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Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông; thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết 
thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ được thực hiện theo Luật Doanh 
nghiệp năm 2005, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có 
liên quan.

Điều 2. Cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm giữa trật tự chung trong phòng họp để Đại 
hội được tiến hành một cách nghiêm túc, cô ng bằng và hợp pháp.

Điều 3. Trong phần thảo luận, cổ đông nào có ý kiến xin giơ tay phát biểu theo sự 
điều hành của Chủ tọa. Ý kiến đóng góp của cổ đông cần ngắn gọn, súc tích 
và tập trung vào những vấn đề trọng tâm cần thảo luận.

Điều 4. Xử lý những vấn đề phát sinh: khi có vấn đề phát sinh, chủ tịch đoàn phải 
xem xét, thống nhất hình thức xử lý và quyết định ngay tại Đại hội.

Điều 5. Các vấn đề thuộc nội dung, chương trình Đại hội đều phải được các cổ đông 
biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết công khai. Thẻ biểu 
quyết có ghi số cổ phần sở hữu của cổ đông và được đóng dấu Công ty. Khi 
biểu quyết thông qua một nội dung thuộc chương trình nghị sự, các cổ đông 
sẽ giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa.

Điều 6. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp 
một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và 
phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.
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