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CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p Tiy do Hnh phüc 

GIAY U( QUYEN 
BiI HO! BONG cO BONG BAT THING NAM 2022 
CONG TY CO PHAN CANG HA! PHONG 

KInh ü'i:  CONG TV CO PHAN CANG HA! PHONG 

1. BEN UY QUYEN: 

Ten c dông:  

S CMND/CCCD/HÔ chiu/GCNDKKD:  

Ngày cp Nai cp:  
Ngui di din theo pháp 1ut (di vái t chc): 
MA c dong  

Dja chi:  
S diên thoai  

S c phn sâ hCu tInh dn ngày 29/11/2022:  
(Bang ch&:  

2. BEN NHAN UY QUYEN: 

Uy quyn cho cá nhân/tô chfrc: 
Ten cá nhân/Tên t chirc:  
S DKKD/CMND/CCCD/HÔ chiu  

Ngày cp Noi cap:  
Ngu'?ii d?i  din theo pháp !ut (di vài t chi'c):  
Dia chi:  

Sé diên thoai  

Email (nhan thông tin dang nhp):  

JJoäc Qujcc dong có thi zy quyn bàn bô s c p/idn sà hi?u cho Chz tich Hôi ddng quán trj (HDQT,) cüa 
Cong ty cO phán COng HOi PhOng bOng cách dOnh dOu VvOo 0 vuông ben trOi dithi day: 

Ong PH1M HÔNG MINH - Chii tjch HDQT Cong ty CP Cãng Hái Phông 

3. NO! DUNG UY QUYEN: 

S6 c phân dirçrc üy quyn:  

(Bang chti: ) 

Phrn vi üy quyn: Ben nhn üy quyn duçc di din cho Ben ciy quyn thçrc hin vic tham dir Di 
hi dông cô dông bat thu?ng näm 2022 cüa Cong ty cô phân Câng Hãi Phôngvào ngày 29/12/2022 
va thay mAt cho Ben uy quyên thuc hiên moi quyên lui, nghia vu tal Dai hôi dong cô dong lien quan 
den so cô phân dupe u' quyên. 

Thoi hn üy quyn: Gi.y üy quyn nay có hiu lçrc k tir ngày k' dn khi cuc h9p Dai  hi dng c 
dong bAt thuông nAm 2022 ccia Cong ty cô phân CAng Hâi Phông kCt thüc. 

Cháng tOi hoàn toàn ch/u trách nhim v vic iy  quyn nay và cam kéct  tuOn thO nghiem chinh các 
quy dfnh hhn hành cOa Pháp lu2t và Diéu l cia Cong ty có phOn Cáng Hal PhOng. 

Ngày tháng nAm 2022 
Bn nhn üyquyên Bn üy 9uyn 

(K ghi rö ho ten, clOng dOu nCu là pháp nhOn,) Kj ghi rö ho ten, dóng dOu nJu là Co a'ongphap nhOn) 
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