CONG TY CO PHAN
CANG HAl PHONG
S& k0f)O/TBCHP
V/v k kt phi liic hcp dng iiy thác
quãn I dir an giia Cãng Hãi Phông và
Ban Quãn l Dr an chuyên ngành
Hang hái VIMC

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
11th Phdng, ngày)Jtháng 8 nãm 2022

CONG BO THÔNG TIN BAT THING
Kfnh giri: - Uy ban Chi.'rng khoãn Nhà ni.râc
- Si Giao dch Chüng khoán Ha NOi
1.Ten cong ty: Cong ty c6 phn Cãng Hãi Phông
Ma chi'rng khoán: PHP
Dja chi tri s chinh: S 8A Trn Phü, phumg May To, qun Ngô Quyn, thành ph
Hài Phông
Fax: 0225.3859973
Diênthoai: 0225.3859945
Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn
2. Ni dung cUa thông tin cong b: Hi dng quãn trj Cong ty c phn Cãng Hãi PhOng
chap thun k kêt phi,i lic hp dông üy thác quãn l dir an vài Ban Quãn l Dr an chuyên
ngành Hang hãi VIMC - Chi nhánh Tong Cong ty Hang hái Vit Nam - CTCP.
2.1 Mi quan h giüa các ben:
- Tng cong ty Hang hãi Vit Nam - CTCP là C dong lan nm giü 92,56% VDL cüa
Cãng Hài Phông.
2.2 Thông tin chInh cüa phi Fiic hp dng üy thác quán l d'r an:
- Ben üy thác: Cong ty c phn Cãng Hãi PhOng
- Ben nhn üy thác: Ban Quãn l Dii an chuyên nganh Hang hãi VIMC - Chi nhánh
Tong Cong ty Hang hãi Vit Nam - CTCP
- Ni dung cüa ph1i liic hçp dng üy thác quãn l dr an: Diu chinh mirc thug xu.t theo
Nghj djnh so 15/2022/ND-CP ngày 28/01/2022 cUa ChInh Phü quy dinh chInh sãch mien,
giàm thuê theo Nghj quyêt 43/2022/QH1S cüa QuOc hi ye chInh sách tài khóa, tiên t h
trçY Ch.xcmg trmnh phiic hi và phát triên kinh tê - xa hOi.
3. Thông tin nay a duçic cong b6 trên trang thông tin din ti'r cüa cong ty vào ngày
24/8/2022 tai website https ://haiphongport. com.vn
Tài liçu dInh kern: Nghj quyet so 164/NQ-CHP ngày 24/8/2022 cia 1161 dng quán ti-f
Cáng Hal Phông.
Chüng tôi xin cam kt các thông tin cong b trên day là dung sir that và hoàn toàn chju
trách nhim truâc pháp 1ut ye nOi dung thông tin cong bô.
Noinh1n:

THEO PHAP LUiT

-Nhi.r kmnh g1i;
-Liru: VT, TKCT.
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CONG TY cO PHAN
CANG HAl PHONG

CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tiy do - Hnh phtIc

S6: 164 INQ-CHP

Hái Phông, ngày 24 tháng 8 nám 2022
NGH! QUYET

V phi liic hçp dng üy thác quân 1 dir an
"Dr an du tu xay drng các ben container so 3 Va so 4 thuc Cáng ccra ngO quôc tê
Hâi PhOng (tti Khu ben cãng Lch Huyn), thành phô Hái PhOng"
HQI BONG QUAN TRI
CONG TY cO PHAN CANG HAl PHONG
Can cr Lut Doanh nghip s6 59/2020/QH14 duçrc Qu6c hi nuâc Cong hOa xa hi
chü nghia Vit Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Can cur Diu 1 t churc vã hoat dng cüa Cong ty c phn Cáng Hâi PhOng;
Can cur Quyt djnh s 1207/QD-CHP ngày 29/4/2021 cüa Hi dng quãn frj Cong ty
phân Cãng Hãi Phông ye viec ban hAnh Quy chê ni b ye quán frj cong ty cüa Cong ty cô
Cãng Hái Phông;
CAn cir Quyt djnh s 1208/QD-CHP ngày 29/4/2021 cüa HOi dng quAn trj Con
phân Cãng Hài PhOng ye vic ban hành Quy ch hot dng cüa HOi dng quAn trj Cong
phân Cãng Hãi PhOng;
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CAn cur Quy& djnh s 1215/QD-DHDCD ngày 29/4/2021 cüa Dui hOi dng c dông
Cong ty c phân Càng Hãi PhOng v vic phê duyt "Dir an du tu xây dmg các bn container
so 3 và so 4 thuc Cãng cüa ngO quôc tê Hãi PhOng (ti Khu ben cãng Lch Huyn), thành phô
HAi PhOng".
CAn cur Quyt djnh s6 1875/QD-DHDCD ngày 01/7/2021 cüa Dai hi dng c dông
Cong ty c phn Cãng Hãi Phông v vic phê duyt Uy quyên quyêt djnh các van dé thuc thârn
quyn cüa Di hOi dng c dOng trong qua trInh triên khai Dir an dâu tu xay dirng các ben
container so 3 và so 4 thuc CAng cira ngO quôc tê HAi Phông (ti Khu ben cãng Lch Huyn),
thAnh phO Hái PhOng;
CAn cur Nghj quyt s 142/NQ-CHP ngày 04/8/2021 cüa Hi dng quAn frj Cong ty Co
phn Cãng Hài PhOng v vic phê duyt Hçip dong u thác quán 1 dir an "Dir an dAn tu xây
dimg các bn container so 3 và so 4 thuc CAng cura ngO quôc tê HAi PhOng (ti Khu ben cãng
Lch Huyn), thânh phô HAi Phông";
Xét Th trinh so 4014/TTr-CHP ngay 18/8/2022 cüa Tang Giám doe ye phii 1c hçip
dng üy thac quân 1 dr an "Dr an du tu xây dirng các ben container so 3 và so 4 thue
cAng cra ngO quc th Hâi PhOng (ti khu bn cAng Lach Huyn) thành phô Hâi PhOng";
CAn cir Ban t6ng hcip kin các thành viên HOi dng quAn trj Cong ty c phn CAng
HAi Phông s 253/THYK-HDQT ngay 24/8/2022,
QUYET NGHI:
Biu 1. HOi dng quAn trj Cong ty ci phn CAng Hài Phong (CAng Hái Phong) chp
thun v vic k phi liuc hqp dng ñy thác quAn 1 dr an "D%r an dâu tu xây dirng cac ben
container s 3 và sO 4 thuc cãng eia ngO quôc tê Hãi PhOng (ti khu ben cãng Lch
Huyn) thãnh ph Hãi PhOng" theo dê xuAt cUa Tong Giám dôc tai T trInh so 4014/TTrCHP ngày 18/8/2022 (Phy lyc hçrp dtng theo chi tiêt kern theo).

TS

Diu 2. Hi dng quãn trj giao T6ng Giám dc Cãng Hãi Phông can c chic näng
nhim vv, quyên hmn th.rqc quy djnh trong Diéu 1, cãc Quy chê cüa Cong ty vâ pháp 1ut
hin hành thrc hin Nghj quyêt cüa Hi dông quãn tr./.
Ncinhmn:
- Nhu ctiêu 2;
- Thành vién HDQT;
- Ban kiêm soát;
-Ban KTNB;
- P.KT, P.TCKT;
- Lixu: TKCT.
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