CONG TY CO PHAN
CANG HAl PHONG

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc

S& 111 /NQ-CHP

Hái Phông, ngày 21 tháng 6 näm 2022

NGH QUYET
V vic k kt hçp dng hcip tác khai thác cu bn, bc xp, giao nhn, hxu kho, bäi container
gifla Cong ty cô phân Câng Hãi PhOng và Cong ty cô phân Cãng VIMC DInh VU

HO! BONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN CANG HAl PHONG
Can cr Lust Doanh nghip s6 59/2020/QH14 duçic Qu6c hOi nuâc Cong hOa xä hi
chu nghia Viçt Nam thong qua ngay 17/6/2020;
7o
Can cir Diu i th chirc và hot dng cUa Cong ty c phn Cãng Hái Phông;
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Can ci.r Quyet djnh so 1207/QD-CHP ngày 29/4/202 1 cUa Hi dông quãn trj Cô
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c phn Cáng Hãi Phông v vic ban hành Quy ch ni b v quãn trj cong ty cUa
c phAn Cãng Hãi Phông;
Can cir Quy& djnh s 1208/QD-CHP ngày 29/4/2021 cUa Hi dng quãn trj Cong ty
c phn Cãng Hãi Phông v vic ban hành Quy ch hot dng cüa Hi dng quân trj Cong
ty c phn Câng Hái Phông;
Xét d xut cUa Thng giám dc tai Tôr trInh s 3085/TTr-CHP ngày 16/6/2022 v
vic k kt hçp dng hçip tác khai thác c&u ban, bc xp, giao nhn, luu kho, bäi container
giUa Càng Hái Phông và Cong ty c phn Cáng VIMC DInh VU;
Can cir Bàn tng hqp kin các thành viên Hi dng quàn trj Cong ty c ph.n Câng
Hái PhOng s6 172/THYK-HDQT ngày 21/6/2022,

QUYET NGH!:
Diu 1. Hi dng quãn trj Cong ty c phAn Câng Hãi Phông (Câng Hái Phóng)
chap thun v vic k k& hp dng hp tác khai thác cu bn, bc xp, giao nh.n, liru
kho, bâi container gifta Cáng Hãi PhOng và Cong ty c phn Câng VIMC DInh VU theo
dir thão kern theo.
Yêu cu Tng Giárn dc chi dao phOng Kinh doanh, Chi nhánh Gang Tan VU thirc
hin t chirc khai thác bäi hiu qua, hp 1 d ti& kim chi phi thuê ngoài.
Trong qua trInh thirc hin Hcip dng, trirrng hqp hai ben cn thOa thuan 1i ckrn giá
djch viii cho phU hqp vâi thj tru&ng, Tng Giám dc diiçic chU dng dam phán, thuang thão
vâ quyt dinh giá ci.râc phU hp, darn bâo iqi nhun và hiu qua san xut kinh doanh.
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Diu 2. Hi dng quán trj giao Tng Giám dc Cáng Hãi Phông can cr chüc nang
nhim vi, quyn hmn duçyc quy djnh trong Diu 1, các Quy ch cüa Cong ty và pháp 1ut
hin hành thirc hin Ngh quy& cUa Hi dng quân trj./.
Noinhmn:
- Nhi.r diêu 2;
- Thành viên HDQT;
- Ban kirn soát;
- Ban KTNB;
- P.KD, TCKT;
- Lixu: TKCT.
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