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PORT OF HAl PHONG 

hal PhOng, ngày 05 tháng 12 näm 2022 

THU MI HQP 
BI HO! BONG CO BONG BAT THUNG NAM 2022 

(theo hInh thfrc trrc tuyn) 

KInh gui: Quy c dông Cong ty c phn Cãng Hãi Phông 

HOi dng quàn trj Cong ty c phAn Cáng Hâi Phông trân tr9ng kmnh mi Qu C dong 
tham dir Dai hOi dông cô clông bat thixing näm 2022, ciii the nhir sau: 
1. Thôi gian, dja tIim, thành phn 

- Th?ii gian: 08h00 Thir Nâm, ngày 29/12/2022 
- Dja dim diu hành Dti hOi:  Hi trir'ng Van phông Cong ty c phân Cãng Hâi Phông 

(So 8A Trân Phü, Phuing May T, Qun Ngô Quyên, Thành phô Hãi Phông) 
Qu Co dông s tham dir Dti hOi  thông qua h thông Di hOi  ctông e dông trrc tuyen nám 

2022 tai  website hUps://ezgsm.fts.com.vn  theo ten dang nh.p và mt khâu duqe gui trong Thu 
m?i cO dOng. 

- Thành phân: Các cô dông có ten trong danh sách so hüu cô phân cüa COng ty cO phân 
Cãng Hãi Phong duqc chôt tai  ngày 29/11/2022. 
2. Ni dung chirong trinh và tài 1iu phic vi Diii hi 

Chi tiêt ni dung, chtrcing trInh và các tài lieu Dai hi dixqe däng tâi tai  website Cong ty C6 
phân Cãng Hãi Phông tai  thrOng link http:/thaiphongport.com.vn  (Mitc Quan h cô dông/Di hOi 
dOng cô dOng). 
3. Thoi gian dàng k, xác nhn tham dir Bi hi 

Qu Co dông vui lông truy cp vào website https://ezgsm.fpts.com.vn  dé tham dr Dai  hi 
trirc tuyên theo thông tin däng thp ctã duorc gui qua thu mOi. 

Qu Co dOng vui lông däng k3" tham du Dti hi tai  website https://ezgsm.fts.com.vn  trircvc 
ngày 29/12/2022. Thông tin, each thüc dang nhp h thông Dai hOi dông cO dông trrc tuyên näm 
2022 tai  website https://ezgsin.fpts.eom.vn  duçic Cong ty cô phân Cáng Hãi Phông thông báo tai 
HuOng dn tham dir Dai hGi dOng cO dông bat thuOng nãm 2022 dAng tãi trên website: 
http://haiphongport.com.vn. 
4. Uy quyên tham dir 0a1  hi: Co dOng khOng tham dir Dti hi Co the Uy quyen cho OngPhm 
Hông Minh - Chü tjeh HOi  dông quãn trj Cong ty cO phân Câng Hâi Phông hoc cá nhânitô ehi're 
khác. Qu C6 dOng vui lông Däng k üy quyên tham dir Dai  hi ti website 
https://ezgsm.fts.com.vn  và gui Giây üy quyên dã k (Quj Co dông tham kháo Máu Giáy iy 
quyn gzi kern Tini- rnài) ye Ban tO chcre giüp vic Dai  hi dOng Co dông Cong ty C6 phân Cãng 
Hãi Phang - SO 8A Trân Phü, Phi.rOng May To, Qun Ngô Quyên, Thành phô Hâi Phông trirc 
ngày 29/12/2022. 
5. Biêu quyêt: Qu c6 dOng thirc hin quyên biêu quyêt tai  website https://ezgsm.fpts.com.vn. 

Qu c6 dông vui lông thc hin theo 1-luOng dn tham dir f)ai hOi  dông CO dông bat thuOng 
näm 2022 d D?i hOi dat két qua cao. 

Trân tr9ng kInh mOi./. 

Xdc nhân và lien he: 
- Ong Trân Van Hoàn - 0936.647.769 
- BàNguyn Thj Ha Phi.rcing - 0942.608.017 
- DT: 0225.3652 192 - Fax: 0225.3652192. 

Pham H6ng Minh 
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