
CHƯƠNG TRÌNH
                    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Thời gian:        8 giờ 00 phút, Thứ ba, ngày 27/04/2021
Địa điểm:         Khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương.
                         B2, Đường Hùng Vương, P.Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương

8h00-8h30 Tiếp đón, đăng ký cổ đông 

Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự
Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

8h30-9h00 Giới thiệu và biểu quyết thông qua: 
- Chương trình đại hội; Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký, 

Quy chế tổ chức đại hội.

Báo cáo hoạt động của TGĐ, BKS, HĐQT
1. Báo cáo của TGĐ về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế 
hoạch kinh doanh năm 2021.9h00-9h45
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

9h45-10h30 Thông qua các tờ trình:
1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, Báo cáo của HĐQT, Báo 

cáo của Ban kiểm soát.
2. Báo cáo của TGĐ về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh 

doanh  năm 2021.
3. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch 

phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
4. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2020 và Kế hoạch 

chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021
5. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021 và 

soát xét BCTC bán niên năm 2021. 
6. Thay đổi ngành nghể kinh doanh
7. Thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty
8. Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty
9. Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT
10.Thông qua quy chế hoạt động của BKS
11.Thông qua báo cáo việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đã thực hiện 

trong năm 2020.

10h30- 11h Đại hội thảo luận các nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT, TGĐ,  
Ban kiểm soát và các tờ trình

DỰ THẢO

HĐQT-BBH-21040001



11h-11h15 B
i Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội

11h15 – 11h30 Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

                                                                   
   Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2021  

                                                                              TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ           
                                                           CHỦ TỊCH

                                                            NGUYỄN VĂN HÙNG
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