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1. Chaøo côø; Tuyeân boá lyù do vaø giôùi thieäu thaønh phaàn tham döï;        
2. Baùo caùo tình hình coå ñoâng tham döï ñaïi hoäi;  
3. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ( Đại hội biểu 

quyết);                  
4. Giôùi thieäu Đoàn Chuû tòch vaø Đoàn Thö kyù (Đại hội biểu quyết)         
5. Ñoaøn Chuû tòch thoâng qua chöông trình Ñaïi hoäi (Đại hội biểu quyết)   
6. Baùo caùo Keát quaû hoaït ñoäng SXKD naêm 2015 và Phöông höôùng hoạt động kinh doanh 

năm 2016. 
7. Baùo caùo taøi chính naêm 2015 đã ñược kiểm toán.  
8. Baùo caùo Hoaït ñoäng cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò naêm 2015.  
9. Baùo caùo cuûa Ban Kieåm soát năm 2015.    
10. Ñoaøn Chuû tòch trình Ñaïi hoäi caùc noäi dung: Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ theo Luật Doanh 

nghiệp năm 2014; Chæ tieâu keá hoaïch 2016; Phaân phoái lôïi nhuaän naêm 2015; Thù lao, chi 
phí hoạt động của HĐQT & BKS đã thực hiện năm 2015 và dự kiến năm 2016;  

11. Coå ñoâng thaûo luaän taïi hoäi tröôøng vaø bieåu quyeát thoâng qua caùc vaán ñeà:  
• Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014. 
• Chæ tieâu keá hoaïch 2016.  
• Phaân phoái lôïi nhuaän naêm 2015. 
• Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT & BKS đã thực hiện năm 2015 và dự kiến năm 

2016. 
(Đại hội biểu quyết từng nội dung) 

12. Chương trình Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị. 
• Ñoaøn chuû tòch thoâng qua danh saùch miễn nhiệm Thành viên HĐQT (Đại hội biểu 

quyết) và ñeà cöû Thaønh vieân HĐQT mới thay thế. 
• Trích ngang lyù lòch đề cử  thành viên HĐQT mới. 
• Giôùi thieäu Toå kieåm phieáu. 
• Ñaïi hoäi bieåu quyeát: 

+  Danh saùch baàu cử thành viên Hoäi ñoàng quaûn trò. 
+ Thaønh phaàn Toå kieåm phieáu. 

13. Tổ Bầu cử trình đại hội Quy chế bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-
2020 (Đại hội biểu quyết), tieán haønh baàu cöû, kieåm phieáu và Công bố kết quả bầu cử. 

14.  Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội. 
15. Thoâng qua bieân baûn vaø Nghò quyeát Đại hội (Đại hội biểu quyết). 
16.  Toång keát, chào cờ beá maïc Ñaïi hoäi.  

**** 

 


