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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số : 2606/2021  

               Thái Nguyên, ngày 26 tháng 06 năm 2021   
                      

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM 

 

 Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 
 
- Tên tổ chức : Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu  
- Mã chứng khoán:DHM 
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 1309, ngõ 1581 đường 3/2 , tổ 09, Phường Trung Thành, TP Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam 
- Điện thoại:02083-832410 
- Fax: 02083-835942 
- Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Thị Hồng Hạnh  

Chức vụ: Phụ trách Công bố thông tin 
Loại thông tin công bố :      định kỳ       bất thường      24h        theo yêu cầu 
 
Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*): 
- NQ HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021. 
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2021 tại 

đường dẫn : http://www.duonghieu.com.vn 
 

Tôi 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 các thông tin đã công bố. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tài liệu đính kèm/ 
Attachment: 

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT / 
Documents related to the disclosure 

 

                          Đại diện tổ chức 
Người UQ CBTT 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

 

 
                         HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH 



CONG TY CP THI/dNG MAI & KIIAI'r"rI,ii i<iroinC siN orldttc mfu
ceNc noA xA nqr cnu Ncni,q.vIET NAM

DQc l$P - Tq do - H4nh Phtic

s6: o9NQ-HDQT/2021 Thai NguyAn, ngdy zi'thdng 6 ndm 2021

NGHI QUYET
V/v: lua chon don vi ki6m todn cho ndm 202l

HQIDONGQUANTRI

CoNGTYc6PHANTHIJoNGMAI&KHAITHACKHOANGSANDUoNGHIEU

- Cdn c* diiu l€, quy chA hoqt dQng c{ta C6ng ty;

- Cdn a} BiAn bdn hpp HOi ding qudn tr! ngay 16 thdng 6 ndm 2021;

QUYfT NGH[:

Di6u l.
Th6ngquavi6cluachgndorrviki6mto6ncungc6pdichvuki6mto6nvirso6tx6t

c6c BCTC trong nem 2021 cira Cdng ty nhu sau:

TGn don vi ki6m to6n: C6ng ty TNHH Ki6m toin DFK ViQt Nam

- Dia chi: 45 B4ch Ding, Phulng 2, Qufn Tin Binh, Thnnh ph6 HO Chi Minh'

- Md sti doanh nehiQp,Ma tii thuii' 0302909063'

- Di6nthopi: 0283 547 1242 Fax:0283 547 1450

Thdi di0m thuc hign: kti ru ngdy hqp ditng ki6m to6n gifra hai b€n dugc ki k6t'

Didu 2.

Giao cho Ban T6ng Gi6m d6c chi <tqo viQc tri0n khai h-i t6t hqp ddng gifa hai bOn'

DiAu 3.

c6c c6 nhan vd phdng ban c6 li6n quan chiu tr6ch nhiQm thi henh nghi quyet ndy.

Ngh! quyiit c6 hiQu h,rc k€ tu ngny hj.

G QUAN TRIfl/
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