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CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
 

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI (Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 15) 

1. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông lập thủ tục đăng ký tham dự;  

2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự; 

3.   o c o ki m tra tư c ch cổ đông; 

4. Thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký Đại hội; 

5. Thông qua Chương trình nội dung làm việc của Đại hội; 

6. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; 

7. Thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội; 

8. Thông qua Danh s ch đề cử tổ ki m phiếu đ  ki m tra kết quả bầu cử và bi u quyết c c nội 

dung làm việc tại Đại hội. 

II. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI (Từ 9 giờ 15 đến 11 giờ 00) 

1.   o c o hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị; 

2.   o c o kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 

3.  an Ki m so t b o c o tình hình hoạt động năm 2021; 

4. Thông qua Tờ trình của  an Ki m so t về phương  n lựa chọn đơn vị ki m to n b o c o tài 

chính năm 2022; 

5. Thông qua   o c o tài chính năm 2021 đã được ki m to n; 

6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương  n phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 

năm 2021; 

7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quyết to n thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả 

thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và  an Ki m so t; 

8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương  n ph t hành cổ phiếu đ  tăng vốn cổ phần từ nguồn 

vốn chủ sở hữu; 

9. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương 

mại Hóc Môn; 

10. Thông qua Tờ trình của HĐQT về nhân sự ứng cử vào Hội đồng quản trị và  an ki m so t của 

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn nhiệm kỳ 2022-2027; 

11. Lý lịch tóm tắt của ứng viên thành viên Hội đồng quản trị /  an ki m so t; 

12. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử; 

13. Thảo luận c c nội dung làm việc của Đại hội; Đề xuất của cổ đông và bi u quyết; 

14. Công bố kết quả bầu cử. 

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI (Từ 11 giờ 00 đến 11 giờ 30) 

1. Thông qua  iên bản của Đại hội; 

2. Thông qua Nghị quyết của Đại hội; 

3.  ế mạc Đại hội. 

                        BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 
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