
CONG TV cO PHAN CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
CANG HAl PHONG Dc 1p - Tir do - Hnh phuc 

S6: OL?  /TB-CHP 
V/v k kt hçTp dng näm 2023 giüa Hái Phdng, ngày j  tháng nàm 2023 

Cãng Hãi Phông và cong ty con 

CONG BO THONG TIN BAT THUNG 

KInh gfri: 
- Uy ban Chirng khoán Nhà nu6c 
- Sâ Giao djch Chirng khoán Ha Ni 

1. Ten cong ty: Cong ty c phAn Gang Hãi Phong 

Mä chi'rng khoán: PHP 

Dja chi trii sâ chInh: S 8A Trn PhU, phu&ng May Ta, qun Ngo Quyn, 

thành ph6 Hài PhOng 

Diênthoai: 0225.3859945 Fax: 0225.3859973 

Email: congbothongtinhaiphongport.com  .vn 

2. Ni dung cUa thông tin cOng b6: Hi dng quãn trj Cong ty c ph.n Cãng Hái Phông 

(Càng Hái Phong) chtp thun k k& hçp dng nguyen tc näm 2023 giüa Cãng Hãi Phông 

và Cong ty TNIHH mt thành viên Trung tam th Cãng Hãi PhOng, cii th nhu sau: 

2.1 M& quan h giva các ben: 

- Cong ty TNHH mt thành viên Trung tam th Gang Hãi Phang do Gang Hãi PhOng 

lam chU sâ hu. 

- Ong Nguyn VU Ha — Tnrng ban Ban Kim toán ni b Gang Hãi Phông là Ngithi 

di din phn v6n cUa Gang Hal PhOng kiém ChU tjch Cong ty, Giám dc ti doanh nghip. 

2.2 Thông tin chInh cUa Hgp dng: 

- Ben si:r ding djch vii: Cong ty c ph.n Cãng Hái PhOng 

- Ben cung cAp djch vv: Cong ty TNHH mt thành viên Trung tam th Gang Hãi 

PhOng 

- Ni dung hçxp dng: djch vi1 y t 

3. Thông tin nay dà duçic cOng b trên trang thông tin din tr cUa cong ty vào ngày 

34/01/2023 ti website www.haiphongport.com.vn  

ChUng tôi xin cam k& cãc thông tin cOng b6 trën dày là dung sr tht và hoàn toàn chju 

trách nhim truâc pháp 1ut v ni dung thông tin cong b. 
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Tài lieu dInh kern Thông báo: Nghi quyet sá 13/NQ-CHP ngày 31/01/2023 ctaHç5i dng 
quán f  Cong cdphdn C'áng Hal PhOng ye vic k) kékhøs dng nguyen täc cung cOp djch vy 
ytê'nOm 2023 

Ncri nhin: 
-Nhu kInh giri;

NGU iJW EO PHAP LUIT 
JG,:  DOC 

-Liru: VT, TKCT. * 
CANG 

HA1 PHONG 

Nguyn Ttrông Anh 
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CONG TY cO PHAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
CANG HAl PHONG Bc Ip - Tir do - Hnh phüc 

S6: 13 /NQ-CHP Hal Phông, ngày 31 tháng 0] nàm 2023 

NGH QUVET 
V vic k k& hcip dng nguyen tc cung cp djch v11 y t nAm 2023 

HO! BONG QUAN TR! 
CONG TV CO PHAN CANG HAl PHONG 

Can cr Luat  Doanh nghip s 59/2020/QH14 thrçc Quc hi nuàc Cong hôa xã hi 
chü nghTa Vit Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

Can cir Diu 1 t chrc và hot dng cüa Cong ty c phn Câng Hal Phông; 

Can cr Quyt djnh S6 1207/QD-CHP ngày 29/4/202 1 cüa FIi d6ng quãn trj Cong ty 
c6 phn Cáng Hãi Phông v vic ban hành Quy ch ni b v quãn trj cong ty cüa Cong ty 
c6 phAn Cãng Hãi Phông; 

Can ctr Quy& djnh S6 1208/QD-CHP ngày 29/4/202 1 cIa Hi d6ng quán trj Cong t 
C6 phn Cáng Hãi Phông v vic ban hành Quy ch hot dng cüa Hi d6ng quán trj Con 
ty C6 phAn Cáng I-Iái PhOng; 

Theo d xut cüa T6ng giám d6c Cong ty c6 phn Cãng Hài Phong ti T trinh s6 
16511'Tr-CHP ngày 18/01/2023; 

Can cuir Bàn t6ng hçip kin các thành viên Hi d6ng quán trj Cong ty c6 phAn Cáng 
Hái Phông s6 1 8/THYK-HDQT ngây 31/01/2023, 

QUVET NGH!: 

Biu 1. Hi d6ng quán trj Cong ty C6 phn Cáng Hái Phông (Cáng Hãi PhOng) chip 
thun k2 k& hp d6ng nguyen thc nAm 2023 gifla Cáng I-Iãi Phông và Cong ty TNHH mt 
thành viên Trung tam t Cáng Hái PhOng (Trung tam t Cãng Hái PhOng) theo dr thâo 
hçrp d6ng kern theo. 

Trong qua trinh thixc hin hçip d6ng, tnthng hçip hai ben cn thOa thun 1ui &in giá 
djch vii cho phU hçip vOi quy djnh cüa pháp 1ut vã thj truxing, giao cho T6ng Giám d6c 
Càng Hái Phông chü dng dam phán, thuwng tháo và quy& djnh v giá djch vii. 

Biu 2. V vic k kt hçip d6ng gitta Trung tam t Cãng Hái Phông vâ các cOng ty 
con cüa Cáng Hãi Phông: 

Hi d6ng quàn trj Cãng Hái PhOng giao cho Nh&ng ng.thi di din phAn v6n cUa 
Cáng Hái PhOng tti các cong ty TNHH MTV, cOng ty c6 phn cO v6n gOp chi ph6i cüa 
Cáng Hái PhOng ph6i hçip vâi Ban Giám d6c drn vj ixu tien dam phán, k kt hçp d6ng vâi 
Trung tam t Câng }-Iài PhOng d cung cp djch vi1 y t cho toàn Cang, tuo diu kien cho 
Trung tam t Cãng Hãi PhOng hot dng hiu qua 

Biu 3. Trung tam Y th Cãng Hái PhOng có trách nhim báo cáo Cáng Hãi PhOng k& 
qua thirc hin (sau khi các ben hoàn thành k kt hcp d6ng hoc chm duirt thirc hin hcrp 
d6ng truâc thi htn). 

co, 
Cô' 
CA 

HAIl 



TM. . &.JONGQUANTR! 
TICH 

Diu 4. Hi dng quán trj giao Tang giám dc Cáng Hal Phông, Trung tam Y të 
Cáng Hãi PhOng can cir chtrc nang nhim v11, quyn hn &rçYc quy djnh trong Diu 1, các 
Quy ch cüa Cong ty vâ pháp 1ut hin hành thiic hin Nghj quyt cüa Hi dng quán trl.I. 

Noinh?in:  cJtx - Nhx diéu 4; 
- Thành yiên HDQT; 
- Ban kiém soát; 
- Các cOng ty TNHH MTV; 
- Cang DInh Vu, Lai dat và 4n tãi CHP; 
- Ban KTNB; 
- VP Cong ty, P.TCKT; 
- LLru: TKCT. 

A Phim Hong Minh 
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