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CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

(Ngày 26 tháng 04 năm 2021) 

 

Thời gian Nội dung 

8:30-9:00 Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông/Phát tài liệu 

9:00-9:10 
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, điều kiện tiến hành Đại hội 

Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội 

9:10-9:20 

Khai mạc Đại hội 

Thông qua Quy chế Đại hội, Chương trình Đại hội 

Thông qua đề cử Ban thư ký Đại hội 

Bầu Ban kiểm phiếu 

9:20-9:45 

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và 

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và 

Kế hoạch hoạt động năm 2021 

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và 

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 

9:45-10:15 

- Tờ trình về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán 

- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 

- Tờ trình về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2021 

- Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 

- Tờ trình về Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2021 

- Tờ trình về Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty 

- Tờ trình về Thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, 

bổ sung; thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt 

động của Ban kiểm soát 

- Tờ trình về Bầu Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2021 - 2026 thay thế Kiểm soát viên 

đã hết nhiệm kỳ 

- Tờ trình về Thông qua đề cử ứng viên bầu Kiểm soát viên Nhiệm kỳ 2021-2026 

10:15-10:45 
Thảo luận 

Ý kiến giải trình, tiếp thu của Đoàn Chủ tịch Đại hội 

10:45-10:55 
- Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử Kiểm soát viên 

- Thể lệ bầu cử 

10:55-11:00 Biểu quyết và bầu cử 

11:00-11:15 Kiểm phiếu/Giải lao 

11:15-11:20 Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử 

11:20-11:30 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội 

11:30 Bế mạc Đại hội 

 


