
HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN 

 

I. ĐĂNG KÝ THÔNG TIN 

Chọn Đăng ký từ menu chính. 

 

Điền thông tin cơ bản: 

 

Tư cách đăng ký: Chọn Cổ đông trực tiếp hoặc là người được ủy quyền 



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 thực 

cổ đông được nhanh chóng hơn) 

Các tùy chọn tham dự: 

 

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

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

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

điện thoại là bắt buộc và ngược lại chọn bằng email thì email là bắt buộc. 

Hình thức tham dự: Có tùy chọn cho tham dự online hoặc Ủy quyền. Nếu Quý Cổ Đông 

chọn Ủy quyền thì sẽ thêm một bước gán ủy quyển ở sau. 

Ảnh ĐKKD/CCCD/CMT/Hộ chiếu và ảnh chân dung: Cổ đông upload ảnh thể cá 

nhân và ảnh chân dung lên để hỗ trợ việc xác thực danh tính.  

  



GÁN ỦY QUYỀN  

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

Hình thức tham dự ở bước trước. 

Có 2 tùy chọn Ủy quyền: 

Nếu chọn Ủy Quyền cho thành viên HĐQT/BKS: 

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

viên -> Bấm nút Đăng Ký Ủy Quyền ở dưới. 

 

Nếu chọn Ủy Quyền cho người khác: 

Cổ đông điền thông tin người nhận Ủy Quyền như hình dưới  

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

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

cách tham dự đại hội là Người được Ủy Quyền 



 

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

kết thúc đăng ký và ngược lại sẽ sang bước tạo tài khoản. 

 



TẠO TÀI KHOẢN 

Mã đăng nhập được lấy theo ĐKKD/CCCD/CMT/Hộ chiếu của cổ đông đã khai báo 

Cổ đông nhập mật khẩu. 

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

Sau khi nhập đầy đủ nhấn vào Đăng Ký 

 

Nhập mã OTP: 

 

Quý cổ đông tìm mã OTP vừa gửi SMS (Nếu tùy chọn xác thực qua điện thoại) hoặc 

Email (Nếu tùy chọn xác thực qua mail) -> Bấm Xác nhận OTP  



KẾT THÚC ĐĂNG KÝ 

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

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

Đông, Tên Cổ Đông, Số ĐKKD/CCCD/CMT/Hộ chiếu, Ngày cấp, Số điện thoại, Email) 

và các ảnh chụp thông tin đầy đủ và chính xác thì sẽ được hệ thống phê duyệt tự đông. 

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

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

SHS. 

 

  



II. ĐĂNG NHẬP 

Bấm vào Đăng nhập trên menu chính 

 

Điền vào mã đăng nhập đã được tạo ở bước đăng nhập (Chính là ĐKKD/CCCD/CMT/Hộ 

chiếu của cổ đông). 

Mật khẩu đã thiết lập ở bước đăng ký 

-> Bấm Đăng nhập 

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

đăng ký qua điện thoại hoặc email) 

-> Bấm Xác nhận OTP -> Đã đăng nhập thành công. 

 

  



III. BIỂU QUYẾT 

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

phiếu và chọn Xem nhanh kết quả để xem kết quả 

 

Biểu quyết vấn đề: 

Hiển thị danh sách các sự kiện biểu quyết trong đại hội. 

 

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

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

gian biểu quyết) 



Trong Trạng thái biểu quyết  thể hiện cổ đông đã thực hiện biểu quyết sự kiện hay 

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

quyết tại đại hội như Biểu Quyết thông qua Chương trình Đại Hội, ...) 

Cổ đông muốn biểu quyết vấn đề nào thì nhấn vào sự kiện trong cột Sự kiện biểu quyết 

để vào biểu quyết vấn đề. 

 

Quý cổ đông tích vào các tùy chọn sau đó nhấn nút Xác Nhận Biểu Quyết 

 

 

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

vấn đề khi họp trực tiếp - Offline) 

Quý cổ đông có thể dùng nút tích nhanh màu xanh ở cột trên để tích nhanh 

 



Xem nhanh kết quả: 

 

 

Qúy cổ đông có thể truy cập menu xem nhanh kết quả để xem lại biểu quyết của mình. 

  



IV. GỬI CÂU HỎI 

Nhấn vào phần Gửi câu hỏi trên menu chính 

 

 

Cổ đông muốn gửi câu hỏi tới Đại hội 

Ghi nội dung câu hỏi, trả lời câu hỏi xác thực bên dưới -> Nhấn vào Gửi Câu Hỏi 

Câu hỏi của quý cổ đông sẽ được gửi tới Đại hội và chờ cán bộ tổ chức Đại Hội phê 

duyệt trước khi gửi tới các thành viên Hội đồng trả lời ( Cần bước phê duyệt để tránh các 

câu hỏi trùng lặp hoặc không phù hợp [spam] với Đại Hội trước khi chuyển lên để trả lời) 

Quý cổ đông xem danh sách câu hỏi bên trái để xem trạng thái các câu hỏi của cổ đông 

xem đã được phê duyệt hay chưa (làm mới trang để cập nhật trạng thái). 

  



V. THEO DÕI ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN: 

Bấm vào Họp trực tuyến để theo dõi đại hội 

 

 

 

 

 

Xin cảm ơn các cổ đông đã đọc hướng dẫn ./. 


