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HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG  

ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 

(HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN) 

 

1. Đăng nhập hệ thống 

- Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào website tổ chức Đại hội được in trên Thư mời họp để 

tiến hành tham dự Đại hội bằng hình thức trực tuyến. 

- Qúy Cổ đông vui lòng chọn “Đăng nhập biểu quyết”: 

 
o “Tên đăng nhập”: Nhập “Tên Đăng nhập” được in trên Thư mời họp của Qúy Cổ đông. 

o “Mật Khẩu”: Nhập “Mật Khẩu đăng nhập” được in trên Thư mời họp của Quý Cổ đông. 

➢  Nhấn nút “Đăng nhập” 

2. Xem Đại hội trực tuyến 

- Qúy Cổ đông ấn “THÔNG QUA” các nội dung: Chương trình họp, Quy chế làm việc, Ban 

Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. 

- Để xem trực tiếp cuộc họp, Qúy Cổ đông nhấn nút Phát ở mục Link trực tuyến ĐHCĐ 

- Tại đây, Qúy Cổ đông có thể xem trực tiếp Đại hội đang diễn ra. 



  
 

 

 

 
3. Đặt câu hỏi  

Qúy Cổ đông có thể gửi câu hỏi cho Công Ty trước hoặc trong thời gian diễn ra Đại 

hội bằng cách chọn cửa sổ Đăng ký thảo luận và gửi câu hỏi, trong đó: 

a. Từ ngày 21/6/2021 đến 17h00 ngày 25/6/2021: Cổ đông có thể đăng nhập 

vào website Đại hội để gửi câu hỏi cho Công Ty; hoặc 

b. Trong thời gian diễn ra Đại hội ngày 29/6/2021 Qúy Cổ đông có thể gửi 

câu hỏi cho Công Ty. 

Ban tổ chức sẽ tổng hợp nội dung và trả lời Qúy Cổ đông vào ngày diễn ra Đại hội, 

29/6/2021. 

 

Click vào link này 

để xem trực tuyến 




