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CHƯƠNG TRÌNH 

 HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 

 
Thời gian: Buổi sáng bắt đầu lúc 08h00 - 11h30, ngày 21/4/2017 (sáng thứ Sáu) 
Địa điểm:  Tại trụ sở của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2. 
 

TT Thời gian Nội dung Thực hiện 

I. Thủ tục khai mạc  

1 7h30-8h00 Tiếp đón đăng ký cổ đông. Ban tổ chức 

2 8h00-8h10 
Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông - Tỉ lệ cổ đông tham dự. Ban QHCĐ 

Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự Dẫn CT 

3 8h10-8h20 

Giới thiệu và biểu quyết thông qua: 
- Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu 
- Chương trình Đại hội 
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông 

Chủ tọa 

II. Nội dung Đại hội  

1 8h20-8h40 

- Báo cáo của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017. HĐQT 

- Báo cáo của BKS năm 2016 và phương hướng năm 2017. BKS 

Thông qua các tờ trình: 
- Báo cáo tài chính năm 2016 kiểm toán; kết quả kinh doanh năm 
2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 

- Phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối năm 2017 
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao năm 2017 
- Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để 
tăng vốn điều lệ, tỷ lệ phát hành 10:1 
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho 
người lao động (ESOP) 2%/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành 
- Sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử (E-voting) để lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản và thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ 

- Chủ trương chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ điều hành 2017 
- Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT 

HĐQT 

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017 
- Miễn nhiệm 01 Trưởng BKS và 01 thành viên BKS 
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có). 

BKS 

http://www.cic32.com.vn/
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TT Thời gian Nội dung Thực hiện 

2 8h40-10h20 Đại hội thảo luận, Chủ tọa giải đáp và biểu quyết thông qua. Chủ tọa 

 
 
3 

10h20-10h40 

Giới thiệu ứng viên và bầu bổ sung TV HĐQT, BKS: 
 
- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS 
 
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên đủ điều kiện 
theo quy định để bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên 
BKS 
- Trường hợp cổ đông không ứng cử, đề cử đủ số lượng ứng viên 
hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy 
định, HĐQT và BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng 
viên khác (theo Khoản 3 Điều 26 và Khoản 3 Điều 35 Điều lệ công 
ty) 
- Thông qua Danh sách ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT, BKS. 

 

 
Ban Kiểm 

phiếu 
 
 
 

Chủ tọa 
 
   

 

 

    

 

 

- Bỏ phiếu bầu cử. Cổ đông 

4 10h40-11h00 Giải lao  

5 11h00-11h10 
- Công bố kết quả biểu quyết bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và 
BKS. 
- Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội. 

Ban Kiểm 
phiếu 

III. Phần kết thúc Đại hội  

1 11h10-11h20 Thông qua Biên bản Đại hội Thư ký 

2 11h20-11h25 Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội. Chủ tọa 

3 11h25-11h30 Thủ tục Bế mạc. Dẫn CT 
 


