TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM-CTCP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng 4 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
TT

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

07:30-08:30

Tiếp đón đại biểu, khách mời, kiểm tra thủ tục, phát
tài liệu.

Ban Tổ chức
Đại hội
Ban Tổ chức
Đại hội
Ban Tổ chức
Đại hội
Ban kiểm tra
t cách cổ đ n
Ban Tổ chức
Đại hội

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
I

2.
08:30-8h45

II

8:45-10:00

iới thiệu Ban kiểm tra t cách cổ đ n .

3. Báo cáo kết quả kiểm tra t cách cổ đ n , tu n
bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo qu định.
4. Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa, Ban Th ký
Đại hội và Ban Bầu cử à kiểm phiếu.
5. Trình ĐHĐCĐ th n qua Ch ơn trình Đại hội và
Quy chế tổ chức Đại hội;
6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Nguyên tắc,
thể lệ biểu quyết tại Đại hội và Quy chế đề cử,
ứn cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
7. Trình bày các nội dung biểu quyết:
7.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018,
Báo cáo tài chính năm 2018 đã đ ợc kiểm toán,
Ph ơn án phân phối lợi nhuận năm 2018 của TCT.
7.2. Báo cáo kế hoạch SXKD và ph ơn án phân
phối lợi nhuận năm 2019.
7.3. Báo cáo hoạt độn của Hội đồn quản trị
năm 2018, ph ơn h ớn hoạt độn năm 2019.
7.4. Báo cáo hoạt độn của Ban Kiểm soát năm
2018, ph ơn h ớn hoạt độn năm 2019.
7.5. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn ị kiểm toán
độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.
7.6. Kế hoạch tiền l ơn / thù lao, tiền th ởn của
thành i n HĐQT, Ban kiểm soát Tổn c n t
năm 2019.
7.7. Công tác nhân sự:
+ Miễn nhiệm thành i n HĐQT
+ Điều chỉnh cơ cấu, số l ợng thành viên
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023
7.8. Các nội dung khác (nếu có)
1

Ban Chủ tọa

Ban Kiểm soát

Ban Chủ tọa

Ban Chủ tọa

TT

Thời gian
10:00-10:30
10:30-10:45

III

IV

Nội dung
8.
9.

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các
nội dung xin ý kiến
Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội
dung của ĐHĐCĐ

10:45- 11:15

10. Bầu cử và công bố kết quả bầu bổ sung thành
i n HĐQT, BKS

11:15-11:20
11:20-11:30

11. Thành i n HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội
12. Thông qua Biên bản cuộc họp

11:30

Bế mạc Đại hội.

2

Thực hiện
Ban Chủ tọa
Ban Bầu cử và
Kiểm phiếu
Ban Chủ tọa/
Ban Bầu cử và
Kiểm phiếu
Ban Th ký
Ban Tổ chức
Đại hội

