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                      CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 

                  

Thời gian tổ chức: Từ 8h đến 11h30, ngày 28 tháng  04 năm 2016 

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị–122 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

07h30 – 08h00 
- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông 

- Phát các tài liệu cho cổ đông tại Đại hội. 

- Ban lễ tân 

- Ban kiểm tra tư cách 
cổ đông 

08h00 – 08h15 

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại 
hội,  

- Tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy 
định của pháp luật. 

Ban kiểm tra tư cách cổ 
đông 

08h15 – 08h25 
- Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần 

tham dự. 
Ban tổ chức 

08h25 – 08h30 
- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch , Ban thư ký, 

Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử. 

08h30– 8hh45 
-   Thông qua nội dung chương trình của Đại hội. 

-   Thông qua quy chế làm việc của Đại hội . 

Đoàn chủ tịch: 

 

8h45– 09h00 
- Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt 

động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 
2016. 

Đoàn chủ tịch: 

 

9h00 – 09h15 
- Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm 

vụ năm 2015; Mục tiêu, nhiệm vụ,  kế hoạch 
SXKD trong năm 2016. 

Đoàn chủ tịch: 

 

09h15 – 09h30 - Báo cáo của Ban kiểm soát Ban kiểm soát 

09h30 – 9h45 

Trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau: 
- Báo cáo của Ban điều hành;  
- Báo cáo của HĐQT 
- Báo cáo của BKS 
- Báo cáo kiểm toán năm 2015 (tóm tắt),  
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. 
- Đề xuất chính sách cổ tức năm 2016 
- Phương án trả thù lao HĐQT, BKS; 
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016. 
- Thông qua các nội dung khác nếu có phát sinh tại Đại 

hội 

Đoàn chủ tịch: 

   



9h45 – 10h00 
- Thông qua  đơn từ nhiệm của thành viên BKS; Đề 

xuất bầu bổ sung thành viên  BKS.   
Đoàn chủ tịch: 

10h00 – 10h15 

- Thông qua quy chế bầu cử (tài liệu đã gửi cho cổ đông- 

không đọc, chỉ nhấn mạnh một số điểm quan trọng). 

Ứng cử, đề cử 

- Thông qua danh sách đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông đã 
gửi cho Ban Tổ chức. 

- Các cổ đông khác có đủ đk ứng cử, đề cử (nếu có) 

- Chốt danh sách ứng cử viên . 

- Tiến hành bỏ phiếu bầu cử (giải thích về việc bầu dồn 
phiếu-phụ lục bổ sung) 

 

- Ban Bầu cử 

10h15 – 10h30 

- Phát biểu của lãnh đạo cấp trên (nếu có) 

- Thảo luận các nội dung của Đại hội 

- Đoàn chủ tịch giải đáp các câu hỏi của cổ đông 

- Lãnh đạo cấp trên 

- Đoàn chủ tịch 

- Cổ đông 

10h30 – 10h45 
- Ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên  

BKS. 

Ban Bầu cử 

 

10h45 – 11h05 
- Chủ tịch đoàn xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về 

các nội dung được trình bày 
Đoàn chủ tịch: 

11h05 – 11h15 - Đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết Ban kiểm phiếu 

11h15 - 11h25 - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Thư ký Đại hội 

11h25 – 11h30 - Bế mạc Đại hội. Ban tổ chức 

 


