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Thôi gian 
I. Thtl uc khai mic Dal hi dong co dông 

8h00 * Don khách và kim tra xác nhãn tu' each c dông 
- Don tip các Di biu mdi. 
- Tãi 1iu D?i  hi duçic däng tái trén website cüa Tng Cong ty Va gi'ri trirc 
tiép cô dông tham dir ti D?i  hti. 

8h30 * Khai mac Dai hi 
- Tuyên b6 I do, giâi thiu Di biu. 
- Bao cáo kim tra xác nhn tu cách cS dônglDai din c dong, tuyên b6 dU 
diéu kiên tiên hành dai Hi. 

- Giài thiu Doàn ChC tjch, Ban Thu k. 
- Thông qua Chuo'ng trInh h9p; Thông qua Quy ch lam vic tai  DHDCD; 
Thông qua Thânh phân Ban kim phiéu và bâu cr. 

8h50 II. Các ni dung Dai hôi dng c dông thão 1un, biu quyt thông qua 
1. Báo cáo kt qua kinh doanh nãm 2021 và K hoach näm 2022 cüa Tng 
cong ty. 
2. Báo cáo Tài chInh cña Tng cong ty näm 2021 dã duçic kiêm toán. 
3. Báo cáo k& qua hoat dng cüa HDQT näm 2021 và djnh huâng näm2022. 
4. Báo cáo kt qua hott dng cUa fly ban kim toán tai  DHDCD. 
5. T trInh phân phi lqi nhun näm 2021 và mt s chi tiêu kê hoich 2022 
6. T?i trInh Lira ch9n Dcm vi kim toán Báo cáo tãi chInh nAm 2022. 
7. Ti trmnh Quy& toán tin 1uing, thU lao cUa các TV HDQT näm 2021. 

8. T trInh Phucing an trã tin lucing, thU lao cho các TV HDQT näm 2022. 

9. T trInh thông qua ni dung sCra di b sung Diêu l d tang vn diu l 
10. Ty trInh min nhim Thành viên HDQT. 

11. T& trInh danh sách 1rng ccr Thãnh viên HDQT nhim kS'  2019-2024 

Dai hi thão 1un và xin kin biu quyt v cac nOi  dung di.rqc trInh bay. 
Thirc hin cong các bâu 01 TV HDQT nhim kS'  TV HDQT 2019 - 2024 

10h45 III. Phát biu cüa Di biu mM dir hçpDHDCD 
IV. Thu tuc ket thuc Dai hçi dong co doug 

11h20 - Thông qua Bién ban và Nghj quyt cUa Dai  hi. 

11h30 - B mac  Dai  hOi 
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