NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
STT

Nội dung

Chủ trì

1

Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, phát thẻ biểu quyết

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

2

Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ.
Tuyên bố lý do và khai mạc

Ban Tổ chức

3

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ
của Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

4

Giới thiệu và thông qua:
+ Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2020
+ Thành phần đoàn Chủ tịch Đại hội
+ Ban kiểm phiếu và bầu cử của Đại hội
Giới thiệu Ban thư ký Đại hội

Ban Tổ chức

Giới thiệu và thông qua:
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020
Nội dung 1:
Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
Nội dung 2:
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng kinh
doanh trong 05 năm tới 2020-2025
Nội dung 3:
Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019
Nội dung 4:
Xin ý kiến về việc không chia cổ tức năm 2019 và đề xuất xây
dựng mức thù lao cho HĐQT và BKS theo nhiệm kỳ 2020 - 2025
Nội dung 5:
Lựa chọn Công ty kiểm toán
Nội dung 6:
Xin ý kiến sửa đổi điều lệ Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo
pháp luật của Công ty
Nội dung 7:
Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025
-Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ
2020 – 2025
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS
- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử và giới thiệu thông tin người
tham gia ứng cử, đề cử
- Trưởng ban bầu cử hướng dẫn bỏ phiếu
- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử
Ban kiểm phiếu kiểm tra phiếu bầu

Chủ tịch Đại hội

Cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung từ 1 đến 8 của Đại
hội
Công bố thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ tịch HĐQT
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Chủ tịch Đại hội

Kế toán trưởng
Chủ tịch HĐQT
Trưởng BKS
Chủ tịch HĐQT
Chủ tịch HĐQT
Chủ tịch HĐQT

Ban bầu cử và kiểm phiếu

Ban bầu cử và kiểm phiếu

Ban bầu cử và kiểm phiếu

18

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiến hành họp bầu chức danh
Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS
Công bố kết quả họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS

Ban Tổ chức

19

Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội

Thư ký đại hội

20

Bế mạc

Ban Tổ chức

17

