








CONG TY cO PHAN 
CANG HAl PHONG 

S& 06 /NQ-CHP 

CONG HOAXAHQICHUNGHIAVITNAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Hal Phông, ngày 16 tháng 01 näm 2023 

NGH! QUYET 

V vic k k& hçip dng nm 2023 giüa Cong ty c phAn Cãng Hái Phông 
vñ các cong ty con và các cong ty Co vOn gOp cUa T6ng cong ty Hang hãi Vit Nam 

HO! BONG QUAN TR! 
CONG TY CO PHAN CANG HA! PHONG 

Can cü Lust  Doanh nghip S6 59/2020/QH14 &rçc Quóc hi nuâc Cong hOa xa hi 
chü nghia Vit Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

Can eli Diu 1 t6 chlrc và hoat dng cüa Cong ty C6 phAn Cãng Hãi PhOng; 

Can cIt Quyt djnh s6 1207/QD-CHP ngày 29/4/202 1 cüa Hi d6ng quail trj Cong 
c6 phân Cãng Hãi PhOng v vic ban hành Quy ch ni b v quãn trj cOng ty clia Cong 
c6 phn Cãng Hãi PhOng; 

Can cli Quy& djnh s6 120 8/QD-CHP ngày 29/4/2021 cüa Hi d6ng quãn trj Con 
c6 phAn Câng Hal PhOng v vic ban hânh Quy ch hoat dOng  cüa Hi d6ng quãn trj Co 
ty c6 ph.n Cãng Hãi PhOng; 

Theo d xut cüa T6ng giám d6c Cong ty c6 phn Cãng Hái Phong t?i  Ti trInh so 
45,TTr-CHP ngày 05/01/2023; 

Can eli Ban t6ng hçp 'i kin các thành viên Hi d6ng quãn trj Cong ty c6 phn Câng 
Hãi PhOng s6 10/THYK-HDQT ngày 16/01/2023, 

QUYET NGH!: 

Diêu 1. Hi d6ng quãn trj Cong ty C6 phAn Câng Hái PhOng (Cáng Hái PhOng) chip 
thun v vic thirc hiên k k& hcip d6ng näm 2023 giüa Câng Hãi PhOng vài các cOng ty 
con và các cOng ty CO v6n gop cüa T6ng cong ty Hang hãi Vit Nam (chi ti& dr thão hqp 
d6ng kern theo), th nhix sau: 

I. Hcip d6ng giUa Cãng Hal PhOng vâi Cong ty c6 phAn Lai dt và Vn tãi Cáng Hâi 
PhOng, g6m: 

1. Hcip d6ng cung cp djch vii h trçl tàu lai, h t6ng và cung cAp sà Ian vn chuyn, 
chuyn tái hang hOa. 

2. Hçip d6ng trOng coi, bão v và hqp tác khai thác phao neo Btch Dng. 

3. Hcip d6ng khai thác vjnh Lan Ha. 

II. Hcip d6ng giüa Cãng Hãi Phong vâi Cong ty TNHH mt thãnh viên Cãng Hoàng 
Diu: Hqp d6ng hqp tác khai thác xp d. 

III. Hqp d6ng giüa Cãng Hãi PhOng vci Chi nhánh Cong ty c6 phn Dai  1 Hang hâi 
Vit Nam — Dai 1 Hang hal Hâi PhOng (Vosa Hãi PhOng): Hçip d6ng djch vv. 
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IV. Hçp dng gitta Câng I-Iài Phông vài Cong ty Vn tãi bin VIMC — Chi nhánh 
Tng cong ty Hang hãi Vit Nam — CTCP, gm: 

1. Hçxp dng v vic h trçl quãn 1 tInh trang container vã diu dng container tai 
Cãng Hâi Phong näm 2023. 

2. Hçip dng dch vii Dai  1 thu tiic tàu bin näm 2023. 

V. Hçp dng giika Cáng Hãi Phông vói Chi nhãnh Cong ty c phAn VIMC Logistics 
tai Hãi Phông, gm: 

1. Hçip dng nguyen tc v vic bc xp, giao nhn, hiu kho bi, nâng, h, dong, rut, 
can container tai  Cáng Hãi Phông näm 2023. 

2. Phii hic hcp dng v các mi.'rc giá djch vi áp ding cho näm 2023. 

Diu 2. Yéu cu Tng Giám dc chi dao  rà soát k5 các ni dung quy djnh trong hçip 
dng, bão dam Igi Ich kinh t hcip pháp cUa Cãng Hãi Phong cUng nhi.r tuân thu các quy djnh 
pháp 1ut, Diu 1, quy ch, quy djnh cüa Cáng I-Iãi Phông. 

Trong qua trInh thirc hin hcip dng, trithng hçip hai ben cn thOa thun lai  &m gi4 
djch vii phU hcip vOi thj trumg, Tng Giám d6c dtrçic chü dng dam phán, thucng tháo va 

quy& djnh giá ciiàc phü hcip, dam bão Iqi nhun và hiu qua san xut kinh doanh. 

Diu 3. Hi dng quãn trj giao Tng giám d6c Cãng Hãi Phông cAn ci chirc flAflG 
nhim vi, quyn han  duqc quy djnh trong Diu 1, các Quy ch cüa Cong ty và pháp 1u 
hin hành thirc hin Nghj quyt cüa Hi dng quAn trj.I. 

TM. QUAN TRI 
• ° JTICH 

, CO,NGTY 
CO PHAN 
cAG 

, HAl PHON 

Pham Hong Minh 

Noi nhmn: 
-NIwdiéu3; 
- Thành vién HDQT; 
- Thánh viên BKS; 
- Ban KTNB; 
- P.KD, TCKT; 
- Liru: TKCT. 
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