




CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
CANG HA! PHONG Bc Lp - Tr do - Hnh phüc 

So: 12 /NQ-CHP Hái Phông, ngày 31 tháng 01 näm 2023 

NGH! QUYET 

V vic k kt hçp dng nãrn 2023 giüa Cong ty c ph.n Cãng Hái Phông 
vâi Cong ty cô phân Vn tãi biên Vit Nam 

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

Can cir Lust  Doanh nghip s6 59/2020/QH14 dtrçc Qu6c hi ni.ràc Cong hàa xa hi 
chü nghia Vit Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

Can ctr Diu ! t6 chrc và hot dng cüa Cong ty c phn Cãng Hãi Phông; 

Can cir Quyêt djnh s6 1207/QD-CHP ngày 29/4/202 1 cüa Hi dng quãn trj Cong ty 
c phAn Cáng Hãi Phông v vic ban hành Quy ch ni b v quãn trj cOng ty cüa Cong ty 
c phn Cãng Hãi PhOng; 

Can cr Quyt djnh s6 1208/QD-CHP ngày 29/4/2021 cUa Hi dng quãn trj Cong 
c phn Cãng Hái Phông v vic ban hành Quy ch hot dng cüa Hi dng quán trj Co 
ty c phAn Câng Hãi PhOng; 

Theo d xut cüa Tng giám dc Cong ty c phAn Cãng Hái Phông t?i  T trInh so 
13 6iTTr-CHP ngày 16/01/2023; 

Can cir Ban tng hcp kin các thânh viên Hi dng quãn trj Cong ty c phAn Cáng 
Hâi PhOng s 17/THYK-I-IDQT ngãy 31/01/2023, 

QUYET NGH!: 

Biêu 1. Hi dng quãn trj Cong ty c phn Cáng Hãi Phông (Cãng Hãi PhOng) chip 
thun v vic thrc hin k k& hcip dng näm 2023 gicra Cãng Hái Phông vâi Cong ty c 
phn Van tái bin Vit Nam (chi tit dir thão hçip &ng kern theo), cii th nhu sau: 

1. Hçp dng nguyen the v vic bc xp, giao nhn, lu'u kho bäi, nâng, h, dOng, rut 
và can container ti Cãng Hãi Phong näm 2023. 

2. Ph hic hcip dng v các mirc giá djch vii áp ding cho näm 2023. 

3. Phi,i hic hçp dng v chInh sách giá áp ding cho nãm 2023. 

4. Hçip dng v vic h trq quán 1' tInh trng container và diu dng container ti 
Cãng Hái Phông näm 2023. 

Biu 2. Yêu cAu Tng Giám d6c chi do rà soát k các ni dung quy djnh trong hçp 
dng, bão dam lqi Ich kinh t hçp pháp cüa Cãng Hãi PhOng cflng nhix tuân thu các quy djnh 
pháp 1ut, Diu 1, quy ch& quy djnh cña Cãng Hãi Phông. 

Trong qua trinh thirc hin hqp dng, tmông hqp hai ben cAn thOa thun 1aj  dcin giá 
djch vi phü hcp vri thj trung, Tng Giám dc dirçc chü dng dam phán, thircmg thão Va 
quyt djnh giá cixâc phü hçp, dam báo lqi nhun vã hiu qua san xut kinh doanh. 
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Noinhin: — 
- NhLr diêu 3; 
- Thành viên HDQT; 
- Thành viên BKS; 
- Ban KTNB; 
- P.KD, TCKT; 
- Liru: TKCT. 

A Phm Hong Minh 

TM. DONG QUAN TRI 
ICH 

Diéu 3. Hi dng quán tr giao Tng giám dc Cãng Hãi Phông can cr chirc näng 
nhim vi, quyn hn &rçic quy djnh trong Diu 1, các Quy ch cüa Cong ty vã pháp 1ut 
hin hãnh thc hin Nghj quy& cüa Hi dng quán trj./. 
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