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CHU'ONG TRiNH
DÓNG CÓ DÓNG THÚÕNG NIÊN NÃM 2018

CONG TY CÓ PHÀN TÂN PHÚ sÀ1 GÓN

Thài gia 1 00' ngày 14 tháng 4 nãm 2018

Dia diém: Hêi trtr&ng

Thài
gian NQi dung

8g00' Tiép dón có dông

- Các có dông dãng k)" tham vói Ban tó chúc.

- Co dôn nhân tài liêu, hieu bieu u et, hieu bau.

Khai mqc Dai hQi
- Tuyên bó l} do, giói thiêu thành phàn tham (IV.

- Báo cáo két quá kiêm tra tính pháp IY cô dông tham

- Thông qua danh sách Chú tich Doàn và Ban thtr k)" Dai hêi

8g30' - Thông qua danh sách Ban Bàu ctr .

- Tuyên bó khai moc Dai hêi.

- Thông qua chirong trinh Dai hOi.

- Dai hêi bieu quyét thông qua Qui ché tó chúc; Quy ché úng ct'r/dê cü/bau cir

thành viên HDQT, thành viên BKS cüa Dai hOi dóng có dông thtràng niên

nãm 2018.

Thông qua các Báo cáo, Tà• trinh

- Báo cáo hoat dong cúa HDQT nãm 2017 và Phuong htróng nãm 2018 và

dinh htróng dén nãm 2023

- Báo cáo két quà sán xuát kinh doanh nãm 2017. Ké hoqch SXKD nãm 2018.

8g45 ' - Báo cáo két quà kiém toán nám 2017.

- Báo cáo hoqt dong cúa Ban Kiém soát nãm 2017 và Phtrong htróng nám

2018.

- Tb trinh cúa HDQT: Thông qua vé trích lâp các quy và phân phói loi nhuân

nãm 2017; Thông qua múc thü lao HDQT và BKS nãm 2017 và ké hoqch tam

úng thü lao 2018; Thông qua Danh sách các Công ty kiém toán 2018, bó sung

nghành nghê kinh doanh; Mi dung CTHDQT kiêm nhiêm Giám dóc Công ty.

- CT HDQT tuyên bó hét nhiêm k}, Xin S' kién Dqi hêi só Itrqng thành viên
10g45'

2018-2023HDQT, BKS nhiêm k} 
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Båu IIDQT, BKS niiiQm Icy 2018-2023
- 1>116 bién Thé IQ båu ctt

- Ban Bhu cir cong bb IS' lich trich ngang cia irng cir vién HDQT, BKS

- Ban Bhu cü phåt phiéu båu.

- Cåc cb döng thvc hién vi#c båu cir.
- Ban Båu cir kiém phiéu båu (mbi 01 doi dien cd döng tham dlr).

lig15' Nghi giåi lao

Cåc cd döng dÖng gop S' kién, thåo luün nQi dung cåc båo cåo

11g30' - Chi tich doån hay ngtrbi dtrqc phån cöng trå Ibi.
- Doi héi biéu quxét thöng qua cåc båo cåo cüa HDQT,Giåm d6c, Ké toån
trtr&ng vå Ban Kiem soåt; thöng qua cåc nöi dung Tb trinh cia HDQT

Ban Bau cd' cong két quå bau cir
- HDQT; BKS hop phién thir nhåt båu CTHDQT vå Truong BKS.

12g00' - (Ing vién trüng cir thånh vién HDQT, Ban kiém soåt ra måt Doi héi .

- Thöng qua Nghi quyét Doi héi
- Thöng qua Bién bån Doi héi

Be rnqc Doi hQi
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