
CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dôc hup — Tn do — Hanh phiic  

QI DONG CO DONG THUNG NIEN NAM 2021 
chüc ngày 19 tháng 04 nAm 2021) 

Thôi gian Ni dung 
I. Thu tyc khai mc Dai hi dng c dông 

8h00 * Don khách và kim tra xác nhn tLr cách ci dông 
- Don tip các Dai  biu m?yi. 
- Tài 1iudä gii cho c dông theo hisOng dn gti tài c dông và däng tái 
trên h thông hQp trirc tuyên cUa Tong Cong ty. 

8h30 * Khai mc Di hi 
- Tuyn b6 l do, giài thiu Dai  biu. 
- Báo cáo kim tra xác nhn P1 cách C6 dông/Di din Co dông, tuyn bO dü 
diêu kin tién hành dai Hi. 

- Giâi thiu Doàn Chi tjch, Ban This k. 
- Thông qua Chucing trInh hQp; Thông qua Quy ch lam vic t1i DHDCD; 

Thông qua thành phân Ban kiêm hiéu DHDCD. 
8h50 II. Các ni dung Dai hi dOng co dông thão Iun, biu quyt thông qua 

1. Báo cáo kt qua kinh doanh näm 2020 và K hoach nAm 2021 cCia TOng 
giám doe Tong cong ty. 
2. Báo cáo Tài chinh hcip nht cüa TOng cong ty näm 2020 dä disçic kim 
toán. 
3. Báo cáo két qua hoat dng cüa HDQT näm 2020 và dnh huàng kê hoach 
2021. 
4. Báo cáo k& qua hoat dng kim soát, kim toán cüa TOng cong ty näm 
2020 và ké hoch nAm 2021. 
5. Ti trinh phân ph61 lçii nhun nAm 2020 và mt sO chi tiêu k hoach 2021 
6. T?. trInh Lira chn Dan vj kim toán Báo cáo tài chInh nAm 2021. 
7. T trInh Quyt toán tin luang, thi lao cUa các TV HDQT nAm 2020. 

8. Ti trInh Phiscmg an trã tin lisang, thu lao cho các TV HDQT nãm 2021. 

9. T?i trInh thông qua ni dung sCra dOi bO sung Diu 1. 
10. T?i trInh thông qua ni dung sCra dOi bO sung Quy ch ni bO v quãn tn. 

11. T? trInh thông qua nOi  dung sCra d6i Quy ch hoat dng cUa HDQT TOng 
cong ty. 
Di hôi thão 1un và xin kiên biêu quyêt ye các nOi  dung dt.rçic trinh bay. 

10h45 III. Phát biu cüa Dai biu môi dr hQp DHDCD 
IV. Thu ttc kt théc Di hôi dOng cO dông 

11h20 - Thông qua Biên ban và Nghj quyt cüa Dai  hi. 
11h30 - B mac Dai hi 
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