
BO xAY DT)G 
TONG CONG TY LP MAY VIT NAM - CTCP 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dôc 1p - Tw do - Hnh phüc 

CHUNG TR1NH BI HQI BONG CO BONG THIJ'NG NIEN NAM 2021 
TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 

Thbi gian to chfrc: Ngày 29/6/2021. 

HInh thu'c to chü'c: Di hi tr%rc tuyn và bô phiu din t1r. 

Dja dim: Ban chü toa chU tn Di hi ti Hi tnx&ng tng 5 - Tni s Tng cong ty L&p may Vit 
Nam - CTCP, 124 Minh khai, Qun Hai Ba Tnmg, Ha Ni. 

Website tham dr Di hi trrc tuyn: http://ezgsm.fpts.com.vn  (Tài khoãn ding nhp và mt 
khu ducic giri dn c dông trong Thông báo mOi h9p) 

Thô'i gian Ni dung 

7:30-8:30 Chào don di biu, c dông tham dir trirc tuyn, kim tra tu each c dong. 

8:30-8:35 Tuyên b 1 do t chi.'rc Dai hôi va Gi6i thiêu dai  biu, thành phn tham dir. 

8:35-8:40 Báo cáo kt qua kim tra tix each c dong tham dir Di hi. 

8•408•55 
Thông qua thành phn Ban Chñ toa, Ban Kim phiu, Chiiang trInh Di hi, Quy ch Di 
hi trrc tujên và Quy chê bâu cCr Thành viên HDQT, BKS nhim k5' 2021 - 2026. 

8:55-9:30 

Báo cáo kêt qua hott dng näm 2020, djnh hu'ng k hoch hoat  dng näm 2021 cüa 
HDQT. 

Báo cáo kt qua hot dng SXKD näm 2020, k hoch SXKD và Du ti.r näm 2021. 

Báo cáo hott dng nãm 2020 và k hoch hoat  dng näm 2021 cüa Ban kim soát. 

9.30-10.15 

TrInh bay T trInh thông qua Báo cáo tài chInh näm 2020 dâ duçxc kim toán. 
Trmnh bay T trInh thông qua phiiang an phân phôi lçri nhun, trIch 1p các qu và chi trá 
cO tü'c näm 2020. 
TrInh bay TO trinh thông qua mi'rc chi trá tin li.rcrng, thu lao thrc hin näm 2020 và k 
hoch näm 2021 cüa HDQT, BKS. 

TrInh bay T trInh thông qua vic ira ch9n Cong ty kim toán BCTC näm 2021. 

TrInh bay Tii trInh thông qua Diu 1 t chi'rc và hot dng (sl:ra di, b sung) cüa Tng 
cong ty Lap may Vit Nam - CTCP. 
Trinh bay T?i trInh thông qua Quy ché ni bO ye quán trj Tong cOng ty Lap may Vit Nam 
- CTCP. 

TrInh bay m trInh thông qua Quy ch hoat  dng cüa HDQT. 

Trinh bay T? trInh thông qua Quy ch hot dng cüa BKS. 

TrInh bay T0 trInh thông qua vic bu thành viên Hi dng quán trj và Ban kim soát. 
nhiêm k' 202 1-2026 và các bixâc thirc hin lien quan. 

10:15-11:00 Dai hôi tin hànhtháo !uân các vn d. 

1100-11•15 — Co dOng bO Phiu biu quy&, bu cir din tü 
— Ban kim phiu kim phik biu quyt, b.0 cü. 

11:15-11:30 Cong b kt qua kim phiu biu quyt, bu cir. 

11:30-11:40 HOi  dng quán trj, Ban kim soát nhim kS'  202 1-2026 h9p phiên dâu tiên. 

11:40-11:50 Thành viên Hôi dng quán trj và Ban kim soát nhiem kS' 202 1-2026 ra mt Dai  hi. 

1 1•50-12•00 — Thông qua biên ban cüa Di hi. 
— Tuyen b b mite  Di hi. 
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