
 
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ  

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 

 
Tổ chức vào ngày 17 tháng 04 năm 2010 

 tại  Khách sạn REX, Số 141 Nguyễn Huệ, Quận I – Tp. HCM. 
 

 08:00 – 08:30: Khai mạc 

-  Đón khách, Tuyên bố lý do 

- Kiểm tra tư cách Đại biểu. 

- Giới thiệu đại biểu, Đoàn Chủ tịch 

-  Thông qua thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.  

- Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc. 
 

 08:30 – 08:40: Thông qua chương trình Đại hội  

- Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Thể lệ biểu quyết.   

- Chủ tịch đoàn công bố các nội dung biểu quyết của Đại hội. 
 

 08:40 – 11:00:  Nội dung chính của Đại hội 
 
[ 08:40 – 09:10 ]: Trình bày nội dung 1-4 

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2009 và Kế hoạch hoạt động năm 2010.  

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2010. 

3. Kế hoạch đầu tư năm 2010 và Phương án huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu. 

4. Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2009 và Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2010 của Ban 
kiểm soát. 

[ 09:10 – 09:30 ]: Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết cho các nội dung 1-4 
[ 09:30 – 10:00 ]: Trình bày, thảo luận và biểu quyết tiếp các nội dung 5-9 

5. Kế hoạch chia cổ tức năm 2010 

6. Bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát PV Drilling. 

7. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2010. 

8. Sửa đổi Điều lệ của PV Drilling. 

9. Danh sách các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 và soát xét báo cáo tài 
chính hàng quý năm 2010. 

 [ 10:00 – 10:20 ]: Đại hội tiến hành lấy biểu quyết cho các nội dung 5-9 

 10:20 – 10:40: Nghỉ giải lao và kiểm phiếu. 

 10:40 – 10:50: Báo cáo kết quả kiểm phiếu. 

 10:50 – 10:55: Thông qua Biên bản Đại hội. 

 10:55 – 11:00: Bế mạc Đại hội. 
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