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CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 

 

▪ Thời gian: 07h30, thứ Ba, ngày 29/06/2021 

▪ Phương thức họp: Trực tuyến 

▪ Địa điểm điều hành Đại hội: Vietjet Plaza – 60A Trường Sơn, P.2, Tân Bình, TP.HCM 

 

Nội dung chương trình: 

Thời gian Nội dung 

6h30 – 8h25 
Cổ đông đăng ký trực tuyến tham gia Đại hội tại website: 

https://vietjet.daihoicodong.online/ 

8h30 Khai mạc Đại hội 

8h35 – 9h00 

1. Chào cờ 

2. Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu tham dự 

3. Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) 

4. Báo cáo kết quả kiểm tra túc số và tư cách Đại biểu 

5. Trình ĐHĐCĐ thông qua: 

a. Chủ tọa Đoàn 

b. Thư ký Đoàn 

c. Ban kiểm phiếu 

d. Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 

e. Chương trình nghị sự của Đại hội 

6. Công bố kết quả kiểm phiếu 

9h00 – 9h45 

1. HĐQT, BĐH, BKS báo cáo và trình các nội dung tới ĐHĐCĐ, bao 

gồm: 

a. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, định hướng và kế hoạch 

năm 2021 

b. Báo cáo của Ban Điều hành về Hoạt động kinh doanh năm 2020 

và Kế hoạch kinh doanh năm 2021. 

https://vietjet.daihoicodong.online/
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c. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2020, định 

hướng và kế hoạch năm 2021. 

d. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (Riêng lẻ và Hợp nhất) 

e. Tờ trình phân phối lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận 

năm 2021 

f. Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 

g. Tờ trình phương án phát hành trái phiếu quốc tế 2021 - 2022 

h. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động 

i. Tờ trình tổng mức thù lao, tổng Quỹ hoạt động của HĐQT và 

BKS năm 2021 

j. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 

k. Tờ trình miễn nhiệm Ban kiểm soát 

l. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một số công việc 

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;  

2. Đại hội thảo luận 

3. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình 

4. Đại hội nghỉ giải lao & Ban kiểm phiếu làm việc 

5. Công bố kết quả kiểm phiếu 

9h45 – 10h00 

1. Phát biểu của Lãnh đạo Bộ GTVT, Cục Hàng không, Sở GDCK 

TP.HCM 

2. HĐQT đọc Dự thảo Biên bản họp & Nghị quyết ĐHĐCĐ.  

Trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua 

3. Công bố kết quả kiểm phiếu Biên bản họp 

10h00 Bế mạc Đại hội 

 


