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(Ngày 25 tháng 5 năm 2010)
1. Tuyên bố lý do; báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ;
2. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2010;
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009, định hướng phát triển
và kế hoạch SXKD năm 2010;
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT;
5. Báo cáo tài chính năm 2009;
6. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức;
7. Báo cáo của Ban kiểm soát;
8. Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015;
9. Báo cáo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm
yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
10. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét báo
cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2010;
11. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010;
12. Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty;
13. Thảo luận và biểu quyết thông qua:
- Định hướng phát triển, kế hoạch SXKD năm 2010;
- Báo cáo của hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính năm 2009;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009;
- Báo cáo của ban kiểm soát;
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết
bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
- Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty;
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010.
14. Ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm
toán Tổng Công ty năm 2010;
15. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
16. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành;
17. Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ;
18. Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010.

