
  
  

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       VIỆT HƯNG                                                  越南社會主義共和國 

             漢威越南不動產股份公司            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                           --- *** ---      獨立-自由-幸福  

                ------------------------- 

            Số/編號: 01.04/2022/VHR-ĐHĐCĐ 

   

Tp.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2022  

胡志明市，2022 年 04 月 20 日  

THÔNG BÁO MỜI HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

2022 年股東周年大會邀請書 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Việt Hưng – VHR 

敬至：漢威越南不動產股份公司 – VHR 貴股東 
 

Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Việt Hưng (VHR) trân trọng kính mời Quý cổ đông 

đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, nội dung cụ thể như sau: 

漢威越南不動產股份公司 (VHR) 邀請 貴股東參加 2022 年股東周年大會，具體
內容如下： 

1. Thời gian: 10:00 giờ ngày 14/06/2022 

越南時間：2022/06/14  10:00AM 

2. Địa điểm: Họp trực tuyến qua GOOGLE MEETING 

地點：通過 GOOGLE MEETING 

3. Nội dung:  

o Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 

o Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động công ty năm 2021 

o Kế hoạch kinh doanh năm 2022 

o Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022 

o Và các vấn đề khác thuộc phần phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) 

內容： 

o 2021 年財政審定報告 

o 董事會報告有關 2021 年公司活動情況 

o 2022 年商業計劃 

o 選擇 2022 年的獨立審計公司 

o 以及屬於股東大會批准的其他事項 

4. Để việc tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, rất mong Quý cổ đông đăng ký tham dự cho 

công ty từ ngày 14/05/2022 đến 16 giờ ngày 13/06/2022. 

為使股東大會的組織工作能周全，請貴股東於 2022 年 5 月 14 日至 2022 年 6 月

13 日 16:00 給公司登記參加。 

5. Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng 

đăng ký qua email sau: 

Email: adhcm.vhr@gmail.com 

Người liên hệ: Bà Chướng Mỹ Hướng  
股東註冊參加會議或授權他人參加股東大會，請發送電子郵件至： 

Email: adhcm.vhr@gmail.com 

聯絡人: Ms. Chuong My Huong 



  
  

6. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: giấy ủy quyền tham dự, 

bản sao giấy chứng minh nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ 

chiếu của cổ đông, và xuất trình giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy 

quyền. Mẫu giấy ủy quyền có thể tải từ website VHR tại www.bdsvn.co/investor từ ngày 

15/04/2022. 

授權他人參加的註冊文件包括: 參加授權書、股東身份證副本或護照副本和提出
受權人的身份證或護照。授權書樣本可從 2022/04/15 在 VHR 網站
www.bdsvn.co/investor 下載 

7. Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên website của VHR tại địa chỉ 
www.bdsvn.co/investor 

股東周年大會的資料在 VHR 網站： www.bdsvn.co/investor 
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