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I.

Khai maïc ñaïi hoäi – phaàn nghi thöùc: (Ban toå chöùc Ñaïi Hoäi Ñoàng Coå Ñoâng)

1.

Ñoùn tieáp ñaïi bieåu, kieåm tra thuû tuïc, phaùt taøi lieäu Ñaïi hoäi.

07h30 – 08h30

2.

Nghi thöùc:
- Tuyeân boá lyù do.
- Giôùi thieäu ñaïi bieåu, thaønh phaàn tham döï.
Baùo caùo thaåm tra tö caùch ñaïi bieåu – Tính phaùp lyù cuûa ÑHÑCÑ.

08h30 – 08h35

4.

ÑHÑCÑ thoâng qua:
- Thaønh phaàn Ñoaøn Chuû tòch.
- Ban Thö kyù.
- Ban kieåm phieáu bieåu quyeát cuûa Ñaïi hoäi

08h40 – 08h45

II.

Phaàn Nghò söï:

1.

Ñoaøn Chuû tòch:
- Thoâng qua chöông trình nghò söï cuûa ÑHÑCÑ.
- Thoâng qua quy cheá laøm vieäc cuûa ÑHÑCÑ naêm 2020.
Toång Giaùm Ñoác CTCP Coâng vieân nöôùc Ñaàm Sen baùo caùo:
- Tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty naêm 2019.
- Quyeát toaùn taøi chính naêm 2019.
Tröôûng ban kieåm soaùt baùo caùo tôø trình:
- Kieåm toaùn cuûa Ban kieåm soaùt coâng ty naêm 2019.
- Kieåm toaùn ñoäc laäp naêm 2019.
Hoäi Ñoàng Quaûn Trò thoâng qua baùo caùo:
4.1. Baùo caùo tình hình thöïc hieän caùc Nghò quyeát cuûa ÑHÑCÑ naêm 2019
vaø nhieäm vuï ñònh höôùng, giaùm saùt hoaït ñoäng coâng ty.
- Kế hoạch, caùc chæ tieâu cô baûn cuûa coâng ty naêm 2020.
4.2. Tôø trình phöông aùn phaân phoái lôïi nhuaän naêm 2019 vaø trích laäp caùc
quyõ naêm 2019.
4.3. Tôø trình trích quyõ khen thöôûng cho CBNV, HÑQT, BKS vaø Ban
TGÑ coâng ty naêm 2019.

3.

2.

3.

4.

08h35 – 08h40

08h45 – 08h55

08h55 – 09h30

09h30 – 09h40

09h40 – 10h30
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4.4. Tờ trình về việc đề nghị chấp thuận cho trích quỹ khen thưởng trước
ĐHĐCĐ thường niên hằng năm cho CBNV vào dịp tết nguyên đán
hằng năm
4.5. Tôø trình thoâng qua danh saùch löïa choïn caùc coâng ty kieåm toaùn naêm
2020.
4.6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty, Quy chế
quản trị công ty
III.

Thaûo luaän – ÑHÑCÑ thoâng qua caùc tôø trình:

1.

Thaûo luaän

10h30 – 11h15

2.

Bieåu quyeát thoâng qua.

11h15 – 11h30

IV.

Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ IV (2018-2023)
1. Ñoaøn Chuû tòch trình ÑHÑCÑ thoâng qua quy cheá öùng cöû, ñeà cöû, baàu 11h30 – 12h20
cöû bổ sung thành viên HÑQT nhieäm kyø IV (2018-2023).
2. Ñoaøn Chuû tòch thoâng baùo soá löôïng thaønh vieân HÑQT baàu boå sung.
3. Ñoaøn Chuû tòch giôùi thieäu thoâng qua danh saùch öùng cöû vieân HÑQT bổ
sung nhieäm kyø IV.
4. Ban baàu cöû trieån khai baàu cöû:
- Caùc nguyeân taéc baàu, boû phieáu.
- Caùch thöùc choïn öùng vieân, ghi phieáu baàu.
- Giaûi ñaùp thaéc maéc veà ghi phieáu baàu.
5. Coå ñoâng löïa choïn öùng vieân HÑQT boå sung vaø boû phieáu baàu vaøo
thuøng phieáu.

V.

Giaûi lao - Toå baàu cöû tieán haønh kieåm phieáu baàu cöû.

12h20 – 13h00

VI.

Coâng boá keát quaû bieåu quyeát vaø keát quaû baàu cöû.

13h00 – 13h10

VII.

Keát thuùc Ñaïi hoäi:

13h10 – 13h30

1. Ñoaøn Chuû tòch thoâng qua Nghò quyeát vaø Bieân baûn ÑHÑCÑ naêm
2020.
2. Ñoaøn Chuû tòch tuyeân boá beá maïc Ñaïi hoäi.
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