
CONG HOÀ X� HO CHn NGHIA VIET NAM 
Doc lp - Ty do -Hanh phúc 

TONG CÔNG TY 
XAY LÅP DÀU KHÍ NGHE AN 

So: 02 /NQ- PVNC Vinh, ngày 03 tháng 03 n�m 2021 

NGHI QUYÈT HOI DÔNG QUÄN TR. 
TONG CÔNG TY XÄY LÄP DÀU KHÍ NGH� AN 

C�n cr Luat doanh nghiÇp só 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 n�m 2020; Lut chéng 
khoán so 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 n�m 2019 và NghË dinh sô 155/2020/ND-CP ngày 
31 tháng 12 n�m 2020 quy dinh chi tiet thi hành mot só diÁu cça Lut chéng khoán; 

C�n cú E�iêu lÇ tó chérc ho¡t �Ùng cia Tông công ty xây l�p Dâu khi NghÇ An dã dugc 
Dai hoi �ông cô �ông throng niên thông qua ngày 22/5/2019;

Can cu Bien bàn cuÙc hop HÙi �ông quán trË sô 01 /BB-PVNC ngày 25/02/2021; 

QUYÉT NGH.: 
Dieu 1. Công tác tô chúc �ai hÙi d�ông cô �ông thuong niên 2021 
1. Nhât trí triçu tp �ai hÙi �ông cô �ông thuong niên 2021, thÝi gi�an tiên hành 

Dai hÙi då kiên nhu sau: 

+�ai hÙi �ông có �ông làn thú nhât vào ngày 28/4/2021 
+Dai hÙi �ông có �ông lân thér hai (néu lân thú nhât không thành công) vào ngày 06/5/2021. 

+Dai hÙi dông co �ông làn thé ba (neu lån thé hai không thành công) vào 
ngày 20/5/2021 
2. Ngày ��ng ký cuôi cùng lp danh sách cô �ông có quyên dy hÍp �¡i hÙi �ông cô dông thuong niên 2021 du kien ià mgày 05/04/2021. 
3. Giao các Ban chuyên môn Tông công ty so¡n thåo tài liÇu �ai hÙi �ê trinh HÙi �ông quån trË xem xét phê duryêt truóc ngày 15/03/2021 và thrc hiÇn các thç tåc de tiên hành Dai hÙi �ông cô �ông theo quy dËnh. 
Diêu 2. Công tác kiêm toán Báo cáo tài chính n�m 2020 
1. Thông nhât báo cáo cça Ban Tài chính Kê toán vê tinh tr¡ng không có khà n�ng thu xêp nguôn �é mÝi �on vË kiêm toán �Ùc lp thuc hiÇn viÇc kiêm toán Báo cáo tài chính n�m 2020. 
2. Giao cho ban Tài chính Kê toán, Ban Tô chúc Hành chính tham muru vän b£n báo cáo Uy ban chéng khoán, So Giao dËch chéng khoán Hà NÙi và Tông công ty cô phân Xây láp Dâu khí NghÇ An vê viÇc không kiêm toán �uçc báo cáo tài chính n�m 2020 



Dieu 3. Công tác thu hôi ng n�m 2021 
Giao Ban Täi chính Kê toán tp hgp hô so, tham muu phuong án triên khai công 

tác thu hôi công nã n�m 2021. 

Dieu 4. NghË quyêt này có hiÇu lyrc kê të ngày ký. 
HÙi �ông quän tri, Ban Tông giám �ôc, länh �¡o các Ban cça Tông Công ty, �nh 

d¡o các don vË trye thuÙc c��n cé NghË quy¿t trièn khai thyc hiÇn./. 

Noi nhan: 
Nhu Diêu 4; 
BKS 

- Luu HÐQT, VT. 
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Mau 07/THQ 

cONG TY CO PHÀN TÓNG CÔNG TY CÒNG HOÀ X HOI CHÜ NGH*A VIÆT NAM 

XAY LAP DAU KHÍ NGHË AN DÙc lap-Tr do -Hanh phúc 

So:AA IPVNC-TB Vinh, ngày 05 tháng 03 n�m 2021 

THÔNG BÁO 
(Ve ngày ��ng ký cuôi cùng dê thrc hiÇn quyên 

tham dy Dai hÙi �ông cô �ông thuòng niên 2021) 

Kính gri: 
- Trung tâm Laz i Chéng khoán ViÇt Nam; 

- So Giao dËch ching khoán Hà NÙi, 

Tên To chírc phát hành: CÔNG TY CÓ PHÀN TÔNG CÔNG TY XÂY

LÅP DÀU KHÍ NGHÆ AN 
Ten giao djch: TÔNG CÖNG TYiYLÄP DAU KH NGHË AN 

Try so chính: Nhà A2-07, Tòa nhà PiNC2-CT2, sÑ 06 duong Nguy�n Quôc 

Tri, phrong Hurng Binh, thành phô Vinh, tint NghÇ An. 

DiÇn thoai: 0383.844560 

Chúng toi thông báo �én Trun_ Lau ký Chrng khoán ViÇt Nam 

(VsD) ngày ��ng ký cuói cùng �e iap sanà sách nguÝi sö hru cho chéng 

F 3.56660 

khoán sau: 

Tên chúng khoán: Cô phiéu Côr zhân Tông công ty Xây lâp Dàu 

khí NghÇ An 

Ma chúng khoán: PVA 

Loai chéng khoán: Cô phiêu phô tr. 

MÇnh giá giao dËch: 10.000 dông 
Sàn giao djch: UPCOM 

Ngày dang ký cuói cùng: 05/4/2021 
1. Lý do và myc dích: Tham du �¡i hÙi �ông có �ông thuong niên 2021 

2. NÙi dung cy thê: 

a. Tham dy d¡i hÙi �ông có dông thwong niên 2021
- Ty lÇ thrc hiÇn: 1 cô phiéu - 1 quyên biêu quyêt 
-Thoi gian và dja �iem thyc hiÇn: Công ty së thông báo sau 

- NÙi dung hÍp: 
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+Thong qua Báo cáo kêt quå hoat �Ùng SXKD n�m 2020 và phuong huóng, 

nhiem vu n�m 2021; 

+Thong qua Báo cáo ho¡t �Ùng cça HÐQT n�m 2020 và kê ho¡ch ho¡t 

dÙng n�m 2021; 

+Thông qua Báo cáo ho¡t dÙng cça Ban kiêm soát (BKS) näm 2020 và ké 

ho¡ch 2021; 
+Thong qua Báo cáo tài chính các n�m 2016,2017, 2018, 2019;2020; 

+Thong qua viÇc chi trå thù lao n�m 2020 và Dy toán thù lao n�m 2021 cua 

HÐQT và BKS; 

+Thông qua phuong án phân phÑi loi nhun và chia cÑ téc n�m 2020; 
+Thông qua viÇc lya chon Công ty kiém toán Báo cáo tài chính n�m 2021; 
+Thông qua viÇc sira �Õi �ièu lÇ to chéc và hoat �Ùng cça Tong công ty 
+ Các vân d� khác thuÙc thâm quyên cça �¡i hÙi �ông cô �ông. 

De nghË VSD lp và gri cho Công ty chúng tôi danh sách nguoi sö 

hïu chérng khoán t¡i ngày d�ng ký cuoi cùng nêu trên vào �ja chi sau: 
- Dja chi nhn Danh sách (b£n céng): Tông công ty Xây láp Dâu khí NghÇ 

An -Nhà A2-07, Tòa nhà PVNC2-CT2, só 06 �uong Nguy�n Quóc Tri, phuong 

Hung Binh, thành phô Vinh, tinh NghÇ An. 

- Dja chi email nhn file dï liÇu: : hongquangtcns@gmail.com 

- DiÇn thoai liên hÇ: NguyÁn Hông Quang: 0979808554 

Chúng tôi cam k¿t nhïng thông tin vê ngudi so hïu trong danh sách 

se duoc sir dång �úng måe �ích và tuân thü các quy �Ënh cüa VSD. Công ty 

chúng tôi së hoàn toàn chju trách nhiÇm truoe pháp lut nêu có vi ph¡m. 

NGUOI �AI DIEN PHÁP LU¬T Noi nhan: 
- Nhu tren, TONGGIAM �OC 

5413 .D.N200 
coy 

SGDCK Hà NÙi (CBTT); 
- Lru VT, TCHC; 

AEPDAU KHI 
NGH AN 

Nguynepe Bang 


