CONG TY cO PHAN
CANG HAL PHONG

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

/TB-CHP
S:q
V/v thay dôi ngành nghê
däng k kinh doanh

Hái Phông, ngày ,/tháng 5 näm 2022

CONG BO THÔNG TIN BAT THI1NG
KIn}i giiri:

- TiJy ban Ching khoán Nhà nuâc
- Sâ Giao djch Chrng khoán Ha Ni

1. Ten cong ty: Cong ty c phn Càng Hãi PhOng
Ma chirng khoãn: PHP
Dja chi trii sâ chinh: S 8A Trn Phii, phung May TG, qu.n Ngo Quyn, thành
ph Hãi PhOng
Fax: 0225.3 859973

Dién thoi: 0225.3 859945
Email: congbothongtinhaiphongport.com.vn

2. Ni dung cüa thông tin cOng b6: Cong ty c phn Càng Hãi PhOng thông báo v
vic Cong ty dã hoàn thành thu tiic dang k thay di nganh ngh dang k kinh doanh.
3. Thông tin nay dã duqc cong b trén trang thông tin din tiir ciia Cong ty vào
ngày 17/5/2022 tii website www.haiphongport.com.vn
Chiing tOi xin cam kt các thông tin cong b trên day là dung si,r th.t và hoàn toàn
chju trách nhim tnrOc pháp luat v ni dung thông tin cong b.
Noi nhn: cj'A7
-Niur trén;
-Luu: VT, TKCT.
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CONG TY Co PHAN CANG HAl PHONG

Sô
Jti
DEN Ngày:fliCj?LL
14372122
Chuyê'n:
G!AY xAc NIIN
Luu h6 sa sô
V vic thay tiM ni dung dàng k3 doanh nghip
A'

Phông Dãng k kinh doanh: Thành phô Hái Phông
Dja chi tni s&: So 1 Dinh Tiên Hoàng, Phu-&ng Minh Khai, Qun Hông Bang, Thành
phO Hái P hOng, Viét Nam
Diên thoai: 0225 3823769 Fax:
Email: dkkdhaiphonggmail. corn Website:
Xác nhân:
Ten doanh nghip: CONG TY CO PHAN CANG HAT PHONG
Ma s doanh nghip/Ma s thu& 0200236845
Dã thông báo thay tiM ni dung dàng k doanh nghip dn Phông Bang k
kinh doanh.
Thông tin cUa doanh nghip dâ thrçic cp nht vào H thông thông tin quôc gia ye
dãng k doanh nghip nhu sau:
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Ten ngàrih

Ma ngânh
Chothuêxecódngca
7710
Vn tái hang hóa dithng thuS' ni dja
5022
Kinh doanh bt thng san, quyên sir ding dt thuc chii sâ hu, 6810
chü si'r diing hoc di thuê
Chi tiêt: Cho thuê kho bãi, van phông
5229
Hot dng djch vi h trçi khác lien quan dn vn tái
Chi tiêt: Môi gith thuê tàu biên; djch vi di l tâu biên; djch vi
di vn tâi du&ng biên; djch vçi giao nhan, kiêm dêm, nâng
h hang hoá; djch vii khai thuê hâi quan
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Ten ngành
Ma ngành
Hot dng djch vi h trçl kinh doanh khác con 1i chua dugc
8299
phânvàodâu
Chi tiêt: Djch vi xuât nhp khâu hang hóa (không bao gôm
djch vii xuât khâu, quyên nhp khâu, quyên phân ph& di vâi
các hang hóa thuc Danh mic hang hóa nhà dâu tu nixót ngoài,
to chüc kinh tê có von dâu tu nrnc ngoâi không duçyc thtxc hin
quyên xuât khâu, quyên nhp khãu, quyên phân phôi nhu: thuôc
Ia vâ xi gà, sách, báo Va tap chI, vtphâm âà ghi hmnh, kim loai
qu và dá qu, duçic phâm, thuôc no, dâu thô và dâu d qua chê
biên, gao, dithng mIa, thrOng cU cai)
5210
Kho bãi và liru gift hang hóa
3319
SirachUathitbjkhác
Chi tiêt: Sra chfta container
5222
Hoat dng djch vi h trq trçrc tip cho vn tái dithng thüy
Chi tiêt: Lai dat và ho trci tàu biên
3312
Süachftamáymóc,thi&b
5610
Nhà hang và các dcli vii an ung phuc vi km dng
7730
Cho thuê may móc, thit bj và d dung hum hInh khác không
kern ngu&i diêu khiên
Chi tiêt: Cho thuê may rnóc, thiêt bj xêp d hang hóa, cho thuê
thiôt b nâng ha.
5630
DjchvipIcvçtdcung
(không bao gôm quay bar)
8129
V sirth cong nghip và các cong trInh chuyên bit
Chi tiêt: Djch vi v sinh container
4933
Vn tãi hang boa bang du&ng b
8532
Dào tao trung c.p
Chi ti&: Giáo dçic trung cap chuyên nghip
8610
Hoat dng cUa các bnh vin, tr?m y té
7820
Cung ng lao dng tam thii
(khong bao gôm cung üng lao dng tam thai cho các doanh
nghip Co chirc näng xuât khâu lao dng và dch vi dua ngu&i
lao dng di lam vic ô ni.râc ngoài theo hgp dong)
8531
Dào tao so cAp
Chi tiêt: Dy nghê
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Ten

ngành

Kimtra và phãn tIch k5 thuat
Chi tiêt: Giám dnh container ( kiêm tra 1, hóa và các phãn tIch
khác cho container; không bao gôrn các dch vi hành chInh ttr
pháp; djch vi kiêrn djnh và cap giây chn nhan cho các
phucmg tin giao thông vn tãi, dch vi kiêrn djnh và cap Giây
chCrng nhan an toàn k thuat và bão v môi truôiig, dch vii
kiêm djnh k thuat an toàn lao dng ... dixçic quy dlnh t?i Phi
1iic LA5 va Phi u riC I.A22 Nghj djnh so 31/2021/ND— CP quy
djnh ye ngành nghê chira dugc tiêp can thj triimg dôi vói nhà
dâu tu nuâc ngoài)
Cung cp djch Virl fl ung theo hçrp ding không thuông xuyên
v&i khách hang
Xây drng Cong trinh k5' thuat dan dingkhác
Chi tiêt: Câu tàu, ben bãi (không bao gôm xây dirng các cong
trInh và các djch vii dxcic quy djnh ti Ph%I 1ic I.A20 — A21
Nghj djnh so 31/202 1/ND — CP quy djnh ye ngành nghê chtra
dirçc tiêp can thj tnr&ng dOi vói nhà dâu tir nrnc ngoâi)
Bc xp hang hóa
Van tãi hang hóa ththng st

Noi nhân:
-CONG TY CO PHAN CANG HAl
PHONG. Da chi:S 8A TrAn Phü, Phu&ng
May Ta, Qun Ngô Quyên, Thãnh phô
Hâi Phbng, Vit Nam
- Liru: Nguyn Hthi Th.ng

Ma ngành
7120

5621
4299

5224(Chinh)
4912

