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QUY CHẾ LÀM VIỆC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÀ NỘI 

 
CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1: Mục tiêu  

1.1   Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty. 

1.2   Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông 

1.3   Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông  

Điều 2: Phạm vi và đối tượng áp dụng   

2.1   Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên áp dụng trong Đại hội cổ đông 
thường niên 2017 của Công ty Cổ phần XNK LTTP Hà Nội.  

2.2   Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia Đại hội.  

2.3   Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.  

CHƯƠNG II 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI THAM DỰ HỌP 

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội  

3.1 Cổ đông về dự Đại hội được nhận tài liệu, phiếu biểu quyết (thẻ cổ đông) theo 
mã số cổ đông tại Ban tổ chức; được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền 
của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, các văn bản quy phạm 
pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực 
phẩm Hà Nội. 

3.2 Trong Đại hội, Đại biểu và cổ đông ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của Ban tổ 
chức trên cơ sở danh sách cổ đông dự Đại hội để giúp đoàn thư ký tiện theo dõi. 

3.3 Trong quá trình Đại hội, các cổ đông giữ trật tự, không nói chuyện riêng, tập 
trung tư tưởng theo dõi Đại hội. Khi cần phát biểu ý kiến phải đăng ký bằng giấy gửi 
chủ tọa (có mẫu đăng ký) và phải được sự đồng ý của chủ tọa mới được phát biểu. Các 
ý kiến phát biểu cần chuẩn bị kỹ, ngắn gọn, rõ ràng, không trùng lặp với các ý kiến 
khác đã phát biểu trước đó; nội dung trong phạm vi giới hạn của Đại hội. Thời gian tối 
đa không quá 5 phút. 

3.4 Đối với các cổ đông nhận uỷ quyền đi dự Đại hội đồng cổ đông thì không được 
uỷ quyền cho người khác. 
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3.5 Trong quá trình thảo luận, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội 
thì các cổ đông sẽ biểu quyết bằng thẻ biểu quyết của mình, trên đó có ghi số thứ tự cổ 
đông, số ghế dự họp, mã số cổ đông và phiếu biểu quyết. 

Thứ tự biểu quyết như sau: 

a. Đồng ý 

b. Không đồng ý 

c. Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác. 

3.6 Các cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu 
Lương thực Thực phẩm Hà Nội cần thực hiện nghiêm túc quy chế này. Chủ tọa Đại 
hội có quyền mời ra khỏi Đại hội những cổ đông có hành vi gây rối, mất trật tự làm 
ảnh hưởng đến tiến trình Đại hội./. 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa  

4.1 Theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Chủ toạ là chủ tịch HĐQT, Chủ tịch 
HĐQT có thể mời thêm thành viên để điều hành đại hội. 

4.2 Nhiệm vụ của Chủ tọa:  

� Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được đại hội thông 
qua.  

� Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.  

� Hướng dẫn cổ đông thảo luận tại Đại hội.  

� Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.  

� Điều hành Đại hội cổ đông thường niên 2017 hợp lệ, có trật tự.  

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký đoàn  

Thư ký Đại hội do Chủ tọa cử. 

Nhiệm vụ của Thư ký:  

� Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.  

� Giúp Chủ toạ các công việc của Đại hội.  

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu  

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu, được Đại hội thông qua  

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:  

� Giúp Chủ tọa giám sát việc biểu quyết của các cổ đông.  

� Ghi nhận chính xác.  

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức đại hội  

Ban tổ chức đại hội có nhiệm vụ:  

� Nhận giấy tờ cổ đông đến tham dự;  

� Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết;  

� Báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm định danh sách cổ đông dự Đại hội.  
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CHƯƠNG III 

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI 

Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội  

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số 
cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh 
sách để triệu tập cuộc họp Đại hội.  

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội  

Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Ban Tổ chức 
Đại hội thông báo.  

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình 
Đại hội đồng cổ đông năm 2017  

Điều 10: Thông qua Quyết định của Đại hội  

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các 
điều kiện được quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty. 

Điều 11: Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2017 

 Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội tổng hợp, ghi 
vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2017.  

 Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2017 là căn cứ ban hành nghị quyết của 
Đại hội cổ đông thường niên 2017.  

CHƯƠNG IV 

HIỆU LỰC THI HÀNH 

Điều 12: Điều khoản thi hành  

Quy chế này gồm 4 chương 12 điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu 
quyết thông qua. 

Các cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các 
quy định tại Quy chế này.  

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các qui định 
pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
     CHỦ TỊCH         

                (đã ký) 

                  Đào Tiến Dũng 

 


