




CONG TY cO PHAN 
CANG HA! PHONG 

S: 05/NQ-CHP 

CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Tu do - Hanh phüc 

Hal Pliông, ngày 16 tháng 01 nãm 2023 

NGH4 QUYET 

V vic k Hcip dng näm 2023 vâi COng ty c ph.n HPH Logistics 

119! DONG QUAN TRI 
CONG TY CO PHAN CANG HA! PHONG 

Can cCr Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 duic Quc hi nuàc Cong  hôa xA hi 
chü nghTa Vit Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

Can cr Diu 1 t chtrc và hoat dng cüa Cong ty c phn Cáng Hái Phông; 

Can Cu Quy& djnh s6 1207/QD-CHP ngày 29/4/202 1 cüa Hi ding quãn trj Cong ty 
c phAn Cãng Hâi Phông v vic ban hành Quy ch ni b v quân trj Cong ty cüa Cong ty 
c6 ph.n Cãng Hâi PhOng; 

Can dx Quyt djnh s6 1208/QD-CHP ngày 29/4/2021 cüa Hi dng quãn tn Cong 
c phn Cãng Hãi Phông v vic ban hành Quy ch hot dng cüa Hi dng quãn tn Co 
ty c phAn Cãng Hâi Phông; 

Theo d xut cüa Tng giám d6c tai  Ti trInh s 93/TTr-CHP ngày 10/01/2023 v 
vic k kt hçip dng gi1a Cong ty c6 phn Cãng 1-Iãi PhOng và Cong ty C6 phân HPH 
Logistics näm 2023; 

Can c(x Ban t6ng hcip kin các thành viên HOi  d6ng quân trj Cong ty C6 phn Cáng 
Hãi Phông s6 08/THYK-HDQT ngãy 13/01/2023, 

QUYET NGH: 

Diu 1. Hi d6ng quãn trj Cong ty c6 phn Cãng Hãi Phông (Cãng Hãi Phông) chip 
thun v vic k9 kt hqp d6ng nam 2023 gi1a Cáng Hãi Phông vâi Cong ty c6 phAn HPH 
Logistics theo dir thão kern theo, bao g6m: 

1. Hçvp d6ng hcp tác khai thác container quy djnh v vic cung cp djch vi liru bäi, 
nãng ha và bão quãn, can container; 

2. Hçip d6ng cung cp djch vii giam djnh, v sinh, PTI container lanh; 

3. Hcip d6ng cung cp djch vi 4n chuyn s.'r d%ing Xe vn chuyn cüa Cãng Hài 
Phông vâ ngtrçic lai; 

4. Hçrp d6ng cung cAp djch vii nâng ha su diing xc nâng. 

Trong qua trInh thrc hin Hcrp d6ng trueing hcrp hai ben cn thOa thun 1a  dn giá 
djch vii cho phU hçrp thj tnthng, T6ng Giám d6c Cãng Hài PhOng disçxc chü dng darn phán, 
quy& djnh và k k& phj 1ijc hcip d6ng rnâi vai giá cirâc phü hçip, darn báo lcii nhun va 
hiu qua san xuAt kinh doanh 
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TM. I BONG QUAN TRI 

A Phim Hong Minh 

Biu 2. Yéu cu Tng Giám dc chI do rà soát k5' các ni dung quy djnh trong hcip 
dng, bão dam 1i Ich kinh t hçip pháp cüa Cãng Hãi Phông cüng nhu tuân thu các quy djnh 
pháp 1ut, Diu 1, quy ch, quy djnh cüa Cãng Hãi PhOng. 

Biu 3. Hi dng quãn trj giao Tng Giám dc Cãng Hãi Phông can cr chirc näng 
nhim vii, quyn hn &rçYc quy djnh trong Diu 1, các Quy ch cüa Cong ty và pháp 1ut 
hin hành thirc hin Nghj quyt cüa Hi dng quãn trj.I. 

Ntii nhân: 
- Nhu diêu 3; 
- Thành viên HDQT; 
- Thành viên BKS; 
- Ban KTNB; 
- P.KD, TCKT; 
- Li.ru: TKCT. 
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