
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, tháng 5 năm 2022 

 



DANH MỤC TÀI LIỆU 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

 

TT Nội dung Ghi chú 

1.  Thông báo mời dự Đại hội cổ đông  

2.  Nội dung chương trình Đại hội  

3.  Phiếu ghi ý kiến, đóng góp  

4.  Thư xác nhận tham dự Đại hội  

5.  Thẻ biểu quyết  

6.  Phiếu biểu quyết  

7.  Quy chế tổ chức Đại hội  

8.  Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết  

9.  Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027  

10.  Mẫu đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027  

11.  Mẫu đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027  

12.  Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027  

13.  Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027  

14.  Bản cam kết tham gia Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027  

15.  Bản cam kết tham gia Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027  

16.  Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027  

17.  Phiếu bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027  

18.  
Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, định hướng hoạt 

động nhiệm kỳ 2022 - 2027 và trọng tâm công tác năm 2022 
 

19.  
Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022, định hướng hoạt động 

nhiệm kỳ 2022 - 2027 và trọng tâm công tác năm 2022 
 



TT Nội dung Ghi chú 

20.  
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2017 - 2022, định hướng hoạt động 

nhiệm kỳ 2022 - 2027 và trọng tâm công tác năm 2022 
 

21.  Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021  

22.  Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022  

23.  Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ và bầu cử TV HĐQT  nhiệm kỳ 2022 - 2027  

24.  Tờ trình thông qua việc bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 - 2027  

25.  Tờ trình thông qua về việc chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2021  

26.  
Tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 

2022 và mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị năm 2021, 2022 
 

27.  Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2022  

28.  Tờ trình thông qua việc thay đổi tên công ty  

29.  
 Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán 30 triệu cổ 

phiếu riêng lẻ để thực hiện dự án năm 2021 
 

30.  Dự thảo Nghị quyết họp ĐHCĐ thường niên năm 2022  

 










































































































































































































