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STT 

Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành kèm QĐ số 
02/QĐ-KSXD ngày 01/01/2015 của Hội đồng quản trị 

Công ty 

Đề nghị sửa đổi và bổ sung 

Chú giải  

Điều, 
trang 

Nội dung Nội dung 

1 Điều 1. 
Giải thích 

từ ngữ 

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật 
Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc 
hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật 
Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc 
hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

 

2 Điều 23 (tr 
17-18) 

Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ 
đông 
2. … 
m. Quyết định các giao dịch mua, bán tài sản 

Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch 
mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài 
sản của Công ty và các chi nhánh của Công 
ty được ghi trong báo cáo tài chính gần 
nhất được kiểm toán; 

 
 
 
m. Quyết định các giao dịch mua, bán tài sản 
Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua 
có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản 
của Công ty và các chi nhánh của Công ty 
được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 
được kiểm toán; 
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3 Điều 23 (tr 
17-18) 

2. … 
p. Công ty ký kết hợp đồng với những người 
được quy định tại Khoản 1 điều 120 Luật 
doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 
20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi 

… 
p. Công ty ký kết hợp đồng với những người 
được quy định tại Khoản 1 điều 162 Luật 
doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 
20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi 
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trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm 
toán.  
(Khoản 1 điều 120 Luật doanh nghiệp2005: 
1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các 
đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ 
đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận: 
a) Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ 
đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ 
thông của công ty và những người có liên 
quan của họ;) 

trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm 
toán. 

4 Điều 27 
(tr21) 

Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ 
đông 
1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi 
có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 
65% cổ phần có quyền biểu quyết.  
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu 
cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ 
thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người 
triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ 
đông phải được triệu tập lại trong vòng ba 
mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức 
Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội 
đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành 
khi có thành viên tham dự là các cổ đông và 
những đại diện được uỷ quyền dự họp đại 
diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu 
quyết.  

Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ 
đông 
1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi 
có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 
51% tổng số phiếu biểu quyết.  
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu 
cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ 
thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người 
triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ 
đông phải được triệu tập lại trong vòng ba 
mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức 
Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội 
đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành 
khi có thành viên tham dự là các cổ đông và 
những đại diện được uỷ quyền dự họp đại 
diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu 
quyết. 
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5 Điều 28 
(tr21) 

Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại 
Đại hội đồng cổ đông 
2. … Số thành viên của ban kiểm phiếu do 
Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề 
nghị của Chủ toạ nhưng không vượt quá 03 
người theo quy định của pháp luật hiện 

 
 
2. … Số thành viên của ban kiểm phiếu do 
Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề 
nghị của Chủ toạ với số lượng theo quy định 
của pháp luật hiện hành. 
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hành.  
6 Điều 29 

(tr23) 
Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông 
1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 
này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi 
có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các 
cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp 
hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có 
mặt tại Đại hội đồng cổ đông:  
a. Thông qua báo cáo tài chính năm;  
b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn;  
c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế 
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm 
Tổng giám đốc. 
2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều 
lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được 
chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể 
doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản 
Công ty hoặc các chi nhánh, đơn vị trực 
thuộc thực hiện có giá trị từ 50% trở lên 
tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo 
Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán 
được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng 
số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu 
quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại 
diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội 
đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức 
họp trực tiếp) hoặc tối thiểu 75% tổng số 
phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu 
quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý 

Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông 
1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 
này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi 
được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% 
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 
dự họp tán thành tại Đại hội đồng cổ đông:  
a. Thông qua báo cáo tài chính năm;  
b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn;  
c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế 
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm 
Tổng giám đốc. 
 
2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều 
lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được 
chào bán, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực 
kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý 
công ty, việc tổ chức lại hay giải thể doanh 
nghiệp, Dự án đầu tư, giao dịch mua, bán 
tài sản Công ty hoặc các chi nhánh, đơn vị 
trực thuộc thực hiện có giá trị từ 35% trở 
lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo 
Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán 
được thông qua nếu được số cổ đông đại 
diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết 
của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trong 
trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc tối 
thiểu 65% tổng số phiếu bầu của các cổ 
đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối 
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kiến cổ đông bằng văn bản). với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn 
bản). 

7 Điều 30 
(tr23) 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản để thông qua nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông 
8. Quyết định được thông qua theo hình thức 
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số 
cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần 
có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị 
như quyết định được thông qua tại cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông.  

8. Quyết định được thông qua theo hình thức 
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được 
số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số 
phiếu biểu quyết tán thành và có giá trị như 
quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông. 

Sửa đổi để phù hợp với  Điều 144 – 
Luật DN 

8 Điều 47 
(Tr39-40) 

Trách nhiệm trung thực và tránh các xung 
đột về quyền lợi 
4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với 
cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ 
đông sở hữu trên 35% cổ phần của Công ty 
và những người có liên quan của họ, một 
hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, 
thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 
điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những 
người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, 
hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội 
đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 
Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý 
khác hoặc những người liên quan đến họ là 
thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính 
không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp 
sau đây:  

… 
4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với 
cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ 
đông sở hữu trên 10% cổ phần của Công ty 
và những người có liên quan của họ, một 
hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, 
thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 
điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những 
người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, 
hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội 
đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 
Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý 
khác hoặc những người liên quan đến họ là 
thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính 
không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp 
sau đây:  
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9 Điều 30  
(Tr 23-

24) 

… 
6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố 
trên website của Công ty trong thời hạn hai 
mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông 
trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày 

… 
6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố 
trên website của Công ty trong thời hạn hai 
mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông 
trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày 
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kết thúc kiểm phiếu. kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp công ty có 
trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản 
kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải 
lên trang thông tin điện tử của công ty. 

10 Điều 31  
(Tr 23-

24) 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông  
… 
Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được 
công bố trên website của Công ty trong thời 
hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả 
các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) 
ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết 
thúc. 

 
… 
Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được 
công bố trên website của Công ty trong thời 
hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả 
các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) 
ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết 
thúc; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể 
thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin 
điện tử của công ty (nếu có). 
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