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HƯỚNG DẪN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (TRỰC TUYẾN) 

I. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG 
1. Quý cổ đông truy cập website: http:/dhcd.ato.vn 

Click chọn đăng nhập 

 

2. Điền thông tin đăng nhập: 
- Quý cổ đông điền thông tin đăng nhập bao gồm: Số đăng ký sở hữu (CMND/CCCD/HC) và Mã 

xác minh vào các ô tương ứng bằng các thông tin nhận được qua thư mời họp. Sau đó nhấn 
đăng nhập. 

- Lưu ý phần đăng nhập của các trường hợp cổ đông có ủy quyền: 
+) Trường hợp 1: cổ đông ủy quyền cho người không phải cổ đông thì người được ủy quyền sẽ 
dùng Số đăng ký sở hữu và Mã xác minh của cổ đông ủy quyền để đăng nhập vào hệ thống. 
+) Trường hợp 2: cổ đông ủy quyền cho cổ đông thì cổ đông tham dự họp sẽ dùng Số đăng ký 
sở hữu và Mã xác minh của chính mình để đăng nhập vào hệ thống. 

 

3. Tham dự họp: 

Sau khi đăng nhập thành công quý cổ đông sẽ được điều hướng đến trang chủ để tiến hành họp 
và biểu quyết - bầu cử các vấn đề tại Đại hội, trang chủ sẽ bao gồm các giao diện chính như 
sau: 

3.1  Giao diện Livestream: 
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- Giao diện livestream có 2 máy chủ. Quý cổ đông có thể chọn 1 trong 2 máy chủ để phù hợp với  
tốc độ Internet trên thiết bị đang truy cập 

 

3.2  Giao diện xem tỷ lệ tham dự Đại hội: 

- Quý cổ đông có thể theo dõi số lượng cổ đông tham dự, số lượng cổ đông ủy quyền tham dự, tỷ 
lệ tham dự đến thời điểm hiện tại. 

 

 

3.3  Giao diện thông tin cổ đông 

- Giao diện thông tin cổ đông sẽ hiển thị các thông tin liên quan đến cổ đông đang tham dự họp 
bao gồm: Họ tên cổ đông, Số CMND/CCCD, Tổng số cổ phần. 

 

3.4  Giao diện Biểu quyết/Bầu cử 

- Quý cổ đông có thể theo dõi vấn đề đang thực hiện biểu quyết, thời gian còn lại của vấn đề đó. 
- Qúy cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết/Bầu cử bằng cách click vào ô “Biểu quyết/ Điều chỉnh”  
- Quý cổ đông ấn xem kết quả để xem kết quả của phiếu phiếu biểu quyết/bầu cử. 
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II HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT 

1.  Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội: 

- Tại trang chủ cổ đông tiến hành click chọn “Biểu quyết/Điều chỉnh” 
- Tại giao diện Biểu quyết cổ đông tiến hành chọn 1 trong 3 phương án: “Tán thành” “Không tán 

thành” “Không có ý kiến” sau đó ấn “Gửi biểu quyết” 

 

2.  Lưu ý: 

- Cổ đông không nhấn “Gửi biểu quyết” hoặc quá thời gian biểu quyết của vấn đề đó được xem 
như không tham gia biểu quyết vấn đề đó. 

- Cổ đông lưu ý: chỉ thay đổi được phương án biểu quyết khi vấn đề biểu quyết còn thời gian biểu 
quyết, và thời gian phải sau tối thiểu 1 phút so với lần biểu quyết trước của vấn đề đó. 
 

III. HƯỚNG DẪN GỬI Ý KIẾN ĐẾN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 
- Tại trang chủ cổ đông tiến hành click chọn “Thảo luận” 
- Tại giao diện Thảo luận, Quý cổ đông chọn “Gửi ý kiến” 
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- Tại giao diện “Gửi ý kiến”: 
 Quý cổ đông đánh nội dung ý kiến cần gửi 
 Ấn gửi ý kiến để hoàn tất. 
- Quý cổ đông có thể ấn “Xem thêm” để xem các ý kiến trước đó 

 

 
 
 
 
 
 
 

XIN CẢM ƠN QUÝ CỔ ĐÔNG! 


