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 12 tháng 6 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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
Cổ đông đăng ký, nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu
quyết

Ban Tổ chức
Đại hội

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
1.

I
08:30-08:45

II

08:45-10:30

iới thiệu Ban kiểm t a t cách cổ đông

2. Báo cáo kết quả kiểm t a t cách cổ đông

MC
Ban kiểm t a
t cách cổ đông

3. Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa, Ban Th ký
Đại hội và Ban Bầu cử kiểm phiếu

MC

4. Khai mạc Đại hội
5. T ình ĐHĐCĐ thông qua Ch ơng t ình Đại hội và
Quy chế tổ chức Đại hội.
6. T ình ĐHĐCĐ Thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu
quyết tại Đại hội.
7. Trình bày các nội dung biểu quyết:
7.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm
2019, ph ơng h ớng hoạt động năm 2020.
7.2 Kế hoạch tiền l ơng/thù lao, tiền th ởng của
Hội đồng quản t ị, Ban Kiểm soát PV Power năm
2020.
7.3 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát
năm 2019, ph ơng h ớng hoạt động năm 2020.
7.4 Đề xuất lựa chọn đơn ị kiểm toán Báo cáo
t i chính năm 2020
7.5. Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019,
Ph ơng án phân phối lợi nhuận năm 2019,
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
7.6. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm
2021 – 2025, chiến l ợc phát triển định h ớng đến
năm 2035
7.7. Báo cáo t i chính năm 2019 đã đ ợc kiểm
toán.
7.8. Nội dung chính Bổ sung số 14 Hợp đồng
mua bán khí của Nh máy điện Nhơn T ạch 1 ề
mua khí từ mỏ Sao V ng – Đại Nguyệt
7.9. Nội dung mua khí bổ sung từ nguồn khí của

Ban Chủ tọa,
Ban Kiểm soát

1

TT

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

Pet onas (Malaysia) cho NMĐ C Mau 1&2
7.10. Sử dụng nguồn Lợi nhuận còn lại sau thuế
ch a phân phối các năm của Tổng công ty để mua
lại cổ phiếu hạn chế chuyển nh ợng của ng ời
lao động nghỉ iệc t ớc thời hạn.
7.11 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ t ực tuyến Quy
chế h ớng dẫn bỏ phiếu điện tử.
7.12. Dự án đầu t xây dựng công t ình nh máy
điện Nhơn T ạch 3 & 4.
8.
10:30-11:00

Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung
xin ý kiến.
9. H ớng dẫn bỏ phiếu Biểu quyết

Ban Chủ tọa,
Ban Bầu cử và
Kiểm phiếu

11:00-11:10

10. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội
dung của ĐHĐCĐ

Ban Bầu cử và
Kiểm phiếu

11:10-11:20

11. Thông qua Biên bản cuộc họp

III

IV

11:30

Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Chương trình chính thức sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ.
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Ban Th ký
Ban Tổ chức
Đại hội

