
                                                                                                          
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG 
THỨC VIETRANSTIMEX 

Lầu 9, Tòa nhà B&L Tower, 119-121 Ung Văn Khiêm, 
P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM  

Tel : 0283 826 3621   Fax : 0283 826 3621 
 www.vietranstimex.com.vn    
sales@vietranstimex.com.vn 

 

Số: 319/2020/CV-HĐQT 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2020 
 

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN 

CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK) 

 

  Kính gửi:   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
    - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

 
Công ty  

 

Mã chứng khoán 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC 

VIETRANSTIMEX 

VTX 

Trụ sở chính 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM. 

Điện thoại (028) 3826 3621 

Fax: (028) 3826 3622 

Người công bố thông tin Ông Bùi Quang Liên, Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp 

luật. 

Điện thoại (028) 3826 3621 

Fax (028) 3826 3622 

Loại thông tin công bố 24 giờ    72 giờ      Yêu cầu    Bất thường     Định kỳ 

Nội dung thông tin công bố  

Công ty CP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex công bố thông tin về Bản cung 
cấp thông tin của Bà Phan Thị Yến Hoa – Trưởng phòng Kế toán kiêm Kế toán 
trưởng Công ty. 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn 
http://www.vietranstimex.com.vn/ 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. 

 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT; 
- Website Công ty. 

 

 



ceNG HdA xA sel cnu Ncnh vrpr NAM
DQc Iflp - Tr; do - H4nh phric

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independe nce - Fr e e dom - H appiness

Tp, Hd Chi Minh, ngdy$ thdngll ndm 2020
........., day .... month .... year ........

BAN CUNG CAP THONG TINICIRNCULLUM WTAE

Kinh grii: - Uy ban Chimg kho6n Nhi nudc
- Sd Giao dich chimg khorin Hi NQi

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

ll He viL t)n I Full name: PIIAN THI YEN HOA

2/ Gi6i tinh/Ser Nt
3/ Ngny thring ndm sithJDate of birth: 15/12/1989

4/ Noi sinh/Piac e of birth: Qudng Binh

5/ SO CMND (ho5c s6 hg chi6g/ID card No. (or Passporr No.):

Ngiry cAtplDate of issue:

Noi cdplPlace of issue:

6/ Qui5c tichD/a tionality: Viet Nam TlDdrtttclEthnic: Kinh

8/ Dia chi thuimg tr(s/ Permanent residence:

9/ 56 dien thoAi/Telephone number:

10/ Dia chi emaiV Email:

1 1/ Chric vr; hi6n nay t4i t6 chric lA d6i uong c6ng b6 th6ng tin/C utent position in an institution
subject to infornation disclosure Rules; Truong phdng f6 to6n kiem Ki5 torin truong ctia C6ng
ty c6 phdn Vin Tii Da Phuong Thirc Vietrantimex

121 Cdc ch,&c ru hiQn tlang nim git t4i t6 chric kh6c/Pos itions in others companies: Kh6ng

13/ 56 CP n6m git: 0 c6 phdn, chi6m 0% v6n didu lQ, trong d6:/Number ofshares in possession
0 , accounting for 0% ofregistered capital, ofwhich: kh6ng

+ Dai diQn (t6n t6 chric ld Nhd nu6c/c6 d6ng chitin luqc/tii chric kh6c) s 6htru:/Possess on behatf
of (State/strate gic investor/other institution) : 0

+ C6 nhan sd htu/ Possess for own account: 0

l4l Cdc cam ktit nim git @6t c6)/Other commitment of holding shares (if any): kh6ng c6

15/ Danh s6ch nguoi c6 li6n quan cria ngudi LJr,al.lList of related persons of declarant:

. Ngudi c6 lien quan theo quy dinh tai khoan 34 Didu 6 Luat Chong khoan ngay 29 thang 6 nam 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29'h June 2006



STT
No.

TOn c6
nlan/t6

ch(tc/
Name of

individual/
institution
al related
person

s5 cvnroruo ctrit5u 1a5t vot
c6 nhin) hodc 56 cCN ddng
kj' doanh nghi6p, Gi6y ph6p
ho4t il6ng hodc gi6y to phrip
lf tuong tluong 1d5i vdi td
chuc), ngdy cdp, noi cip/

Number of ID or Passport
(for individual) or Number of

Busine ss Registration,
License of Operation or

equivalent legal documents
(for institution), date of issue,

place of issue

56 luqng CP/CCQ
ndm giir, t! lQ sd hnu
tr6n vdn di6u 16 cria
cdng ty tlai chiing,
qu! dai chfng (n6u

ctt)/ Number of
shares/fund

cefiirtcatus in
possession,

ownership rate of
registered capital of
the public company,
public fund (if any)

M6i quan h6/
Relationship

I Phan Vin
Tri

0 B6

2 Nguy6n
Thi Thanh

0 Me

3 Ding Vin
Ducrng

0 Chdng

4 Ding
Ngdn
KIenh

0 Con

5 D[ng Linh
Dan

0 Con

6 Phan Thi
Ngq"
Suong

0 Em g6i

16l Lqi ich li6n quan d5i vdi c6ng ty dpi chung, qu! d4i chung (ni:l c6)/Related interest with
public company, publicfund (if any); khdng c6

l7l Quy0n lgi mdu thudn voi cdng ty dei chung, qu! d4i chung (n6u c6)/ Conflict interest with
public company, publicfund (if any)r kh6ng c6

T6i cam tloan nhang ldi khai h6n ddy la rlung sy thit, ntiu sai t6i xin hodn toan chiu tr6ch nhiQm
tru6c ph6p lrrQt/I hereby certifu that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law.

NGI,OI KHAI /
DECLARANT

(Kj,, ghi rd h9 ftn)
(Signature, full name)

A),l--_" -.---,--PharlSIY6n Hoa


