
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Ngày 05 tháng 04 năm 2019, từ 14 giờ 30 đến giờ 16 giờ 30

______________________

1. 14 : 30 – 14 : 45 - Tiếp đón Đại biểu, Cổ đông.
- Văn nghệ chào mừng ĐHCĐ

2. 14 :45 – 15 : 30 - Chào cờ, khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và cổ
đông. Thông báo số lượng cổ đông và đại diện cổ đông dự Đại
hội.
- Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, ban kiểm
phiếu.
- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại
hội.
- Báo cáo của Giám đốc : Về kết quả hoạt động năm 2018 và kế
hoạch năm 2019.
- Báo cáo của HĐQT : Về kết quả hoạt động năm 2018 và kế
hoạch năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát : Về tình hình quản lý và tài chính
năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Thông qua tờ trình của HĐQT V/v xin ý kiến biểu quyết của
ĐHĐCĐ.

3. 15 : 30 – 16 : 00 - Thảo luận, trả lời ý kiến phát biểu của cổ đông và biểu quyết
thông qua kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019.

4. 16: 00 – 16 : 15 - Phát biểu của Đại biểu dự ( nếu có )

5. 16: 15 – 13 : 30 - Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Tổng kết và phát biểu bế mạc.
- Chào cờ bế mạc.

   (Sau khi bế mạc Đại hội kính mời quý cổ đông tham dự bữa cơm thân mật tại Nhà 
hàng Hoa Biển, khu 16ha, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang. Việc nhận cổ tức, quý cổ đông nào đã đăng ký lưu ký tiền cổ tức sẽ chuyển 
trực tiếp vào tài khoản cá nhân của quý cổ đông đó; quý cổ đông nào chưa đăng ký 
lưu ký sẽ nhận tiền mặt tại phòng kế toán – Tài vụ kể từ ngày 08/04/2019).
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