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2. Ni dung cUa thông tin cong b6: Hi dng quãn trj Cong ty c phAn Cãng Hãi Phông
(Cãng Hãi Phong) ch.p thun vic k kt h9p dng näm 2022 gifla Cãng Hãi PhOng vài cong
ty con và các Cong ty cO vn gop cUa Tng cOng ty Hang hãi Vit Narn - CTCP.
2.1. Cong ty c phn du tu và phát in Càng DInh VU
2.1.1 M& quan h giUa các ben:
- Cáng Hài Phông là C dông lan nrn giu 51% VDL cüa Cong ty c phAn dAu tu và phát
triên Càng DInh VU
2.1.2 Thông tin chInh cUa H9p dông
- Ben cung cp dch viIscr ding djch vi: Cong ty c ph.n Câng Hãi Phang
- Ben sCr dung djch vJcung cp dch vii: Cong ty c ph.n dAu b.r và phát trin Cãng DInh VU
- Ni dung hqp dng: hçp tác khai thác cu bin, b& xp, giao nhn, liru kho, bâi container
2.2. Cong ty TNHJ-I Vn tâi Quc t Nht - Vit (VIJACO)
2.2.1 Mi quan h gifla các ben:
- Cong ty TNHH Vn tài Quc t Nht - Vit (VIJACO) do Tng Cong ty Hang hái Vit
Narn - CTCP (C dOng Ian nrn gicr 92.56% VDL cCia Câng Hái PhOng) nm giU 50% v6n diu 1.
2.2.2 Thông tin chInh cüa Hçp dng
- Ben cung cp djch vii: Cong ty c phAn Cáng Hãi Phông
- Ben sCr ding djch vii: Cong ty TNHI-1 Vn tãi Quc th Nht - Vit (VIJACO)
- Ni dung h9p dng: nâng h, dOng rUt, can container.
2.3. COng ty TNI-IH Khai thác container Vit Nam (Vinabridge)
2.3.1 Môi quan h giUa các ben:

- Cong ty TMHH Khai thác container Vit Nam (Vinabridge) do Tng cong ty Hang hãi Viet
Narn - CTCP (Co dOng lan nàm giQ' 92,56% VDL cüa Cãng Hãi Phong) nAm giU' 60% vn diu ie.
2.3.2 Thông tin chInh cüa HQp dông
- Ben cung cap djch vii: Cong ty c phn Cáng Hãi Phông
- Ben s'r ding dch v: Cong y Thu-il-I Khai thác container Viet Nam (Vinabridge)
- Ni dung hop dong: nâng h?, dóng rtit, hru kho bãi, can container.
3. Thông tin nay dã thTçC Cong bO trên trang thông tin then tü cüa cong ty vào ngày
14/3/2022 t?i website www.haiphongport.com.vn
Chüng tOi xin cam kt các thông tin cong bô trén day là dung sr tht và hoàn toãn chu
trách nhiern tnróc pháp luLt ye ni dung thông tin cong b.
Tài llu ctmnh kern Thông báo:
!Vglij quyé't sO''NQ-cHP ngày 14/3/2022 ciia Hi d&-ig qua;? irf cong v c phii cang Hái
Phông ye vic két hQp dOng náin 2022 giü'a COng ly CO phán Cáng Hal PhOng vài cong con và
cthc cOng ty có vOn gOp cia TOng cong ly Hang hái Vit Nan? - CTCP.
]\j ,zhâii:
-NhLr kInh gCri
-Lru: VT, TKCT.
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Hái Phóng, ngày 14 tháng 3 nám 2022

NGHI QUYET
V viêc k k& hqp dng nm 2022 giUa COng ty c phn Cãng Hãi Phông
v&i cong ty con vã các cOng ty có von gop cüa Tong cong ty Hang hãi Vit Nam - CTCP

HQI DONG QUAN TRJ
CONG TY cO PHAN CANG HA! PHONG
CAn cü Lut Doanh nghip•s 59/2020/QH14 dtrçc Quc hi nuâc Cong hOa xã hi
chU nghia Vit Nam thông qua ngày 17/6/2020;
CAn ci.r Diu 1 t chirc va hoat dng cüa Cong ty c phn Câng Hãi Phông;
CAn ccr Quyt djnh s 1207/QD-CHP ngày 29/4/2021 cUa Hi dng quãn trl Cong ty
c phAn Cãng Hâi Phang v vic ban hành Quy ch ni b v quãn trj Cong ty cüa Cong ty
c phAn Cãng Hãi Phông;
CAn cr Quy& djnh s 1208/QD-CHP ngày 29/4/2021 cUa Hi dng quãn trj Cong ty
cô phãn Cáng Hâi PhOng ye vic ban hành Quy ch hoat dng cüa Hi dng quãn frj Cong
ty c phân Cãng Hãi PhOng;
Theo d xut cüa Tang giám d& Cong ty c phân Câng Hái Phông tai Ti trinh s
55 1TI'Tr-CHP ngày 09/3/2022;
CAn cir Ban tng hçip kMn các thành viên Hi dng quán trj Cong ty c phân Cãng
Hãi Phàng S6 62/THYK-HDQT ngày 11/3/2022,

QUYET NGH!:
Diu 1. Hôi d6ng quAn trl COng ty Co phn Cãng Hái Phông (Cáng Hâi Phông) chip
thun v vic k kêt hqp dông nAm 2022 giUa Cãng Hái Phông vài cong ty con và các cOng
ty có von gop cüa T6ng cong ty Hang hãi Vit Nam - CTCP (c6 dOng lan cüa Cáng Hãi
Phong) (chi tiét d%r thão hcp dOng kern theo), ci th nhx sau:

1.Hçip d6ng vài COng ty c6 phn du tir và phát trin Cãng Dinh VU, g6m:
- Hqp d6ng hqp tác khai thác cAu bn, b6c xp, giao nhn, hxu kho, bAi container.
2. Hqp d6ng vài Cong ty TNHH Van tãi Qu6c th Nht - Vit (VIJACO), g6m:

- Hqp d6ng nâng ha, dóng rut, can Container.
3. Hcp d6ng vâi Cong ty TNHH Khai thác container Vit Narn (Vinabridge), g8m:
- Hçxp d6ng nang ha, dong rCit, luu kho bAi, can container.
Diu 2. Yêu cu T6ng Giám d6c chi dao rà soát k5' các ni dung quy djrih trong hcip
d6ng, bAo dam lçii Ich kinli th hçip pháp cUa Cling HAi Phong cUng nhu tuAn thU clic quy dinh
pháp lut, Diu l, quy ch& quy djnh cUa Cling Hãi Phông.

Trong qua trmnh thrc hin hcp d6ng, tnrmg hçp hai ben c.n thOa thun lai dan giá
djch vi cho phU hcip thj truäng, T6ng Giám d6c thrçc chU dng dam phán, thtrcing thlio và
quy& djnh giá ctrrc phU hçip, darn blio lçii nhun và hiu qua san xut kinh doanh.

Diu 3. Hi dng quãn trj giao Tng giárn dc Cãng Hãi PhOng can cü chirc nang
nhirn vii. quyn h?n du9'c quy dnh trong Diu 1, các Quy ch cña Cong ty và pháp 1u.t
hin hành tic hin Nghj quyêl cüa Hi dng quãn trj./.
Noinhân: Ii
- Nhir diéu ;
- Thanh viên HDQT;
- Thành vién BKS;
- Ban KTNB;
- P.KD. TCKT:
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