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DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) 
 

Thời gian tổ chức : Ngày 14/5/2019. 

Địa điểm : Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Hai Bà Trưng 

    Số 255-257, phố Bạch Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 

Chương trình Đại hội: 

Thêi gian Néi dung Ban tæ chøc 

14h00 – 14h30 
- §ãn tiÕp ®¹i biÓu, cæ ®«ng; 

- KiÓm tra t c¸ch cæ ®«ng, lËp DS c¸c cæ ®«ng cã mÆt; 

- Ph¸t c¸c tµi liÖu cho cæ ®«ng t¹i §¹i héi. 

Ban KiÓm tra t c¸ch cæ 
®«ng. 

14h30 –14h40 
- æn ®Þnh tæ chøc chuÈn bÞ §¹i héi; 

- Tuyªn bè lý do& khai m¹c-giíi thiÖu thµnh phÇn tham dù. 
¤ng T« Hoµi V¨n 

14h40 – 14h45 
- B¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra t c¸ch ®¹i biÓu lµ cæ ®«ng tham dù 

§¹i héi, tuyªn bè ®ñ ®iÒu kiÖn tiÕn hµnh §¹i héi theo quy 

®Þnh cña ph¸p luËt. 

¤ng NguyÔn Thµnh HiÕu 

14h45 – 14h50 
- Giíi thiÖu thµnh phÇn §oµn Chñ tÞch, Ban th ký vµ lÊy biÓu 

quyÕt th«ng qua. 
¤ng T« Hoµi V¨n 

14h50 – 14h55 
- Th«ng qua ch¬ng tr×nh nghÞ sù vµ quy chÕ lµm viÖc cña §¹i 

héi vµ lÊy biÓu quyÕt th«ng qua. 
¤ng NguyÔn TrÝ Dòng 

14h55 – 15h10 
- B¸o c¸o ho¹t ®éng SXKD n¨m 2018vµ kÕ ho¹ch SXKD n¨m 

2019; 
¤ng Hµ Thanh H¶i 

15h10 – 15h20 - B¸o c¸o ho¹t ®éng n¨m 2018 cña H§QT. ¤ng NguyÔn TrÝ Dòng 

15h20 – 15h25 - B¸o c¸o ho¹t ®éng n¨m 2018 cña Ban kiÓm so¸t. ¤ng NguyÔn Thµnh HiÕu 

15h25 – 15h50 - Th«ng qua tØ lÖ së h÷u cña nhµ ®Çu t níc ngoµi; 

- Th«ng qua söa ®æi §iÒu lÖ ho¹t ®éng cña C«ng ty; 

- Th«ng qua quy chÕ néi bé qu¶n trÞ C«ng ty. 

¤ng NguyÔn TrÝ Dòng 

15h50 – 16h05 - NghØ gi¶i lao.  

16h05 –16h35 
Th¶o luËn vµ BiÓu quyÕt th«ng qua: 

- B¸o c¸o ho¹t ®éng cña H§QT& BKS n¨m 2018; 

- B¸o c¸o ho¹t ®éng SXKD n¨m 2018, kÕ ho¹ch n¨m 2019; 

- B¸o c¸o Tµi chÝnh n¨m 2018 ®· kiÓm to¸n. 

¤ng NguyÔn TrÝ Dòng 

16h35 – 16h40 
- Ph¬ng ¸n ph©n chia lîi nhuËn vµ tr¶ cæ tøc n¨m 2018; KÕ 

ho¹ch chi tr¶ cæ tøc n¨m 2019. 
¤ng NguyÔn TrÝ Dòng 

16h40 – 16h50 
- Chñ tr¬ng niªm yÕt cæ phiÕu trªn Së giao dÞch chøng kho¸n 

TP Hå Chi Minh. 
¤ng NguyÔn TrÝ Dòng 

16h50 – 16h55 
- Th«ng qua chñ tr¬ng hoµn thiÖn c¬ cÊu H§QT& BKS C«ng 

ty sau khi C«ng ty ®îc niªm yÕt trªn TTCK. 
¤ng NguyÔn TrÝ Dòng 

16h55 – 17h00 - §Ò xuÊt thï lao cho H§QT& BKS  n¨m 2019. ¤ng NguyÔn TrÝ Dòng 

17h00 – 17h05 - Th«ng qua chñ tr¬ng huy ®éng vèn n¨m 2019. ¤ng NguyÔn TrÝ Dòng 

17h05 – 17h15 
- Biªn b¶n §¹i héi, NghÞ quyÕt §¹i héi; 

- Tuyªn bè bÕ m¹c §¹i héi. 

Th ký §¹i héi 

Chñ täa  

                                                                                          Chủ tịch HĐQT 


