
CÁC VẤN ĐỀ DỰ KIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐHĐCĐ MHT 2021 

2021 MHT’S AGM PROPOSED MATTERS  

 

 

Số/No Vấn đề/Matters 

1.  

Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng 

Quản trị. 

To approve the Board of Directors’ report on management and performance 

results of the Board of Directors in 2020 

2.  

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công Ty, kết 

quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong năm 2020. 

To approve the Supervisory Board’s report on the Company’s business results 

and performance results of the Board of Directors and the Chief Executive 

Officer in 2020. 

3.  

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty đã được Công Ty TNHH 

KPMG kiểm toán. 

To approve the 2020 financial statements of the Company audited by KPMG 

Company Limited. 

4.  
Thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 của Công ty. 

To approve the dividends distribution plan for 2020 of the Company. 

5.  
Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công Ty trong năm 2021. 

To approve the business plan of Company in 2021. 

6.  

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán cho Công 

Ty năm 2021. 

To select KPMG Company Limited as the Company’s auditing firm in 2021. 

7.  
Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công Ty. 

To approve the change of management structure of the Company. 

8.  

Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 

2021 do việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công Ty. 

To approve the dismissal of all members of the Supervisory Committee for the 

term 2016 – 2021 due to the change in management structure of the Company. 

9.  
Thông qua Điều lệ mới của Công Ty. 

To approve the new Charter of the Company. 

10.  
Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

To approve the Internal Regulation on Corporate Governance. 

11.  
Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị. 

To approve the Working Regulation of the Board of Directors. 

12.  

Thông qua tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho các thành viên Hội đồng 

Quản trị của Công Ty trong năm 2021, và kế hoạch ngân sách cho chi phí hoạt 

động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021. 



To approve the total amount of remuneration, bonus, and other benefits for 

members of the Board of Directors in 2021 and projected budget plan for 

operational expenses of the Board of Directors in 2021. 

13.  

Thông qua các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan của Công Ty 

(Giao dịch có liên quan). 

To approve the transactions between the Company and its related parties 

(Related Party Transactions). 

14.  
Thông qua các giao dịch đầu tư của Công Ty. 

To approve investment transactions of the Company. 

15.  

Thông qua phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn của Công Ty. 

To approve the plan for offering of new shares and use of proceeds of the 

Company. 

16.  
Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty. 

To approve maximum ratio of foreign ownership of the Company. 

17.  

Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng thành viên Hội đồng 

Quản trị cho nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 (năm). 

To elect members of the Board of Directors for the term 2021-2026, and the 

number of members of the Board of Directors of the Company for the term 

2021-2026 being 05 (five). 

 

 
 


