
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP 
 

Thời gian: Ngày 20 tháng 4 năm 2022 

Địa điểm: Hội trường tầng 3, tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương 

Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

Hình thức: Họp trực tuyến. 

 

Thời gian    Nội dung 

07h30 - 08h00 Tiếp đón đại biểu/cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông 

08h00 - 08h15 
Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 

Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu 

08h15 - 08h30 

Giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội 

Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội 

Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu 

08h30 - 08h40 Thông qua chương trình Đại hội  

08h40 - 08h50 Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội  

08h50 - 09h50 

Trình bày các nội dung nghị sự: 

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt 

động năm 2022. 

- Báo cáo của BKS về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh 

doanh của VIMC, giám sát HĐQT và TGĐ năm 2021. 

- Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát 

viên và BKS năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022. 

- Báo cáo tài chính năm 2021 của VIMC đã được kiểm toán.  

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của VIMC. 

09h50 - 10h00 Giải lao  

10h00 - 11h00 

Trình bày các nội dung nghị sự: 

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 của VIMC. 

- Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; phê 

duyệt Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2022. 

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của VIMC. 

- Chủ trương tăng vốn điều lệ của VIMC. 

11h00 - 11h20 Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình bày 

11h20 - 11h30 Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước phát biểu ý kiến 

11h30 - 11h55 Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội 

11h55 - 12h00 Bế mạc Đại hội 

 


