
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP 
NGÀY 26/06/2012 

 

Thời gian NỘI DUNG CHI TIẾT Người thực hiện 

7h30-8h30 - Đón tiếp Cổ đông và Đại diện cổ đông. 
Ban Kiểm tra tư 
cách cổ đông 

- Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Chủ tọa Ông Thao 

- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Ban thư ký. Ông Trung 

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và Đại diện cổ đông. Bà Mai 
8h30-9h 

- Thông qua thể lệ biểu quyết, chương trình đại hội. Ô. Thao/ Ô. Trung 

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung: 

     - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011. 

  - Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và kế hoạch hoạt 

động của Hội đồng quản trị năm 2012. 

Ông Trung 
9h-10h 
 

  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch 

hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012. 
Ông Thế Anh 

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

- Mức cổ tức năm 2011 đối với mỗi cổ phần. 

- Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2011 và trình kế hoạch 

thù lao HĐQT, BKS năm 2012. 

- Chủ trương huy động vốn. 

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012. 

10h00-
10h30 

- Các nội dung khác 

Ông Trung 

10h30-11h Trao đổi giữa các thành viên HĐQT và Cổ đông HĐQT – Cổ đông 

11h-11h15 
Biểu quyết các nội dung đã báo cáo và trình Đại hội đồng cổ 

đông. 
Ông Trung 

- Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội. 
11h15-
11h30 - Bế mạc Đại hội. 

Thư ký Đại hội/ 

Ông Trung  

 
 


