
 

Chương trình  

Đại hội đồng cổ đông thường niên  2019 

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn 

 

 

Thời gian dự kiến: 8 giờ 30 ngày 23/4/2019 (Thứ ba) 

Địa điểm:  Khách sạn Oscar (68A Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q1, TP HCM) 

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

2019: Từ 8 g30 đến 11g30 

II. Chương trình khai mạc:  

1. Tuyên bố lý do (Ô. Minh) 

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

3. Báo cáo xác nhận tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ (Ô. Nam) 

4. Thông qua Quy chế Tổ chức & Bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 (Ô. Nam) 

       (Xin ý kiến DH bầu cử bằng phương pháp đánh dấu) 

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

6. Đề cử Ban kiểm phiếu (Ô. Minh) 

7. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội (Ô. Minh) 

III. Nội dung Đại hội (Ô. Minh mời) 

1. Tổng Giám đốc: (Ô.Hưởng) 

1.1 Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2019 

1.2 Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2018 

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

2.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT 

2.2 Tờ trình về việc điều chỉnh lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ quỹ đầu tư 

phát triển lũy kế đến ngày 31/12/2018   

2.3 Tờ trình Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập, sử dụng các quỹ, thù lao 

năm 2018 và kế hoạch 2019 

2.4 Báo cáo thực hiện chi phí thù lao của HĐQT, BKS, quỹ tiền lương cán bộ quản 

lý và người lao động năm 2018 và kế hoạch 2019 

3. Ban Kiểm soát (Ông Tuấn, Trưởng BKS) 



3.1 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Kết quả kiểm tra, giám sát công tác 

quản lý, điều hành công ty của HĐQT và TGĐ. 

3.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 

4. Hội đồng Quản trị (HĐQT): (Ô.Minh thay mặt HĐQT đọc tờ trình) 

 4.1 Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và đề cử ứng cử bổ sung thay thế thành 

viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021)  

4.2 Miễn nhiệm và đề cử Bầu cử thành viên HĐQT  (Ô. Nam)  

4.3 Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị nội bộ công ty. 

4.4 Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ công ty    

5. Đại hội thảo luận nội dung và góp ý kiến cho các báo cáo (Đoàn chủ tịch) 

6. Bỏ Phiếu biểu quyết các nội dung thuộc quyền hạn của ĐH (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 góp ý kiến cho các báo cáo (Đoàn chủ tịch) 

  8.2 Báo cáo kết quả bầu cử HĐQT (Ô. Nam) 

  8.3 Báo cáo Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết (Ô. Nam) 

9. Thành viên của HĐQT ra mắt Đại hội 

10. Thông qua Nghị Quyết của ĐHĐCĐ  (Ông Nam) 

11. Biên bản Đại hội (Ông Minh) 

 Bế mạc   


