
  

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG 

Mã số doanh nghiệp: 1700456512 

Địa chỉ trụ sở: 181 CMT8, phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

Điện thoại: 0297. 3864053 - 3913505 -  Fax: 0297. 3913506     

Website: cokhikiengiang.vn - kimec.vn  

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ 
Dự họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 của  

Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang 

 

Kính gửi:  Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang 

 
Họ và tên cá nhân/tổ chức cổ đông : ……………………………………………………. 

Mã số cổ đông   : ……………………………………………………. 

Địa chỉ    : ……………………………………………………. 

Điện thoại    : ……………………………………………………. 

Email (Cổ đông bổ sung)  : ……………………………………………………. 

Xác nhận của Cổ đông: 

I. Hình thức họp: Tôi đồng ý đăng ký tham dự họp theo hình thức: 

 

 

 

 

 

Cổ đông chụp ảnh hoặc scan trang này và gửi tới một trong các địa chỉ dưới đây để hoàn tất 

đăng ký: 

1. Ông Nguyễn Hồng Sơn – Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - 181 Cách mạng Tháng 8, 

phường Vĩnh Lợi, Tp.Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang 

2.  Email: son.nh@hudkg.vn  

3.  Zalo: 0918526062 (Zalo Nguyễn Hồng Sơn) 

Phiếu đăng ký được coi là hợp lý nếu được gửi cho Ban tổ chức theo một trong các phương 

thức nêu trên trước 16h30 ngày 25/5/2021. 

Thông tin người được uỷ quyền tham dự trực tuyến 
(nếu có): 

Họ và tên: 

CMND/CCCD:  

Email: 

Điện thoại: 

*Việc ủy quyền họp trực tuyến chỉ áp dụng cho việc Ủy 
quyền toàn bộ đối với sổ cổ phân mà cổ đông sở hữu. 

Chữ ký người được ủy quyền 

HỌP TRỰC TIẾP TẠI HỘI TRƯỜNG 

(ký tên) 

 

 

 

 

 

………………………. 

 

 

HỌP TRỰC TUYẾN QUA PHẦN 

MỀM ZOOM 

(ký tên) 

 

 

 

 

………………………. 

 

 



II. Nội dung biểu quyết liên quan đến Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đối với 

Cổ đông tham gia họp trực tuyến (Cổ đông ký nháy vào những phần mình lựa chọn) 

Danh sách Tán thành 
Không tán 

thành 
Không ý kiến 

Đoàn chủ tọa: 

- Chủ tọa: Nguyễn Duy Chính 

- Thành viên: Trương Thanh Hiếu 

- Thành viên: Châu Quốc Hiếu 

   

Ban Thư ký: 

- Ông: Trương Văn Chính 

- Ông: Đinh Tất Thắng 

   

Ban kiểm phiếu: 

- Nguyễn Thành Vinh – Trưởng ban 

- Lê Thị Diễm             – Thành viên 

- Nguyễn Minh Lộc    – Thành viên 

   

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ 2021    

Thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ 2021    

*Trường hợp vì một lý do không điền nội dung bên trên, Ban tổ chức tự động được hiểu là Cổ 

đông không có ý kiến. 

 

 

  



 
Phục lục 2 

TIÊU CHUẨN KẾT NỐI VÀ HƯỚNG DẪN THAM DỰ CUỘC HỌP 

TRÊN ỨNG DỤNG ZOOM MEETING 
 

TIÊU CHUẨN KẾT NỐI CÀI ĐẶT TIÊU CHUẨN THAM DỰ CUỘC HỌP 

I/ Đường truyền mạng Internet: 

- Đường truyền mạng internet có dây hoặc 

mạng wifi tốc độ cao để kết nối (Ưu tiên 

sử dụng mạng có dây) 

- Đối với kết nối bằng mạng di động: yêu 

cầu kết nối mạng 4G LTE trở lên, vị trí 

kết nối có từ 03 vạch sóng trở lên. 

- Không sử dụng kết nối mạng Wifi công 

cộng. 

II/ Hình ảnh và âm thanh: 

1. Hình ảnh 

- Điều chỉnh hình ảnh video nhìn rõ mặt 

(như ảnh thẻ) 

- Tên hiển thị trên tài khoản cá nhân là tên 

thật, viết đầy đủ họ tên, Công ty. 

2. Âm thanh 

- Đảm bảo loa, mic cho âm thanh to, rõ 

ràng.  

- Khuyến nghị sử dụng tai nghe có hỗ trợ 

mic để sử dụng. 

 Sau khi kết nối vào phòng họp cần kiểm 

tra Loa, Mic đảm bảo hoạt động tốt (nghe, 

nói rõ ràng) 

 Khuyến nghị sử dụng thiết bị hỗ trợ họp 

trực tuyến (bộ camera + loa + mic đa 

hướng) 

- Có liên kết mời tham dự cuộc họp 

hợp lệ. 

- Kết nối vào phòng họp trực tuyến 

trước ít nhất 20 phút. 

- Luôn có mặt trong suốt thời gian 

tham dự cuộc họp. 

- Chủ động tắt Mic nếu không có ý 

kiến phát biểu hoặc không được yêu 

cầu. 

- Luôn bật Webcam trong quá trình 

họp. 

- Đối với các thành viên tham dự họp 

trực tuyến tại nhà (ngoài văn phòng) 

cần đảm bảo không gian riêng tư, 

trang phục gọn gàng phù hợp. 

HƯỚNG DẪN THAM DỰ CUỘC HỌP 

- Trường hợp cổ đông sử dụng máy tính/Laptop: Nhấn trực tiếp trên đường link do Ban tổ 

chức gửi qua Email hoặc Zalo để tham dự, chọn “Join from Your Browser” 

 
- Trường hợp cổ đông sử dụng điện thoại để tham dự họp: 

+ Tải ứng dụng Zoom trên điện thoại IOS - Apple  

+ Tải ứng dụng Zoom trên điện thoại Android  



+ Nhấn chọn liên kết mời họp do Ban tổ chức gửi qua Email và/hoặc Zalo, chọn 

“Launch Meeting” 

 
- Nhập tên hiển thị trên Zoom (họ tên thật) 

- Điều chỉnh âm thanh, hình ảnh video phù hợp (theo tiêu chuẩn) 

 


