
 
 

 

Thời gian NỘI DUNG 

8h-9h00 

Thủ tục khai mạc 
 

- Đón khách, đăng ký cổ đông và phát tài liệu. 
-  Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 

9h-9h30 

- Chào cờ  
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 
- Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. 
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 

9h30-12h00 

Các nội dung Đại hội 

- Thông qua chương trình Đại hội. 
- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội. 
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương 
hướng nhiệm vụ năm 2021. 
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 

- Báo cáo của Ban kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty năm 2020. 
- Thông qua các Tờ trình tại Đại hội: 
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. 
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021. 
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. 
- Tờ trình về việc chuyển nhượng tài sản cố định hư hỏng, không sử 
dụng và sử dụng không đạt hiệu quả. 
- Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương hợp tác đầu tư kinh doanh xây 
dựng Nhà xưởng dịch vụ cho thuê trên khu đất của IDICO-MCI đang 
thuê tại KCN Nhơn Trạch 1. 
- Tờ trình về việc thu hồi chi phí đầu tư Dự án Mỏ sét Long An 
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty. 
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thành viên 
HĐQT, nhiệm kỳ 2018-2023. 
- Quy chế bầu cử. 
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. 
- Đại hội thảo luận. 

- Công bố kết quả bầu cử. 

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.  
- Bế mạc Đại hội. 

 


