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DUTHÅO 

QUY CHE LÀM VI�C 
cUA DAI HOI DÔNG cO DÔNG THUONG NIÊN 2021 

Can ct Lugt Doanh nghiêp só 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

Can ct Dieu lÇ tÑ chéc và ho¡t �Ùng cça Công ty CP �ja de An Giang 
Dai hoi �òng có dông thudng niên 2021 ban hành Quy ché làm viÇc cça �ai hÙi 

dong co �ông thuòng niên 2021, gôm các quy dËnh sau: 

DiÁu 1. Dai hÙi �Óng cô �ông 

Dai hÙi dòng co dông là co quan có thàm quyÁn cao nhát cia Công ty CP Dja 
óc An Giang. Dai hÙi �ông cò dông thuöng niên 2021 quyét dinh nhtng vån dê theo 

quy dinh cùa pháp lußt và �iêu lÇ Công ty. 

Dieu 2. Diêu kiÇn ti¿n hành �ai hÙi 

Cuoc hop EÐai hÙi cô �ông thuÝng niên 2021 dugc tiên hành khi có só có dông 
dy hop d¡i diÇn it nhát 51% tong só có phân có quyên biéu quyét. 

DiÁu 3. Dièu kiÇn eð �ông drge tham dr �gi hÙi 

Co dông duge tham dr �ai hÙi bao gôm tât cåcác cô �ông theo danh sách chôt 

lúc 17h00 ngày 22/4/2021. 

Diêu 4. Quyên và nghía vs cça cô �ông 

1. Tát cá có dóng hofc d¡i dien hop lÇ cüa có �ông di thyre hiÇn �ây dç các th 
tyc d�ng ký tham då cuÙc hop duçc quyên tham du, thåo luân, biêu quyêt tai cuÙc hop 

Dai hÙi �ông có �ông thuong niên 2021. 

2. Có dông là nhïng nguöi cho sß hïu cça công ty, có các quyên và ngh+a vu 

tuong úng theo sô cô phân sß hïtu. Trách nhiÇm cça mõi cô dông duoc giói h¡n theo tý 

le có phàn mà có �ông dang so hïtu. 

3. Các co dông phái tuân theo su diÁu hành cùa cho toa trong cuÙc hop D¡i hÙi 
dong có dong thudng niên 2021, tao dieu kiÇn cho ocuÙc hop dién ra mÙt cách høp l¢. 

trt ty. 



4. Nguroi duge úy quyèn tham då �¡i hÙi không dugc ùy quyên l¡i cho nguòi 

khác tham då �¡i hÙi. 
Diêu 5. Doàn chù tieh �ai hÙi 
1. Doàn chú tich �¡i hÙi gôm 03 thành viên, do Cho tjch HÙi dông quán tri 

Công ty làm Chü toa. 

2. Doàn Chç tich �¡i hÙi có các nhiÇêm vy sau: 

a. Diêu hành các ho¡t �Ùng cça Dai hÙi theo chuong trinh nghi su dã duge �¡i 

hÙi thông qua, 

b. De ct Ban thur ký, Ban kiÁn tra tr cách co �ông và Ban kiÃm phiéu D¡i hÙi; 

c. Huóng dân các có �ông và �¡i hÙi thào lun; 

d. Quyét dinh trinh ty thão lun và két lun nhïng v¥n �Á cân thiét �� �¡i hÙi 
bieu quyêt, 

d. Tra loi nhng van �Ã cân thi¿t �Ã �¡i hÙi bi¿u quy¿t 
e. Chú toa thay m·t �ai hÙi �ông cô �ông ký tên vào Biên bàn và nghi quyêt 

Dai hoi; 

3. Doàn Chi tjch låm viÇo theo nguyên táe tp trung dân cho, quyét dinh theo 
da sô. 

Dieu 6. Ban thir ký �ai hÙi 

Ban Thu ký �¡i hÙi gôm 02 thành viên, do �oàn Chù tich giói thiÇu và d�uge 
Dai hÙi thông qua. Ban Thu ký chju trách nhiÇm truóc �oàn Chù tich và Dai hÙi �ông 
ve các nhiÇm vu sau: 

1. Ghi chép dây �ü, trung thrc các nÙi dung cça �ai hÙi; 

2. HÕ rg �oàn Chú tich công bó dy thào các vän kiÇn, két luân, nghi quyêt cúa 
Dai hÙi và thông báo cça Doàn Chú tich giri �ên các có �ông khi duçc yêu c§u; 

3. Tiep nhân phi¿u �äng ký phát biÁu cça các co �ông. 

4. Tiêp nhn diÇn ming, thu, các tài litu có liên quan dén �ai hÙi, 

Dieu 7. Ban kiêm tra tr cách co �ông 

Ban Kiem tra tr cách co dông cça Dai hÙi gôm 02 thành viên do �oàn Chç tjch 
giói thiÇu và durge �ai hÙi thông qua. Ban Kièm tra tu cách co dông có trách nhiÇm 
kiêm tra tu cách và tinh hinh cô dông, dai diÇn có dong dên du hop. Truong Ban Kiém 

tra tr cách co �ông báo cáo vói Dai hÙi �òng có �ong tinh hinh co dông du hop duye 
thrc hien theo �iêu lÇ Công ty. 

Dieu 8. Bieu quyét t¡i Dai hÙi cô �ông 
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1.Nguyen tác: Tát cà các vân dÁ trong chrang trinh nghi sy eún Dgi hoji deu 

phai duge thông qua cách l&y ý kiên biêu quyét bång hlnh th¿ro gio thé bieu quyét cún 

tat cà có dong. MQi cô �ông drçc câp mÙt Thé biêu quyêt ghi mä nó biéu quyét. 
Quyên biêu quyêt theo thé biêu quyêt tuong tng vÛi sô co phAn có dong só hïru hoßc 

d¡i dien. 
2.Cách bieu quy¿t: cô �ông biÃu quyét �ông ý, không �ông ý, có ý kién kháe 

dói vói moi ván dÁ bàng cách gia thÃ biÃu quyé. Khi bidu quyét thông qua mÙt ván dê 
g, các oó dông dông y thông qua thl st thye hiÇn gio thé biu quyêt theo huóng dån 

cúa Chà toa Dai hÙi. 

3.Thong qua quy¿t dËnh cça Dai hÙi dông có dông:Thyc hiÇn theo quy dinh tai 
Diêu 22 Dieu l6 công ty. 

Dieu 9. Phát bieu ý kién trong �ai h0i 

Co dông däng ký nÙi dung phát bieu vói Doàn Chú tich (qua Ban Thu ký �ai 
hoi). Khi c§n phát biÃu ho·c càn tranh lun thl gio tay, chi khi dugc �oàn Cho tich 
nhát tri mÛi phát biêu. Mi cô �ông phát biêu không quá 05 phút, nÙi dung cân ng�n 

gon, tránh trùng lp vÛi các ý kiên d� phát biêu truróc dó. 

Dieu 10. Dieu khoàn thi hành 

1. co dông, nguröi d�i diÇn theo úy quyèn tham dir hop �ai hÙi phäi cháp hành 
nghiêm chinh Quy ché àm viÇc cça �ai hÙi �ông cô �ông thuong niên n�m 2021. 

2. Quy chê này có hiÇu lyc thi hành ngay sau khi duge �ai hÙi �ông có �ông 
thurong niên n�m 2021 biêu quyêt thông qua. 
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