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1

NỘI DUNG

- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông.

PHỤ TRÁCH

Ban tổ chức

- Khai mạc Đại hội.
2

- Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Ban tổ chức

- Báo cáo kết quả thẩm định danh sách cổ đông dự họp.
- Tuyên bố khai mạc và thông qua chương trình Đại hội.
Chủ tọa
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- Giới thiệu ban kiểm phiếu biểu quyết (để ĐHĐCĐ thông qua).
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2017.
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Chủ tọa
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, từng
thành viên HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

5

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; phương án phân phối
lợi nhuận; quyết định mức chia cổ tức năm 2016.
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- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
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- Đại hội thảo luận.

Chủ tọa
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- Đại hội biểu quyết.

Chủ tọa
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- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2015-2020).

Chủ tọa

10

- Nghỉ giải lao
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- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III
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- Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.
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- Tổng kết và bế mạc đại hội

Kế toán trưởng
Trưởng BKS

Ban bầu cử
Thư ký Đại hội
Chủ tọa

