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Thời
gian

Nội dung chương trình
Thực hiện

 Tiếp đón cổ đông và khách mời  Đội lễ tân08h-
09h  Hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cho cổ đông, trao tài liệu

Đại hội và phiếu biểu quyết cho cổ đông
 Đội lễ tân và

BKS

Khai mạc Đại hội
 Đọc báo cáo kiểm tra thành phần cổ đông  Đại diện BKS

 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu  MC

 Giới thiệu và biểu quyết thông qua quy chế tổ chức Đại hội, ban chủ
tọa, thư ký và ban kiểm phiếu Đại hội

 MC
9h00-
9h45

 Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội  Chủ tọa

Nội dung Đại hội
 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  HĐQT

 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh
doanh năm 2012.

 Ban TGĐ

 Báo cáo của Ban kiểm soát  Đại diện BKS

 Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội
 Đại diện chủ

tọa đoàn

 Báo cáo về việc thông qua việc từ nhiệm chức danh th ành viên Hội
đồng quản trị của ông Vương Đáng và xin ý kiến chấp thuận của Đại
hội về thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế.

 Đại diện Hội
đồng quản trị

9h45-
10h30

 Báo cáo về việc thông qua việc từ nhiệm chức d anh thành viên Ban
kiểm soát của ông Vũ Văn Tuấn và trình xin ý kiến chấp thuận của Đại
hội về thành viên Ban kiểm soát mới thay thế.

 Đại diện BKS

Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
 Thảo luận và biểu quyết thông qua các  nội dung của Tờ trình

10h30-
11h10

 Giải lao
 Đại hội

Tổng kết Đại hội
 Công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết  Ban kiểm phiếu
 Công bố biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội  Thư ký

11h10-
11h30

 Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội – Bế mạc  Chủ tọa


