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CHƯƠNG TRÌNH HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
 

STT Nội dung 
Thời lượng 

dự kiến 
Thực hiện 

A. Đăng ký tham dự    

 
Đăng ký đại biểu tham dự và phát tài liệu, phiếu biểu 
quyết. Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp (kiểm tra xem có 
đúng người được quyền họp hay không). 

30 phút Ban tổ chức 

B. Khai mạc đại hội   

 

- Ban tổ chức tuyên bố lý do, công bố kết quả kiểm tra tư 
cách cổ đông cổ đông dự họp, từ đó kết luận: Đại hội có đủ 
điều kiện họp hay không.  

- Ban tổ chức giới thiệu và tổ chức bầu Ban kiểm phiếu 
(đồng thời là Ban bầu cử), dự kiến bầu 3 thành viên. 

- BTC giới thiệu và mời Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu 
lên điều khiển phiên họp. 

15 phút Ban tổ chức 

C. Tiến hành đại hội   

Phần I Thông qua các bản báo cáo của HĐQT, Ban TGĐ   

1) Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc, Chương trình họp 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.  

10 phút Chủ tọa 

2) Thông qua báo cáo của Ban TGĐ Công ty về hoạt động 
kinh doanh năm 2021 và kế hoạch về phương hướng hoạt 
động năm 2022.  

10 phút Đại diện Ban TGĐ 

3) Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2021 do Công ty TNHH 
Hãng kiểm toán AASC (riêng, hợp nhất) 

5 phút Đại diện Ban TGĐ 

4) Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và 
phương hướng hoạt động năm 2022. Thông qua chi phí 
hoạt động, thù lao HĐQT năm 2021 và chi phí hoạt động, 
thù lao HĐQT năm 2022. 

15 phút Đại diện HĐQT 

5) Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và 
phương hướng hoạt động năm 2022. Thông qua chi phí 
hoạt động, thù lao BKS năm 2021 và chi phí hoạt động, thù 
lao BKS năm 2022. Thông qua tờ trình đề xuất danh sách 
công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài 
chính năm 2022. 

15 phút Đại diện 

Ban Kiểm soát 



 
2 

STT Nội dung 
Thời lượng 

dự kiến 
Thực hiện 

6) Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 
2021. 

10 phút Đại diện HĐQT 

7) Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình đã 
được trình bày tại Đại hội. 

10 phút Chủ tọa 

Phần II 
Sửa đổi Điều lệ Công ty và giới thiệu, bầu cử bổ sung 
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 (nếu 
Đại hội đồng ý thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty) 

 
 

8) Tờ trình sửa một (1) nội dung của Điều lệ Công ty về số 
lượng thành viên HĐQT từ bảy (7) lên thành chín (9). 

5 phút Đại diện HĐQT 

9) Giới thiệu và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho nhiệm 
kỳ năm 2019 - 2023 (nội dung này chỉ được thực hiện khi 
việc sửa đổi Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ thông qua như 
nội dung 8) 

  

9.a) Giới thiệu quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 5 phút Chủ tọa 

9.b) Giới thiệu nhân sự Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu cho công 
tác bầu cử thành viên HĐQT 

5 phút Đại điện cổ đông, 
nhóm cổ đông 

9.c) Đề cử, ứng cử và giới thiệu thông tin ứng viên tham gia 
bầu cử làm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021-2025. 

Tổng hợp danh sách ứng viên tham gia bầu cử. 

15 phút Đại điện cổ đông, 
nhóm cổ đông 

9.d) Giới thiệu quy định về bầu dồn phiếu đối với việc bầu thành 
viên HĐQT  

5 phút Chủ tọa 

9.e) Tiến hành bầu thành viên HĐQT bổ sung 15 phút Ban bầu cử 

9.f) Công bố kết quả trúng cử thành viên HĐQT bổ sung cho 
nhiệm kỳ 2019 - 2023 

5 phút Ban kiểm phiếu 

Phần III Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2022 

  

10) Đọc và biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

5 phút Ban Thư ký 

D. Bế mạc  Ban tổ chức 

 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 

(đã ký) 

 
Ts. Đặng Quốc Chính 

 


