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NỘI QUY CUỘC HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Kỳ họp thường niên 2019 

 

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI 

ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2019 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp Đại hội đại 

diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

 

II. TRẬT TỰ ĐẠI HỘI 

Trong lúc diễn ra Đại hội, Quý cổ đông tham dự Đại hội cần lưu ý các điểm sau: 

1. Không hút thuốc lá trong phòng họp. 

2. Không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp. 

3. Khi muốn phát biểu ý kiến cần được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Quý cổ đông phát 

biểu ngắn gọn, tập trung và phù hợp với nội dung của chương trình nghị sự. Chủ tọa Đại 

hội có thể truất quyền tham dự của Quý cổ đông có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc 

gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội. 

4. Khi đến muộn, Quý cổ đông có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu 

quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Quý 

cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Quý 

cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng. 

 

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

1. Chủ trì và điều khiển Đại hội đúng theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến các nội dung theo chương trình nghị sự và/hoặc 

các vấn đề khác có liên quan. 

3. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý, trật 

tự. 

 

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ 

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung diễn biến tại Đại hội. 

2. Tập hợp các văn bản ý kiến của Quý cổ đông trình Ban chủ tọa. 

3. Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ về các vấn đề được thông qua. 

 

V. TRÁCH NHIỆM BAN KIỂM PHIẾU 

1. Tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. 

2. Báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết và/hoặc đơn khiếu nại 

về kết quả kiểm phiếu. 

3. Nhanh chóng thông báo Ban thư ký kết quả kiểm phiếu. 

 

     TP Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2019 
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