CONG TY CO PHAN
CANG HA! PHONG

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tr do - Hnh phüc

S: 106 /NQ-CHP

Hal Phông, ngày 13 tháng 6 näm 2022
NGH! QUYET

V vic k két hçip dng cung cp djch vi Uy thác chm bay container näm 2022
gitta Cong ty c phân Câng Hãi PhOng và Djch vii Hang hãi Phwng Dông (Orimas) Chi nhánh Cong ty cô phãn Di 1 Hang hãi Vit Nam
HQI BONG QUAN Tifi
CONG TY CO PHAN CANG HA! PHONG
CAn cfr Lust Doanh nghip s6 59/2020/QH14 ducc Qu6c hi nilâc Cong hôa xA hi
chü nghTa Vit Nam thông qua ngày 17/6/2020;
CAn cir Diu 1 t chrc và hoat dng cüa Cong ty c phn Cãng Hái Phông;
CAn cir Quy& djnh s6 1207/QD-CHP ngày 29/4/2021 cüa Hi dng quán tr Cong ty
c phn Cãng Hãi Phàng v vic ban hành Quy ch nOi bO v quãn trj cong ty cüa Cong ty
c phn Câng Hâi PhOng;
CAn ctr Quyt dlnh s 1208/QD-CHP ngày 29/4/2021 cüa Hi dng quán trl Cong ty
c6 phAn Cáng Hãi Phông v vic ban hành Quy ch hot dng cüa HOi dng quán trl Cong
ty c phAn Cãng Hái Phông;
Xét d xut cüa Tng giám d6c ti T trInh s6 295 5/TTr-CHP ngày 06/6/2022 v
vic k kt hcp dng cung cp djch vi Uy thác chm bay container nAm 2022 gifta Cong ty
c phn Cãng Hãi PhOng và Djch vi Hang hái Phung Dông (Orimas) - Chi nhánh Cong ty
c phn Di 1 Hang hãi Vit Nam;
CAn cir Ban tng hqp ' kin các thành viên HOi dng quán trj Cong ty c phn Câng
Hâi PhOng s 155/THYK-HDQT ngày 09/6/2022,
QUYET NGH!:
Biu 1. HOi dng quân trj Cong ty c phn Cáng Hãi Phông (Câng Hãi Phang) chap
thun v vic k k& hçip dng cung cp djch vi Uy thác chm bay container nAm 2022 giUa
Cãng Hãi Phàng vã Djch vi Hang hãi Phung Dông (Orimas) - Chi nhánh Cong ty c phn
Di 1y Hang hái Vit Nam (theo dir thão hçip dng kern theo) trong thai gian truâc mt
(khoáng 3 6 thang) d dáp irng yêu cu san xuAt thiu ciic bO trng thai dim.
Yêu cAu Tng Giárn d6c t, chirc dào tao, b sung 1rc luqng chm bay trong nOi b
Câng Hâi Phông d dap 1rng yu cu san xut vã tAng hiu qua cüa Doanh nghip.
Trong qua trInh thrc hin Hqp dng, tnthng hp hai ben cn thOa thun v don giá
djch vi cho phü hçp vói thj tru?Yng, T6ng Giám d6c ducic chü dng darn phán, thuong thão
và quyt dinh v giá cung cp djch vi phü hcip, dam bão lqi nhun và hiu qua san xut
kinh doanh.

Diu 2. Hi dng quán trj giao Tng Giám d& Câng Hâi Phông can cü chirc näng
nhim vi, quyn hn duçc quy djnh trong Diu 1, các Quy ch cüa Cong ty và pháp 1ut
hin hành th%rc hin Nghj quy& cüa Hi dng quán trj./.
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