
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT 
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015                                                        

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT 
( Thời gian từ : 08h30 đến 11h30 thứ  hai  ngày 04  tháng 5 năm 2015) 

 
    

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

08h30 – 08h50     Đón tiếp Cổ đông     Ban tổ chức 

 

 

 

08h50 – 09h10 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu Cổ đông; Ban chủ toạ 

và Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, kiểm phiếu và  

kiểm biểu quyết 

 

- Thông qua chương trình Đại hội 

 

- Báo cáo tư cách Cổ đông tham dự  và điều kiện 

tổ chức Đại hội; 

 

- Chủ tịch ĐH chỉ định thư ký ĐH. 

 

- Ban tổ chức(Ô. Tân):Biểu 

quyết Ban chủ toạ, Ban thẩm 

tra tư cách đại biểu cổ đông 

và kiểm biểu quyết; 

- Ô. Tân 

 

- Ô. Linh-đại diện Ban kiểm 

tra tư cách Đại biểu, kiểm 

phiếu và biểu quyết. 

 

- Chủ tịch ĐH. 

 

 

 

 

 

 

 

09h10 – 10h10 

 

- Báo cáo tổng kết SXKD năm 2014 và Phương 

án SXKD năm 2015; 

 

 

 
 

-  Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và 

phương hướng hoạt động năm 2015; 

 
 

 

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và 

phương hướng hoạt động năm 2014; 

 
 

- Báo cáo trình Đại hội về các nội dung xin ý kiến 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. 

 

- Bầu thay thế thành viên HĐQT 

 

 (Ô.Tạo giới thiệu Ô.Khuê) 

- Ô. Khuê- Giám đốc C.ty 

thông qua báo cáo. 

 

 (Ô.Khuê giới thiệu Ô.Tạo) 

- Ô.Tạo-Chủ tịch HĐQT 

thông qua báo cáo HĐQT. 

 

(Ô.Khoa giới thiệu Ô.Bình) 

-Ô.Bình-Trưởng ban KS; 

 

(Ô.Khuê giới thiệu Ô.Khoa) 

-Ô. Khoa trình bày Tờ trình. 

 

(A.Tạo giới thiệu Ô.Khoa) 

 – Ô. Khoa điều hành bầu  

thay thế thành viên HĐQT 

10h10 – 11h 
-Thảo luận và đóng góp ý kiến của Cổ đông và 

giải đáp thắc mắc. - Ban chủ tọa 

11h – 11h10 - Biểu quyết các vấn đề xin ý kiến Đại hội; 
- Ô.Tạo và Ban kiểm biểu 

quyết thực hiện. 

11h10 – 11h30 

- Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông; 

 

- Tuyên bố bế mạc và phát biểu cảm ơn. 

- Thư ký Đại hội;(Ô. Hưng); 

 

 

- Ô. Khuê GĐ Công ty 

 

                                                                   

                                                                                     BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 


