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TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN (SAMCO) Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN   

 TP.  Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng  04 năm 2021 

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 

                                                                            

Thời gian: 08 giờ 30 thứ Tư, ngày 28/04/2021. 

Địa điểm:  Khách sạn OSCAR – Số 68A Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM  

I. Cổ đông thực hiện thủ tục tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 

năm 2021: Từ 08 giờ 00  

II. Chương trình khai mạc: 

1. Tuyên bố lý do (Ô. Minh) 

2. Giới thiệu Đại biểu và khách mời (Ô. Minh) 

3. Đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông (Ô. Minh) 

4. Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ (Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ 

đông – Ô. Nam chuẩn bị báo cáo) 

5. Thông qua các quy chế: (Ô. Nam) 

5.1 Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021  

5.2 Quy chế Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) 

6. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký (Ô. Minh) 

7. Đề cử Ban kiểm phiếu tại ĐH (Ô. Minh) 

8. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội (Ô. Minh) 

III. Nội dung Đại hội (Ô. Minh mời) 

1. Tổng Giám đốc  

1.1 Báo cáo của Tổng giám đốc  

1.1.1 Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ III (2016 – 2020) 

1.1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty năm 2021; 

1.1.3 Định hướng phát triển công ty nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)  

1.2 Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán. 

2. Hội đồng quản trị (HĐQT) (Ô. Minh thay mặt báo cáo) 

2.1 Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2020); 

2.2 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ, thù lao năm 

2020 và kế hoạch năm 2021; 

2.3 Tờ trình v/v thực hiện chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS, ĐHĐCD, quỹ tiền 

lương Cán bộ quản lý và người lao động năm 2020 và kế hoạch 2021;  
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2.4 Tờ trình v/v thông qua phương án vốn, nguồn vốn cho dự án “Nâng cấp và mở rộng 

kho bãi”; 

2.5 Tờ trình v/v thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty CP Vận tải biển Sài 

Gòn; 

2.6 Tờ trình v/v thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Vận tải biển Sài 

Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ 6; 

2.7 Tờ trình v/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;  

2.8 Tờ trình v/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải 

biển Sài Gòn;  

2.9 Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2021) và thông 

qua số lượng, danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 

IV (2021-2026).  

3. Ban Kiểm soát (Trưởng BKS)  

3.1 Báo cáo năm 2020 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2016 – 2020) của Ban kiểm 

soát; 

3.2 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021; 

3.3 Tờ trình v/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; 

4. Đại hội thảo luận nội dung và đóng góp ý kiến cho các báo cáo, tờ trình (Đoàn chủ 

tịch) 

5. Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung thuộc quyền hạn của ĐH (Ban kiểm phiếu) 

6. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) (Ban kiểm phiếu) 

7. Nghỉ giải lao (15 phút) 

8. Đại hội thảo luận và thông qua báo cáo: 

8.1 Tiếp tục thảo luận và đóng góp ý kiến cho các báo cáo (Đoàn chủ tịch) 

8.2 Báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết (Ô. Nam) 

8.3 Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS (Ô. Nam) 

8.4 HĐQT họp bầu Chủ tịch và P. chủ tịch HĐQT (Ban kiểm phiếu)             

8.5 Ban kiểm soát họp bầu Trưởng ban kiểm soát (Ban kiểm phiếu) 

8.6 Báo cáo kết quả bầu cử Chủ tịch và P. chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát (Ban 

kiểm phiếu) 

8.7 Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) ra mắt Đại hội (Ô. Minh mời) 

9. Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2021 (Ô. Nam) 

10. Thông qua Biên bản Đại hội (Ô. Minh) 

Bế mạc ĐHĐCĐ năm 2021 


