
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

 CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ 

VÀ THƯƠNG MẠI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

Thời gian tổ chức: Từ 8h30’ đến 11h30’, ngày 29 tháng 06 năm 2020 

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 4, Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lao động SONA, xã Tiền 

Phòng, huyện Mê Linh, Hà Nội. 

 

STT Thời gian Nội dung 

 

1 
8h00’ - 8h30’ - Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội. 

2 
8h30’ - 9h00’ 

- Kiểm tra tư cách, lập danh sách các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt. 

- Phát tài liệu/thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông có mặt. 

3 

9h00’ - 9h20’ 

Khai mạc Đại hội 

- Chào cờ; 

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự; 

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến 

hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật. 

4 
9h20’ - 9h30’ 

Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu 

Biểu quyết thông qua 

 

5 
9h30’ - 9h45’ 

Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội. 

Biểu quyết thông qua 

6 

9h45’ - 10h30’ 

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 

- Báo cáo Ban Kiểm toán nội bộ về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 

2020 

- Báo cáo kết quả KD của Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020 

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. 

- Công tác nhân sự HĐQT 

7 
10h30’ - 10h50’ 

Các ý kiến phát biểu, thảo luận 

Biểu quyết thông qua các nội dung ở mục 5:  

 

8 
10h50’ - 11h10’ 

Phát biểu của Đại diện Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH – Chủ sở hữu phần 

vốn Nhà nước 

 

 

9 
11h10’ - 11h25’ 

Báo cáo Biên bản Đại hội:  

Biểu quyết thông qua 

Báo cáo Nghị quyết Đại hội 

Biểu quyết thông qua 

10 11:30 Bế mạc Đại hội 

 


