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Thời gian tổ chức Đại Hội:                       12/12/2011      

Địa điểm:    Phòng họp 318, Trung tâm Hội nghị quốc gia 

Cổng số 1, Đại lộ T ă   Lo  , Hà Nội 

THỜI GIAN NỘI DUNG 

 
7h30-8h Đón tiếp và Đăng ký đại biểu. 

8h-8h15 
  o   o t ẩm tr  t       đại  iểu cổ đông và công bố số l ợng đại biểu cổ đông tham dự. 

(ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu) 

8h15-8h20 

Chào cờ, tuyên bố lý  o  gi i t i u đại  iểu và k  i mạ  Đại hội. 

Thông qua danh s    đề cử Đoàn   ủ tị      n t   ký. 

Mời Đoàn   ủ tị      n t   ký lên làm vi c. 

 

-  

8h20-8h30 T ông qu  C  ơng trìn , Quy chế đại hội và Quy chế bầu cử. 

8h30-8h45  
- Báo cáo hết nhi m kỳ của Hội đồng quản trị (nhi m kỳ 2006 - 2011). 

- Hội đồng quản trị nhi m kỳ 2006-2011 tuyên bố từ nhi m. 

8h45-9h00 
- Báo cáo hết nhi m kỳ của Ban kiểm soát (nhi m kỳ 2006 - 2011). 

- Ban Kiểm soát nhi m kỳ 2006-2011 tuyên bố từ nhi m. 

9h00-9h30 

 Biểu quyết thông qua P  ơng  n bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhi m kỳ 2012-2016. 

 Báo cáo danh sách ứng cử  đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhi m kỳ 2012-2016. 

 Thông qua Danh sách Ban bầu cử. 

9h30-9h45 

 Ban Bầu cử phát phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhi m kỳ 2012-2016 cho cổ 

đông và    ng dẫn cổ đông t ực hi n quyền bầu cử. 

 Ban Bầu cử thực hi n kiểm phiếu bầu cử. 

9h45-10h15 Nghỉ giải lao 



THỜI GIAN NỘI DUNG 

 

10h15-10h30 
Báo cáo về Địn     ng nhi m vụ sản xuất kinh doanh của  

Tổng  ông ty Gi i đoạn 2012-2016. 

10h30-10h45 Tờ trình về vi c sửa đổi bổ sung một số điều củ  Điều l  Tổng công ty 

10h45-11h15 

Thảo luận củ  Đại hội đồng cổ đông 

(theo nội  ung đăng ký t ảo luận của cổ đông) 

 

11h15-11h30 

Thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu biểu quyết và các nội dung tại Đại hội: 

 Báo cáo hết nhi m kỳ Hội đồng quản trị gi i đoạn 2006-2011. 

 Báo cáo hết nhi m kỳ Ban kiểm so t gi i đoạn 2006-2011. 

 Địn     ng nhi m vụ SXKD của Tổng công ty gi i đoạn 2012-2016. 

 Vi c sử  đổi, bổ sung một số điều củ  Điều l  Tổng công ty. 

11h30-11h45 

 Báo cáo kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhi m kỳ 2012-2016. 

 Mời Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhi m kỳ 2012-2016 ra mắt Đại hội. 

 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhi m kỳ 2012-2016 tặng hoa và cảm ơn Hội đồng 

quản trị, Ban Kiểm soát nhi m kỳ 2006-2011. 

11h45-11h55 T ông qu   iên  ản và  g ị quyết  ủ  Đại  ội. 

11h55-12h00   ế mạ  Đại  ội. 

 

 

 


