
HƯỚNGDẪNTHAMDỰĐẠIHỘICỔĐÔNGTRỰCTUYẾN 
 
 

 

I. ĐĂNG KÝTHÔNG TIN 

ChọnĐăngkýtừmenuchính. 
 

Điềnthôngtincơbản: 
 

Tưcáchđăngký:ChọnCổđông trựctiếphoặclàngườiđượcủyquyền 



Mã cổ đông: Là mã của cổ đông đã được thông báo trong thư mời tham dự đại hội 

(Không bắt buộc tuy nhiên càng nhiều thông tin được điền chính xác thì quá trình xác 

thựccổđôngđượcnhanhchónghơn) 

Cáctùychọntham dự: 
 

Chọn hình thức xác thực (mã OTP): Hình thức xác thực để xác thực cổ đông, có thểtùy 

chọn bằng điện thoại hoặc qua email. Hình thức lựa chọn OTP ở đây cũng dùng choviệc 

đăng nhập tham dự đại hội trực tuyến và biểu quyết. Nếu chọn bằng điện thoại thì 

sốđiệnthoạilàbắtbuộcvàngược lạichọnbằngemailthìemaillàbắtbuộc. 

Hìnhthứcthamdự:Cótùychọn chothamdự 

onlinehoặcỦyquyền.NếuQuýCổĐôngchọnỦyquyềnthìsẽthêmmộtbước gánủyquyển ởsau. 

ẢnhĐKKD/CCCD/CMT/Hộchiếuvà ảnh 
chândung:Cổđônguploadảnhthẻcánhânvà ảnhchândung lênđểhỗtrợviệcxácthực danh 

tính. 



GÁNỦY QUYỀN 

Chỉ dùng cho cổ đông muốn gán ủy quyền cho người khác đã lựa chọn Ủy Quyền 
trongHìnhthứcthamdự ởbướctrước. 

Có2 tùychọn Ủyquyền: 
 

Nếuchọn Ủy Quyềnchothànhviên HĐQT/BKS: 

Quý cổ đông lựa chọn thành viên ->Bấm vào nút Xác Nhận UQ ở dòng hiển thị 

thànhviên->BấmnútĐăngKý ỦyQuyềnởdưới. 
 

NếuchọnỦyQuyềnchongườikhác: 

Cổđôngđiềnthôngtin ngườinhậnỦyQuyền như hìnhdưới 

Khi cổ đông gán Ủy Quyền cho người khác thì người được Ủy Quyền nếu muốn đăng 

kýtham dự Online cần đăng nhập vào hệ thống và đăng ký tham dự online với tùy chọn 

Tưcáchthamdự đạihộilàNgườiđượcỦyQuyền 

 
 

 

 



Nếu là người Ủy quyền bạn có thể tạo đăng nhập hoặc không? Nếu chọn không tạo thì 

sẽkếtthúcđăngkývàngược lạisẽsangbước tạotàikhoản. 
 



TẠOTÀI KHOẢN 

Mãđăng 

nhậpđượclấytheoĐKKD/CCCD/CMT/HộchiếucủacổđôngđãkhaibáoCổđôngnhậpmật

khẩu. 

Đây là tài khoản sẽ dùng để đăng nhập vào hệ thống tham dự online và biểu 

quyết.SaukhinhậpđầyđủnhấnvàoĐăngKý 

 
 
Nhập mãOTP: 

 

QuýcổđôngtìmmãOTPvừa 

gửiSMS(Nếutùychọnxácthựcquađiệnthoại)hoặcEmail(Nếutùychọnxácthựcquamail) -

>BấmXácnhậnOTP 



KẾTTHÚCĐĂNGKÝ 

Quý cổ đông sau khi đăng ký đầy đủ các bước trên nếu như thông tin đăng ký của 

cổđông là trùng khớp hoàn toàn với thông tin chốt danh sách cổ đông bao gồm ( Mã 

CổĐông,TênCổĐông,SốĐKKD/CCCD/CMT/Hộchiếu, Ngàycấp, 

Sốđiệnthoại,Email)vàcácảnhchụpthông 

tinđầyđủvàchínhxácthìsẽđượchệthốngphêduyệttựđông. 

Nếu như một trong các thông tin không chính xác hoặc ảnh chụp không chính xác thì 

quýcổ đông xin chờ đăng ký tham dự được phê duyệt bởi cán bộ phụ trách phòng QLCĐ 

củaCông ty. 
 

II. ĐĂNGNHẬP 

BấmvàoĐăngnhậptrênmenuchính 
 

Điền vào mã đăng nhập đã được tạo ở bước đăng nhập (Chính là 

ĐKKD/CCCD/CMT/Hộchiếucủa cổđông). 

Mậtkhẩuđãthiếtlậpở bướcđăngký 

->BấmĐăngnhập 
 

Xác thực OTP, Sau khi bấm đăng nhập, hệ thống yêu cầu xác nhận OTP (Theo tùy 

chọnđăngkýquađiệnthoạihoặcemail) 

->BấmXácnhậnOTP->Đãđăngnhậpthành công. 



III. BIỂUQUYẾT 

Chọn Biểu Quyết trên menu chính, trong menu sổ xuống chọn Biểu quyết vấn đề để 

bỏphiếuvàchọnXemnhanhkếtquảđểxemkếtquả 
 

Biểuquyếtvấnđề: 

Hiểnthịdanhsáchcác sự kiệnbiểuquyếttrongđạihội. 
 

Các vấn đề Trạng thái sự kiện là Cho phép biểu quyếtthì cổ đông được quyền 

biểuquyết ( Nếu trạng thái không cho phép là sự kiện đã được diễn ra hoặc là chưa đến 

thờigianbiểuquyết) 



TrongTrạngthái biểu quyếtthểhiệncổđôngđãthựchiệnbiểuquyếtsự kiệnhay 

chưa. (Ghi chú: Sự kiện biểu quyết của trực tuyến có thêm đầy đủ các sự kiện được 

biểuquyếttạiđạihộinhưBiểuQuyếtthông qua ChươngtrìnhĐạiHội,...) 

Cổđông muốnbiểuquyết vấnđềnàothìnhấn vàosựkiệntrongcộtSựkiệnbiểuquyết 
đểvàobiểu quyếtvấn đề. 

 

Quýcổđôngtíchvàocáctùychọn sauđónhấnnútXácNhận Biểu Quyết 
 
Nếu vào sự kiện Biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình họp (Là biểu quyết 

cácvấnđềkhihọp trựctiếp-Offline) 

Quýcổđôngcóthểdùngnúttích nhanhmàu xanhởcột trênđểtích nhanh 
 



Xemnhanhkếtquả: 
 

 

 
Qúycổđôngcóthểtruycập menuxemnhanhkếtquảđểxemlạibiểuquyếtcủamình. 



IV. GỬICÂUHỎI 

NhấnvàophầnGửi câuhỏitrênmenuchính
 

 

Cổđông muốngửicâu hỏitớiĐạih

Ghinộidungcâuhỏi,trảlờicâuhỏixácth

Câu hỏi củaquý cổđông sẽ đượ

khi gửi tới các thành viên Hội đồ

cáccâuhỏitrùnglặphoặckhôngph

Quý cổ đông xem danh sách câu h

đôngxemđãđượcphêduyệthaych

V. THEODÕIĐẠI HỘITRỰ

BấmvàoHọptrựctuyếnđểtheod
 

 

 

 

 

Xin cảmơncácc

trênmenuchính 

ớ Đạihội 

icâuhỏixácthựcbêndưới->NhấnvàoGửiCâuHỏi 

ợcgửi tớiĐạihội vàchờcánbộ tổ chứcĐại Hộiph

ội đồng trả lời ( Cần bước phê duyệt để tránh 

ckhôngphù hợp[spam]vớiĐạiHộitrướckhichuyểnlênđ

ông xem danh sách câu hỏi bên trái để xem trạng thái các câu hỏi c

thaychưa(làmmớitrangđểcậpnhậttrạngthái). 

ITRỰCTUYẾN: 

theodõiđại hội 

ơncáccổ đôngđã đọc hướngdẫn./. 

ộiphêduyệt trước 

ênđểtrảlời) 

ỏi của cổ 

 


