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QUY CHẾ LÀM VIỆC  

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số  68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán 

và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 

62/2010/QH12; 

- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25; 

- Căn cứ Quyết định số: 10/QĐ-HĐQT-TW25 ngày 24/4/2020 về việc Triệu tập Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2020 của Hội đồng Quản trị, 

Để đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 diễn ra nhanh 

chóng, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ Công ty. 

Thay mặt hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc đại hội với các nội 

dung chính như sau: 

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI: 

- Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội;  

- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng 

hoạt động năm 2020; Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng 

hoạt động năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019; Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 

2019 và kế hoạch năm 2020; Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2020; Tờ trình thông 

qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020... và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 

cổ đông; 

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. 

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI: 

1. Đăng ký tham dự Đại hội. 

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư 

cách cổ đông để nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được 

ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông. 

2. Ban thư ký: 

- Thư ký đại hội do Chủ tọa đại hội chỉ định; 

- Thư ký là bộ phận giúp việc của đại hội do Chủ tọa đoàn trực tiếp điều hành; 



 

- Thư ký có nhiệm vụ ghi biên bản tổng hợp, đầy đủ, trung thực ý kiến của các cổ đông tại đại hội; 

soạn thảo nghị quyết và thông qua tại đại hội. 

3. Ban kiểm phiếu: 

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu trình trước đại hội và được thông qua bằng biểu 

quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: 

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền đối với các vấn đề được 

lấy ý kiến thông qua tại Đại hội. 

- Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa đoàn kết quả biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội. 

4. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội. 

Tại đại hội, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, các cổ đông 

hoặc người được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các quy 

định sau: 

- Được sự chấp thuận của chủ tọa; 

- Phải nêu đầy đủ họ tên cổ đông trước khi phát biểu; 

- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình đại hội; 

- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu. 

5. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội. 

a Nguyên tắc: 

- Các nội dung trình đại hội sẽ được lấy ý kiến biểu quyết và chỉ được thông qua khi có ít nhất 

51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội chấp thuận. Riêng nội dung 

thông qua Tờ trình sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% 

tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội chấp thuận. 

- Tại đại hội đồng cổ đông thường năm 2020 biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết cho các 

nội dung được thông qua tại đại hội.  

b Cách thức biểu quyết: 

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện biểu quyết đồng ý, hoặc không đồng ý một vấn đề 

được đưa ra biểu quyết tại đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết. 

- Khi biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về 

phía chủ tọa điều khiển đại hội. 

- Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả hai lần 

biểu quyết đồng ý và không đồng ý của một vấn đề thì được xem như biểu quyết đồng ý vấn đề 

đó. 

- Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết trong cả hai lần biểu quyết 

đồng ý và không đồng ý của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không đồng ý vấn đề đó. 

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông và người đại diện ủy quyền được thực hiện bởi Ban 

kiểm phiếu. 



 

Quy chế làm việc đại hội được trình trước đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 và 

chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự 

đại hội chấp thuận.  

Thay mặt Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.  

  

                                                                       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                          CHỦ TỊCH 
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