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Stt Nội dung

I ĐÓN TIẾP CỔ ĐÔNG:

1
Đón tiếp cổ đông tham dự Đại hội. Kiểm tra tư cách cổ đông. Tiến hành thủ tục đăng
ký tham dự Đại hội. Phát tài liệu và phiếu biểu quyết cho cổ đông.

II KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2 Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.

3 Giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

4 Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.

5 Thông qua quy chế Đại hội.

6 Thông qua Thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

III NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2020 của Giám đốc.

2
Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã
kiểm toán năm 2019.

3 Tờ trình về Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

4
Tờ trình về việc Ủy quyền HĐQT ký kết các hợp đồng, giao dịch của NVTrans với cổ
đông Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) và/hoặc các ĐVTV của PVTrans.

5 Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

6
Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế
hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

7
Tờ trình về Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm
2020.

8 Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

9
Tờ trình về Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế
hoạch thù lao năm 2020.

10 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

11 Thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.

IV TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1 Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Đại hội.

2 Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

3 Bế mạc Đại hội.


