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STT Thời gian NỘI DUNG CHI TIẾT 
Người thực 

hiện 

1 7h00-8h00 Đón tiếp Cổ đông và Đại diện cổ đông. 
Ban Kiểm tra tư 

cách cổ đông 

2 8h00-8h30 

Khai mạc Đại hội, giới thiệu Chủ tọa;  Ông Thao 

Chủ tọa giới thiệu Thư ký đại hội; Công bố quyết định thành lập Ban 

kiểm tra tư cách đại biểu. 
Ông Trung 

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và Đại diện cổ đông. Bà Mai 

Thông qua danh sách ban kiểm phiếu Ô.Trung 

Thông qua thể lệ biểu quyết và chương trình đại hội. TB. Kiểm phiếu 

3 8h30-9h30 

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung: 

Ông Trung/ 

Ông Thao 

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2008-2013 

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012. 

- Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2013 và định hướng 

nhiệm kỳ 2013-2018. 

 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013 và định 

hướng nhiệm kỳ 2013-2018. 
Ông Thế Anh 

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau: 

Ông Trung 

- Mức cổ tức năm 2012 đối với mỗi cổ phần. 

- Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2012 và thù lao HĐQT, BKS năm 

2013. 

- Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh 

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. 

- Các nội dung khác 

4 9h30-10h 

Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018: 

   -Thông qua Danh sách đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 
Ông Trung 

- Thông qua danh sách Ban bầu cử, Quy chế bầu cử tại đại hội.  

- Tiến hành bầu cử 
Ban bầu cử 

5 10h-10h30 Thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung tại mục 3 Ông Trung 

6 10h30-11h Công bố kết quả bầu cử; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ra mắt Đại hội TB. kiểm phiếu 

7 11h-11h30 Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội. Bế mạc Đại hội. Thư ký/Ô.Trung  

 


