
NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN 
Ngày 18 tháng 06 năm 2021 

STT Nội dung 
1 Đón khách, đăng ký cổ đông 
2 Chào cờ, Tuyên bố khai mạc, Giới thiệu đại biểu 
3 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội 
4 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội 
5 Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội 
6 Báo cáo kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch, 

phương hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 
7 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt 

động của Hội đồng quản trị năm 2021 
8 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 
9 Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế 

hoạch thù lao năm 2021 
10 Báo cáo hoạt động kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch của 

Ban kiểm soát năm 2021 
11 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 
12 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 
13 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Ban hành Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế 

hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty 
14 Và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông 
15 Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 
16 Đại hội thảo luận – (Ban bầu cử thực hiện kiểm phiếu) 
17 Công bố kết quả bầu cử 
18 Giải lao – (HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT 

và Trưởng BKS)   
19 HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội 
20 Chủ tọa kết luận và thông qua các nội dung biểu quyết 
21 Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội 
22 Biểu quyết Nghị quyết Đại hội 
23 Bế mạc Đại hội 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 
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