
TONGCONGTY 
CO PHAN XAY LAP DAU KHi VIETNAM 

CONG TY CO PIIAN 
XAY LAP DUONG ONG BE CHUA DAU KHi 

C<)NG HOA XA H<)I CHiJ NGHiA VI¥T NAM 
DQc Hip - T\1' do - H:,mh phiic 

Vung TCm, ngay 03 thang 6 nam 2022 

THUMC11 
V~ vi~c: Tham dl,f D~i h()i dBng cfi dong thrrong nien nam 2022 

Kinh gui: Quy c6 dong Cong ty CP Xay Hip Du<'mg 6ng BS chua DAu khi 

H9i d6ng quan tri Cong ty c6 phAn Xay l~p Duemg 6ng BS chua DAu khi (DOBC) 
tnln trQng kinh mai Quy c6 dong tai d\I h9p D~i h9i d6ng c6 dong thuemg nien nam 2022: 

1. ThOi gian: 08 gii>' 30 phiit, thii' Sau, ngay 24 thang 6 nam 2022 

2. Dja di~m: H()i truemg Cong ty DOBC (S6 35G Duemg 30/4, Phuang 9, TP. 
Vung Tau). 

3. NQi dung D~i hQi: 

- Bao cao kSt qua SXKD nam 2021 va kS ho~ch SXKD nam 2022; 
Bao cao ho~t d()ng cua HDQT nam 2021 va kS ho~ch nam 2022; 
Bao cao cua Ban kiSm soat nam 2021 va kS ho~ch nam 2022; 

- Bao cao tai chinh nam 2021 da duqc ki~m toan; 
Ta trinh bao cao tinh hinh chi tra tiSn luang, thu lao HDQT va Ban ki~m soat 

nam 2021 va k6 ho~ch nam 2022; 
Ta trinh l1Ja ch9n Dan vi kiSm toan bao cao tai chinh nam 2022. 

4. Di~u ki~n tham dg D~i hQi: T~t ca c6 dong sa hfru c6 phi6u cua DOBC theo 
danh sach c6 dong ch6t dSn ngay 23/05/2022 ho~c nhfrng nguai duqc uy quySn tham d\I 
hqp 1~. 

5. Xac nh~n tham dgH~i hQi: D~ cong tac t6 chile D~i h()i duqc chu dao, dS nghi 
Quy c6 dong vui long xac nh~ vi~c tham d\I ho~c uy quy€n tham d\I Di;li h()i (thea mdu 
dinh kern) va gui vS DOBC theo duang buu di~n/Fax/ tn,rc ti6p d6n DOBC tnr&c 17h00, 
ngay 21/06/2022. 

6. cA dong ho~c ngrroi dm,rc uy quy~n d~n dg D~i hQi dn mang theo cac gi§y 
to· sau: Gi~y CMND/ h9 chi6u; Gi~y Uy quySn tham d\I (tru&ng hr;;p nhgn uy quyJn tham 
dl! fJc;zi h9i). 

7. Cac tai li~u lien quan d~n D~i hQi duqc tang tai tren Website cua Cong ty ti;li 
duang dful http://www.dobc.vn/guan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin. 

(Tru&ng h(J'p c6 dong kh6ng nhgn du(J'c Thu mixi hr;;p, xin vui long mang gidy 
CMND di n dang kY tham dl! tgi dia diim t6 chuc hr;;p) . 

Tran tr9ng kinh mai.l. 

:a,-±~,.,......_ ... ""~6NG QUAN TRJ 
.. ............ . , ...... ? TJCH 



 

TỔNG CÔNG TY  

CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 
Vũng tàu , ngày 24   tháng   6   năm 2022 

 

CHƯƠNG TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 
STT Thời gian  Nội dung  

1 8h30-9h00 Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông 

2 9h00-9h10 Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, 

tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội 

3 9h10-9h40 - Khai mạc, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội  

- Giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu . 

- Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội 

4 

 

         9h40-10h40  

 

 

      

         

Các nội dung trình bày trước Đại hội để xin ý kiến ĐHĐCĐ 

thông qua:  

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch 

năm 2022;  

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD 

năm 2022; 

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 

2022; 

4. Tờ trình báo cáo tình hình chi trả tiền lương, thù lao 

HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 

5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; 

6. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 

năm 2022. 

7. Tờ trình thông qua kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát 

- Đại hội thảo luận các nội dung trên  

- Giải đáp câu hỏi của cổ đông 

- Lãnh đạo cấp trên phát biểu 

5 10h40-10h50 Biểu quyết thông qua từng nội dung  

6 10h50-11h00 Đại hội nghỉ giải lao  

7 11h00-11h10 Công bố kết quả biểu quyết  

8 11h10-11h20 Thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội  
9 11h20-11h30 Bế mạc Đại hội  

                                             



C(>NG HOA xA H(H CHU NGHIA Vl¢T NAM 
D(}c I~p- T\f do- H~nh ph tic 

GIAY :xAc NH~ rUY QUYEN THAM Dlj 

inh gui: Ban t6 chuc D1;1i h()i dflng c6 dong thuemg nien 2022 
C6ng ty C6 ph~n Xay liip Duemg 6ng B~ chua D~u khi ( DOBC) 

CMND/GPDKKD s6: ..... .. . ... .. . . . ... ...... .. .. .... . .. .. ... ...... .. ..... .. ... .. . . . . .. ... . .. ............... .. .. . .... .. 

D!a chi thuang tru/Tn,1 so: .. .. ....... · ... . .... ....... .. . ... .... .. ... ............ . ... . . . .. .. . . ... . ........... . ........ . 

Di~n tho~ : ...... ... .. ... . ............. . ...... . .......... ..... . .. ................. . ............ . . . ............... . ....... . 

S6 c6 phk so hfru: . .. ... . . .. ......... . .... c6 ph§n (Bkg chu: ... .... ... .. ... ... .... ......... ... ... ... ...... .. .. .... . .... . ) 

Toi/chung toi da nh?rl duqc Thumm h9p D~i h<)i d6ng c6 dong thuang nien nam 2022 cua Quy Cong ty. 

Bkg van ban nay toilchting toi: 

1- Xac nh~n tham dl,f D~i hQi dAng cA dong thU'Ong nien D 
2. Uy quy~n tham dl,l' f)~i hQi: D 
2.1. Uy quyin cho Onglba: .. . 00 .. . .. 00 ..... . . 00 00 00 .... . .. 00 0. 00 oo •. oo• ••. 00 oo •. •.• . 00 0 00 ••• • 00 00 •• • 00 •••• 00 00 00 •• 00.00. 00 00 .00 00.00 00.0000 •• 00 ••••• 

CMND s6: · · oo· · ···· · oo·· · ······ · ··· · ·oo· oo oo •• •.•• .• •.••.• . •. c~p ngay .. oo . oo oooo·········· oo · ·· t~i .. .. .. .. .... ... .. oo . ooooo oooo ooooooooo ·· ·····oooo······· · · 

D!a chi: .. .. .. .... ... ...... .. ..... .......... ..... ... .... ....... ... .... .. .......... ............... .... .. ...... ... ...... ... ......... ... .......... ... ........... .......... . 

Di~n tho~i : · ···oo ·· ·· · ··oo ····• oooo· · · ·oooo oooooooooooo •. oo . . oo . oo ooo ooo oo ooooooo• oo ooo oo• •·oo•oooo· ·oo·· · · · · · · .. •. •. •. • oooooooooooooooo oo ooooo•oo····· ..•. 

2.2. Ho{ic uy quyin cho m9t trong 02 thanh vien HIJQT Cong ty DOBC co ten drc6i day : 

D Ong N guy€n Due Tuk - Chu tich HDQT 

D Ong Tr~n Vu Phuqng -TV HDQT, Giam d6c 

2.3. N9i dung uy quyin: 

Ben nh?rl tly quy~n duqc d~i di~n cho Ben uy quy~n thvc hi~n vi~c tham dv D~i h<)i d6ng c6 dong 
thucmg nien nam 2022 cua Cong ty DOBC; thvc hi~n mQi quy~n lqi va nghia Vl,l t~i D~i h<)i d6ng c6 
dong lien quan dSn s6 c6 ph~n duqc uy quy~n. 

Chung toi cam kSt twln thu nghiem chinh cac quy dinh cua Di~u 1~ Cong ty DOBC va chiu m9i trach 
nhi~m tru&c phap lu~t v~ vi~c thvc hi~n uy quy~n nay. 

Gi~y uy quy~n nay chi co hi~u lvc t~i D~i h<)i d6ng c6 dong thucmg nien nam 2022 cua Cong ty DOBC 
ngay 24/6/2022. 

BEN~ uYQUYEN 
(Ky va ghi ro h9 ten) 

00 00 00 0000000 00, ngay 0000 00 0 thcmg. 00 00 0 nam 2022 

CO DONG 
(Kyva ghi ro h9 ten, dong ddu niu la t6 chuc) 

1. Quy Co dong vui long xac nh(m vi?c tham dv truck 17h ngay 211612022 bang Fm:!Email ho(jc tn,rc tiep t6·i Cong ty 
DOBC: Tel: (0254) 3835888-s6 may le: 145; Fax: (0254) 3835883; Email: hanpnt@dobc.vn 
2.Khi di d!,i' Dt;li ht}i C6 dong, Quf; vj duQ"c uy quyin vui long mang thea gidy nay . 




