
         BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 
   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

        

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14  tháng 05  năm 2021 

   CHƯƠNG TRÌNH 
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 
của Tổng công ty cổ phần Phong Phú 

 
- Thời gian : Vào lúc 09 giờ 00, ngày 14 tháng 5 năm 2021 (thứ Sáu). 

- Địa điểm : Tại Hội trường Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, số 48 Tăng Nhơn Phú, 

Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, Tp.HCM. 
 

 

STT Nội dung Chủ trì 

1.  - Tiếp đón đại biểu, khách mời, phát tài liệu; 

- Kiểm tra tư cách cổ đông 

Ban tổ chức 

2.  Khai mạc Đại hội: 

- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu. 

Ban tổ chức 

3.  - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp 

lệ của Đại hội. 

Ban thẩm tra tư 

cách cổ đông 

4.  - Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội Ban tổ chức 

5.  - Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đoàn Chủ tịch 

NỘI DUNG ĐẠI HỘI 

6.  - Thông qua Chương trình Đại hội Đoàn Chủ tịch 

7.  - Phát biểu khai mạc đại hội của Chủ tịch đoàn Đoàn Chủ tịch 

8.  - Báo cáo Hội đồng quản trị 

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020; 

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng điều hành.  

Đoàn Chủ tịch 

9.  - Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 

2020 của Ban kiểm soát. 

Ban Kiểm soát 

10.  - Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Đoàn Chủ tịch 

11.  - Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua dự thảo 

sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty, Qui chế nội bộ về quản trị Tổng Công 

ty, Qui chế hoạt động của HĐQT và Qui chế hoạt động của Ban Kiểm 

soát (cập nhật, sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật 

chứng khoán năm 2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021). 

Đoàn Chủ tịch 

12.  - Cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung Văn kiện Đại hội. Đoàn Chủ tịch  

13.  - Cổ đông chi phối- Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu Vinatex 

14.  - Thông qua dự thảo nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2021. 

Thư ký Đại hội 

15.  - Phát biểu tổng kết và bế mạc đại hội Đoàn Chủ tịch 
       
         BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

 


