
 CHƯƠNG TRÌNH 

                        ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 

 

 

Thời gian 
dự kiến 

 

Nội dung  
 

Ghi chú 

 

7h30 – 8h00 
 

Đón tiếp Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông  

8h15 – 8h20 Tuyên bố lý do.  
 

8h20 – 8h30 
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và 
tính hợp lệ của Đại hội. 

 

 
8h30 – 8h40 

Giới thiệu  

- Chủ tọa Đại hội 

      -  Thư ký Đại hội (biểu quyết bằng tay). 

  Phát biểu khai mạc Đại hội. 

 

 
 

8h40 – 8h50 

Giới thiệu và thông qua (biểu quyết bằng tay) 
-Chương trình Đại hội - Quy chế tổ chức Đại hội - Ban kiểm phiếu; Thể lệ 

biểu quyết. 
 

 

8h50 – 9h20 Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐ cổ đông 

-  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2016. Chỉ tiêu sản 
xuất - kinh doanh của Công ty năm 2017. 

-  Định hướng phát triển SX-KD của Công ty trong năm 2017 và các năm 
tiếp theo.  

 

    9h20 – 9h30 Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.  

9h30 – 09h45 Nội dung 3: Tờ trình về các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016. 
 

 
 

09h45 – 10h10 Đại hội thảo luận và đóng góp các ý kiến. 

Biểu quyết thông qua các báo cáo. 
 

 
 

 
 
 
 

10h10 – 10h30 

Nội dung 4: Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết: 

1. Biểu quyết thông qua các kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2016; Các chỉ 
tiêu kinh tế, SX-KD năm 2017; Định hướng phát triển SX-KD năm 2017
và các năm tiếp theo. (Phiếu số 1).                         

2. Mức trả cổ tức năm 2016 (Phiếu số 2).                         

3. Biểu quyết về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017 (Phiếu số 3)  

4. Biểu quyết Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty (Phiếu số 4).                        

 

10h30 – 10h40 Nghỉ giải lao  
 

10h40 – 10h50 Công bố kết quả các kết quả kiểm phiếu  

10h50 – 11h00 Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ (biểu quyết bằng tay)  

11h15   Bế mạc Đại hội  

 

 BTC  


