


CONG TY cO PHAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
CANG HAl PHONG Bc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S& 35 /NQ-CHP Hái Phông, ngày 10 tháng 3 nãm 2022 

NGHJ QUYET 

V viêc cong b báo cáo tài chInh nAm 2021 dã kim toán 
cüa Cong ty cô phAn Cáng Hãi Phông 

HQI BONG QUAN TR! 
CONG TV CO PHAN CANG HA! PHONG 

CAn cCr Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 duçic Qu6c hOi  nuàc Cong hôa xA hi 
chü nghia Vit Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

CAn cCr Diu 1 th chCrc và hot dng cüa COng ty c phn Cáng Hái Phong; 

CAn cir Quyt djnh s6 I 207/QD-CHP ngày 29/4/2021 cüa HOi  dng quán trj Cong ty 
C6 phn Cãng Hal Phông v vic ban hành Quy ch ni b v quán trj cong ty cüa Cong ty 
cô phân Cãng Hái Phông; 

CAn c Quy& djnh s6 I 208/QD-CHP ngày 29/4/2021 cüa Hi d6ng quán trj Cong ty 
C6 phân Cáng Flái PhOng ye vic ban hành Quy ch hot dng cüa HOi  d6ng quãn trj Cong 
ty c6 phn Cãng Hãi Phông; 

Theo d xut cüa T6ng giám d6c Cong ty c6 phAn Cáng Hãi Phông ti Ta trInh s6 
676A/T'I'r-CHP ngày 09/3/2022 v visc cOng b6 Báo cáo tài chInh d kim toán nAm 2021; 

CAn cir l3ãn t6ng hcp kin các thãnh viCn I-Ii d6ng quán trj Cong ty C6 phAn Cãng 
Hãi Phong sO 61/TI-IYK-I IDQ'I' ngày 10/3/2022, 

QUYET NGHJ: 

Diu 1. FIOi  d6ng quán trj Cong ty C6 phn Cãng Hái Phông (Cáng Hái Phông) thông 
qua nOi  dung và chip thun vic cong b6 Báo cáo tài chinh nAm 2021 dA &rcic kim toán 
cCia Cáng Hãi PhOng (g6rn Báo cáo tài chinh riêng và Báo cáo tài chInh hçp nhAt) va giái 
trInh bin dng k& qua kinh doanh nAm 2021, giãi trInh k& 1un ngoi trr cUa kim toán 
trong Báo cáo tài chInh nAm 2021 dA thrçic kim toán nhtr chi ti& kern theo. 

Diu 2. Hi d6ng quãn tr giao T6ng Giám d6c cAn cCr chCrc nAng nhim vi, quyn hn 
duçc quy djnh trong Diu 1, các Quy ch cUa Cãng I-Iái Phông và pháp 1ut hin hành thc 
hiën Nghj quyt cüa ilôi d6ng quãn trj./. 

Noi ,:hIn: — 
- Nhtr diu 2; 
- Thánh viên HDQT; 
- Thành viên BKS; 
- i3an KTNB; 
- P.I'CKT; 
- I ixu: TKCT. 
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