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CONG TY CO PHAN CANG HA! PHONG

Ten c dông:
S CMNDICCCD/DKKD
Sau khi d9c các Báo cáo, T trinh thuc ni dung thão 1un ti Dai hi c dong thu6ng
nien näm 2021 cüa Cong ty c phn Cãng Hái PhOng, tôi biêu quyêt các van dê lien quan, ci
the thu sau:

TT

NQI DUNG
Ti trInh SCra di, ban hành Diu lê t chirc và
hot dng cüa Cong ty

2

T trInh SCra di, ban hành Quy ch ni bt v
quán trj Cong ty
Ti trInh SCra di, ban hành Quy ch tó chcrc vã
hot dng cüa HOi dong quãn trj
Ti trInh Scra di, ban hành Quy ch t chcrc và
hot dng cUa Ban kiêm soát
Ti trInh B sung nganh ngh kinh doanh cüa
Cong ty

6

Báo cáo cüa Hi dng quãn trj và Ban diu hành
ye két qua san xuât kinh doanh näm 2020 và kê
hoch san xuât kinh doanh näm 2021
Tr trInh torn tAt Báo cáo tài chInh nam 2020 da
kiêrn toán

8

T trInh Phwing an phân phM Içri nhun sau
thuêvãchitrácôtircnäm2020
T?i trInh Chi trã thu lao thành viên HQi dng
quãn trj, Ban kiêrn soát
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TT

NQI DUNG

10

Th trInh Dr an du tu xây drng các bn
container so 3 vá so 4 thuc Cãng cia ngO quôc
tê Hái PhOng (ti Khu ben cáng Lch Huyn),
thành phô Hãi PhOng

11

Báo cáo cüa Ban kim soát

12

Ti trInh Lixa chon dcn vj kim toán Báo cáo tãi
chmnh näm 2021
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Tôi hoàn toãn chju trách nhim v các quyt djnh biu quyt nêu trên và cam kt tuân
thu nghiêm chinh các quy djnh hin hành cUa pháp 1ut và Diêu 1 cUa Cong ty cô phân
Cán Hãi PhOng (Cong ty), dong thai cam kt không dtxa ra bat cu mOt khiêu ni, kin cáo
gi dôi vOi Cong ty.
C dông/Ngtrôi di din hçrp pháp
(1çj5, ghi rO ho ten và dóng dáu (nêu có))

