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CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU 

Tiểu khu Cơ Quan – Thị trấn NT Mộc Châu – Sơn La 

ĐT: 02123 866 065       Fax: 02123 866 184 

Web: mcmilk.com.vn    Email: mocchaumilk@mcmilk.com.vn 

 

HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG THAM DỰ 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN NGÀY 20/03/2021 
 

Căn cứ theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2021 ngày 

26/02/2021, Công Ty Cổ Phần Giống Bò Sữa Mộc Châu xin thông báo đến cổ đông có tên trong 

danh sách cổ đông ngày 25/02/2021 về việc đăng ký tham dự ĐHĐCĐ của Công ty được tổ chức 

trực tuyến vào lúc 08h30 ngày 20/03/2021 như sau:   

 

Bước 1: Cổ đông truy cập vào đường dẫn: http://dhcd2021.mcmilk.com.vn/ 

Hoặc cổ đông truy cập vào đường dẫn : https://mcm.daihoicodong.online/#dang-ky-tham-gia 

 

Bước 2: Cổ đông sẽ thấy giao diện như sau: 

 

 
 

Để đăng ký tham gia, Cổ đông cần nhập 02 thông tin trên màn hình gồm: 

 

- Số đăng ký sở hữu/Custodian code  

- Mật khẩu tham gia/ Password: 

 

Lưu ý: Tất cả 02 thông tin này phải lấy chính xác như ở chỗ ô màu cam trong Thông báo mời họp 

đã gửi cổ đông (xem Thông báo mời họp đã gửi đính kèm). 
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Bước 3: Sau khi nhập thông tin theo yêu cầu, giao diện website sẽ hiển thị như hình  

 
 

Cổ đông cần nhập đầy đủ các thông tin trên. Trong đó, thông tin “Số Đăng ký sở hữu” thì đã 

hướng dẫn như ở Bước 2 trên. Sau đó, cổ đông chọn nút Đăng ký thì hệ thống sẽ tự động dẫn tới 

giao diện như hình bước 4 bên dưới. 
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Bước 4:  

  
 

Cổ đông nhấn vào đường dẫn được chú thích trong phần bôi vàng ở hình trên, sau đó hệ thống sẽ 

dẫn tới thông báo  
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• Với những cổ đông tham gia trên máy tính thì nhấn Tham gia từ trình duyệt của ban  

• Với những cổ đông tham gia trên máy tính bảng hoặc điện thoại mà chưa có cài đặt Zoom 

client thì nhấn vào Tải xuống từ App Store, hoặc nếu có cài Zoom client trước đó thì nhấn 

Khởi chạy cuộc họp 

 

 
 

Thông tin lưu ý: 

 

1. Để nghị quý cổ đông có thể kiểm tra đăng nhập trước theo huống dẫn trên kể từ ngày 

15/3/2021. 

2. Hệ thống đăng nhập chính thức sẽ mở để cổ đông đăng nhập tham gia đại hội từ 07h00 

đến 8h30 sáng này 20/03/2021. 

Quý cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại: (+84-28) 73028999 để được hỗ trợ liên quan 

đến việc đăng nhập tham gia trực tuyến khi có nhu cầu 


