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Hal Phdng, ngày 26 tháng 3 nám 2021
THIX MJI HQP
BA! HO! BONG CO BONG THTJONG MEN NAM 2021
KInh gü'i: Qu Co dông Cong ty c phân Cãng Hãi Phông
HQi dng quán trj Cong ty c phn Cãng Hãi Phong trân tr9ng kInh miii Qu CO dong v dir Di
hi cô dông thi.rO'ng niên näm 2021, cii th nhi.r sau:
L Ni dung thão lun ti Bi hi:
- Sa dOi, ban hành Diu l và các Quy ch cUa Cong ty theo quy djnh;
- Bô sung nganh ngh kinh doanh cüa Cong ty;
- Báo cáo cUa HOi dông quãn trj và Ban diu hành v kt qua san xut kinh doanh näm 2020 và k
hoach san xuAt kinh doanh nAm 2021;
- Báo cáo tãi chmnh näm 2020 dâ kim toán;
- Phu'cing an phân phOi 1çi nhun và chi trá cO t(rc näm 2020;
- Kt qua thirc hin chi trá thU lao nãm 2020 và k hoch thU lao näm 2021 cUa thánh viên HOi
dOng quan trj/Ban kim soát không chuyên trách;
- Dir an du ti.r xây dung các bn container sO 3 và sO 4 thuc Cãng cCra ngO quOc th Hái PhOng (tti
Khu bn cãng Lch Huyn), thành phO Hái PhOng;
- Báo cáo cUa Ban kim soát;
- Luia chon dan vj kim toán Báo cáo tài chInh näm 2021;
- Các nOi dung khác thuOc thm quyn xem xét, quy& djnh cUa Di hi dOng cO dông;
- Biên ban và Nghj quyt Di hi.
2. ThOi gian, dla dim, thành phn:
• ThOi gian: 08h00 Thu Nám, ngày 29/4/202 1
- Dja dim: P.505 — Hi trtr&ng Chi nhãnh Cáng Tan VU — Cong ty cO phn Câng Hái PhOng
(Khu Kinh th DInh VU - Cat Hãi, Phuông Dong Hái 2, Qu.n Hãi An, Thành phO Hãi PhOng)
- Thành phn: Các CO dông cO ten trong danh sách sâ hüu cO phAn cUa Cong ty cO phAn Cãng Hãi
Phong duçic chOt ti ngày 23/3/2021.
3. Thoi gian däng k và xac nhn tham di Bi hi: D cong tác chu.n bj Di hi duçc chu dáo, de
nghj Qu' CO dông vui lông gui Giy xác nh.n tham dur Di hOi (theo mu gcri kern Thu mdi) v Ban tO
chcrc giUp vic DHDCD thuông niên näm 2021 - sO 8A Trn Phü, Phung May Ta, Quan Ngô Quyn,
Thành phO Hãi PhOng trtthc ngày 22/4/2021.
Trân tr9ng kmnh mOi Qu Co ilông bO trI thôi gian v du' hQp d Di hi dt kt qua cao.
Ghichá:
- Co dong du' Dai hO, mang theo Giây moi Chung minh nhan dan/The can cuac (hoàc ho chiêu) Giay uy quyen
(dOi v&i trithng hcrp du'ctc zy quyen), The biêu quyêt, Phiêu biêu quyêt ye n5i dung ngh/ sr tai Dgi hi cO dOng
thu'O'ng niên nám 2021.
- CO dOng khOng tham d DQi hçi cO the iy quyên cho thành viên Hi dOng quán tr/ COng cO phán COng HOi
PhOng hoc ngithi khac theo GiOy Oy quyên (MOu gfsi kern Thu rnbi);
- Phiêu biêu quyêt và cOc tài lieu lien quan den Dai hç5i ducrc dOng tO ;_...jte: www.haiphongport.com.vn
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NQI DUNG CHIIONG TR!NH
BI HQI BONG CO BONG TH1NG NIEN NAM 2021
(Ngày 29/4/2021)
TT

THOI GIAN

NQI DUNG CHU'(ING TRINH

I

Don flip Diii biu
- Don tip dii biu, c dông; xác nhn tham dir, phát tài 1iu, phiu biu
1 7h30-7h55
quyet cho co dong.
II KhaimiicDzih3i
- Chào th, khai mc và giOi thiu dti biu
2 8h00-8h20
- Thông qua Ni quy Dai hi
- Báo cáo kim tra lit cách CO dông
3 8h20-8h25
- GiOi thiu và thông qua Doàn Chü tjch
- GiOi thiu và thông qua Ban thu k
4 8h25-8h40
- GiOi thiu và thông qua Ban kim phiêu
III Chwong trinh dcii h3i
- Thông qua ni dung chInh cüa chuo'ng trInh Dii hi
5 08h40-08h45
Dti hi nghe CáC Báo cáo, T?t trmnh:
- Tt trInh Sira dôi, ban hành Diêu l và các Quy chê cüa Cong ty theo
quy djnh;
- Ti trinh B sung ngành nghe kinh doanh Cüa Cong ty;
- Báo cáo cüa Hi dong quàn trj và Ban diêu hành ye kêt qua san xuât
kinh doanh näm 2020 và ké hoch san xuât kinh doanh näm 2021;
trInh torn tat Báo CáO tài chInh näm 2020 dà kiêm toán;
6 08h45 — 10h00 - Th trinh Phuong an phân phôi igi nhun sau thuê và chi trã cO t'i:rc
näm 2020;
- To trinh Chi trã thu lao thành viên Hi dong quán trj, Ban kiêrn soát
- TO trinh Dir an du tu xay dirng các ben container so 3 và so 4 thuc
Cang cüa ngO quOc tê Hãi PhOng (ti Khu ben cãng Lach Huyn), thành
phô Hái PhOng;
- Báo cáo cüa Ban kiêm soát;
- TO trInh Lua ch9n dcn vi kiêm toán Báo cáo tài chInh närn 2021;
- Thào lun ni dung các Báo cao, TO trInh;
7 l0hOO-1 1h30
- Biêu quyêt thông qua ni dung các Báo cáo, TO trinh;
- ThOi gian giãi lao;
- Kiêm phiêu các ni dung nghj sir ti Dti hi;
- Thông qua Biên bàn và Nghj quyt Di hi
8 11h30-11h50
- Chào cO, b mc Di hi
9 11h50-12h00
BAN TO CHIC DAI HQI

