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Stt Ni Dung Ph� trách 

 Nghi Th�c Khai M�c ��i Hi  

1 
�ón ti�p c� �ông, khách m�i, c� �ông làm th� t�c, nh�n tài li	u, 

phi�u bi
u quy�t, phi�u b�u. 

Ban ki
m tra t� 

cách c� �ông 

2 Tuyên b lý do ��i h�i và Gi�i thi	u khách m�i MC 

3 
��i di	n ban th�m tra báo cáo k�t qu� ki
m tra t� cách c� �ông 

và �i�u ki	n ti�n hành ��i H�i 

Tr��ng Ban 

ki
m soát  

4 B�u ch� t�a �oàn, ban th� ký, ban giám sát ki
m phi�u MC 

5 
Thông qua ch��ng trình ��i h�i, Quy ch� b�u c�, th
 l	 bi
u 

quy�t 
MC 

 Báo Cáo Và Các T� Trình ��i Hi  

1 Tuyên b khai m�c ��i h�i MC 

2 

Báo cáo tình hình ho�t  ��ng kinh doanh nhi	m k� (2008-2012); 

Tình hình th�c hi	n các ch� tiêu k� ho�ch 2012 và ��nh h��ng 

n�m 2013 c�a H�i ��ng qu�n tr�  

Ch� t�ch H�i 

��ng qu�n tr�  

3 
Báo cáo k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh n�m 2012 và ��nh h��ng 

kinh doanh n�m 2013 
T�ng Giám �c 

4 

Báo cáo ho�t ��ng c�a Ban ki
m soát n�m 2012 và nhi	m k� VI 

(2008 – 2012). ��c th� ch�ng nh�n c�a ki
m toán ��c l�p n�m 

2012 

Tr��ng Ban 

ki
m soát  

5 T� trình ph��ng án phân phi l�i nhu�n n�m 2012 Ch� t�a �oàn 

6 

T� trình thông qua vi	c chi tr� thù lao c�a H�i ��ng qu�n tr�, 
Ban ki
m soát 2012 và �� xu t thù lao, th��ng c�a H�i ��ng 

qu�n tr�, Ban ki
m soát n�m 2013 

Ch� t�a �oàn 

7  T� trình V/v thay ��i ��a �i
m tr� s� chính Ch� t�a �oàn 

8 
T� trình V/v ch�n công ty ki
m toán ��c l�p ki
m toán báo cáo 

tài chính n�m 2013 
Ch� t�a �oàn 

9 
T� trình v� vi	c �y quy�n cho H�i ��ng qu�n tr�  và Ban ki
m 

soát quy�t ��nh m�t s v n �� thu�c quy�n h�n c�a �H�C� 
Ch� t�a �oàn 

10 T� trình thay th� m�i �i�u l	 Ch� t�a �oàn 

11 
T� trình V/v �i�u ch�nh tên g�i và ��ng ký b� sung ngành ngh� 

kinh doanh 
Ch� t�a �oàn 

12 

T� trình V/v k�t thúc nhi	m k� VI (2008 – 2012) c�a H�i ��ng 

qu�n tr� và Ban ki
m soát và b�u thành viên H�i ��ng qu�n tr� và 

Ban ki
m soát nhi	m k� VII (2013 – 2017) 

Ch� t�a �oàn 

 Th�o Lu�n Và Bi�u Quy�t  

1 
Báo cáo l�n cui danh sách c� �ông tham d� ��i h�i có quy�n 

bi
u quy�t, h��ng d!n th
 l	 bi
u quy�t.  

Tr��ng ban 

ki
m phi�u 



2 
C� �ông th�o lu�n, phát bi
u ý ki�n, bi
u quy�t các v n �� trong 

��i h�i 
Ch� t�a �oàn 

3 Ki
m phi�u bi
u quy�t Ban ki
m phi�u 

4 H��ng d!n quy ch� b�u c�; Ca nh�c 
Tr��ng ban 

ki
m phi�u 

5 Báo cáo k�t qu� ki
m phi�u bi
u quy�t 
Tr��ng ban 

ki
m phi�u 

6 
B�u thành viên H�i ��ng qu�n tr�, Ban ki
m soát nhi	m k� VII 

(2013 – 2017) 

Tr��ng ban 

ki
m phi�u 

 Gi�i Lao  

7 Ki
m phi�u b�u thành viên H�i ��ng qu�n tr�, Ban ki
m soát Ban ki
m phi�u 

8 
H�i ��ng qu�n tr�, Ban ki
m soát nhi	m k� VI (2008 – 2012) lên 

chào h�t nhi	m k� – Trao k" ni	m ch��ng 
MC 

9 
Công b k�t qu� b�u c� và ra m#t thành viên H�i ��ng qu�n tr�, 
Ban ki
m soát nhi	m k� VII (2013 – 2017)  

Tr��ng ban 

ki
m phi�u 

10 Phát bi
u c�a ��i di	n Ban lãnh ��o Ngân hàng Nhà n��c ��i di	n NHNN 

11 
��i di	n Ngân hàng Kiên Long ti�p thu các ý ki�n ch� ��o c�a 

Ban lãnh ��o Ngân hàng nhà n��c 
Ch� t�a �oàn 

 T�ng K�t ��i Hi  

1 Thông qua biên b�n ��i h�i ��ng c� �ông Ban th� ký 

2 Tuyên b b� m�c ��i h�i – D� ti	c thân m�t MC 

 


