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g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn 

lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào Công ty sau khi Công ty đã thanh 

toán cho chủ nợ và các Cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của Công ty 

theo quy định của pháp luật; 

g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn 

lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty đã thanh 

toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và 

thanh toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của Công ty theo 

quy định của pháp luật;

Thay đổi thuật ngữ cho 

phù hợp với Luật DN

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, 

điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện 

bằng văn bản, phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng 

minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân  hợp pháp khác đối với Cổ 

đông là cá nhân; tên, địa chỉ  thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập 

hoặc số  đăng ký kinh doanh đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và 

thời điểm đăng ký cổ phần của từng Cổ đông,  tổng số cổ phần của cả nhóm 

Cổ đông và tỷ lệ sở hữu  trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm 

tra, mục đích kiểm tra;

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, 

điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện 

bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước 

công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 

pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết 

định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ 

phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả 

nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần 

kiểm tra, mục đích kiểm tra;

Bổ sung cụm từ " thẻ căn 

cước công dân"

c. Khi số thành viên của Hội đồng Quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp 

quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;

c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, 
Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số 

thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành 

viên quy định tại Điều lệ này;

Phù hợp với Điểm b, 

Khoản 3, Điều 136 Luật 

doanh nghiệp

o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người 

được quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng 

hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất của Công ty;

o. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại 

khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng 

giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

Phù hợp với khoản 2, 

Điều 162 Luật doanh 

nghiệp

p. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của 

Công ty.
p. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều 11: QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG - Sửa đổi điểm g, khoản 2

Điều 11: QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG - Sửa đổi điểm d, khoản 3 

Điều 13: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Sửa đổi điểm c, khoản 3

Điều 14: QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Sửa đổi điểm o, p khoản 2
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d. Các công việc khác phục vụ đại hội.
Phù hợp Khoản 7 Điều 

136 Luật doanh nghiệp

3. Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông 

trong danh sách Cổ đông có quyền dự họp đồng thời công bố trên phương 

tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết 

hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. 

Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày  

trước ngày họp Đại hội đồng Cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi 

hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm 

thư). Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông, các tài liệu liên quan đến các 

vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng 

trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không 

được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông, thông báo mời họp phải 

nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận. 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng 

phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của 

Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối 

với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong 

Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày 

khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được 

gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào 

hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến 

các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và 

đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu 

không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời 

họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp 

cận, bao gồm:

Phù hợp với Khoản 1, 2 

Điều 139 Luật doanh 

nghiệp

a. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu 

thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

Phù hợp với Khoản 7 

Điều 136 Luật doanh 

nghiệp

b. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;

Phù hợp với Khoản 3 

Điều 139 Luật doanh 

nghiệp

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Bổ sung theo Thông tư 

95/2017 Về việc hướng 

dẫn Điều lệ mẫu 

Điều 17:  TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ, CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ THÔNG BÁO HỌP ĐHĐCĐ - Sửa đổi khoản 3

Điều 17:  TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ, CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ THÔNG BÁO HỌP ĐHĐCĐ - Bổ sung điểm a,b khoản 3

Điều 17: TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ, CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ THÔNG BÁO HỌP ĐHĐCĐ - Bổ sung d, khoản 2

Điều 17:  TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ, CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ THÔNG BÁO HỌP ĐHĐCĐ - Bổ sung điểm d, khoản 5
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5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian 

đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

Sửa đổi phù hợp với 

Khoản 3, Điều 142 Luật 

doanh nghiệp

6. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại 

hội đồng Cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. 

7. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại 

hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định 

tại khoản 8 Điều 142 Luật doanh nghiệp.

Sửa đổi dẫn chiếu cụ thể

8. Hội đồng Quản trị có thể yêu cầu các Cổ đông hoặc đại diện được ủy 

quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an 

ninh mà Hội đồng Quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có Cổ đông hoặc 

đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc 

các biện pháp an ninh nói trên, Hội đồng Quản trị sau khi xem xét một cách 

cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất Cổ đông hoặc đại diện nói trên tham 

gia đại hội.

9. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông 

hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm 

tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có cổ 

đông hoặc đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm 

tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông sau khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất cổ 

đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi đại hội.

Sửa đổi phù hợp với 

Khoản 7, Điều 142 Luật 

doanh nghiệp

9. Hội đồng Quản trị, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành 

các biện pháp được Hội đồng Quản trị cho là thích hợp để:

10. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách 

cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để:

Sửa đổi phù hợp với 

Khoản 7, Điều 142 Luật 

doanh nghiệp

c. Tạo điều kiện cho Cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Hội 

đồng Quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng 

tất cả các biện pháp nếu Hội đồng Quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp 

dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp 

nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có 

thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

10. Trong trường hợp tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông có áp dụng các biện 

pháp nói trên, Hội đồng Quản trị khi xác định địa điểm đại hội có thể:

11. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp 

nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm đại 

hội có thể:

Điều 19: THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ - Bổ sung khoản 5 và sửa đổi số thứ tự các khoản khác

Điều 19: THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ - Sửa đổi nội dung khoản 6,8 và sửa đổi số thứ tự  khác

Điều 19: THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ - Sửa đổi nội dung khoản 9; điểm c khoản 9 và thay thế số thứ tự 

Điều 19: THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ - Sửa đổi nội dung khoản 10 và thay thế số thứ tự 
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Hàng năm Công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) 

lần. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên không được tổ chức dưới 

hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

13. Hàng năm, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) 

lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức 

lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Bổ sung số thứ tực thành 

khoản riêng

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo 

quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.

Bổ sung phù hợp với 

Khoản 3, Điều 144 Luật 

doanh nghiệp

2. Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của 

Đại hội đồng Cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy 

ý kiến kèm theo dự thảo nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng 

phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng Cổ đông có 

quyền biểu quyết. Hội đồng Quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu nói 

trên cho các Cổ đông có quyền biểu quyết trong một thời gian hợp lý để xem 

xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận 

phiếu lấy ý kiến;

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản 

trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian 

hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhấ tmười (10) ngày trước ngày 

hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và 

tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Điều lệ 

này.

Sửa đổi phù hợp với 

Khoản 2, Điều 145 Luật 

doanh nghiệp

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty;
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

Sửa đổi phù hợp với 

Điểm a, Khoản 3, Điều 

145 Luật doanh nghiệp

c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Cổ đông là cá nhân; tên, 

mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của Cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, 

địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc 

chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của Cổ đông 

là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của Cổ 

đông;

c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy 

chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của 

cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, 

địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, 

quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ 

đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ 

đông;

Sửa đổi phù hợp với 

Điểm c, Khoản 3, Điều 

145

Điều 22: THẨM QUYỀN VÀ THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ 
                - Sửa đổi nội dung khoản 2

Điều 19: THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ - Sửa đổi thành khoản 13 

Điều 21: THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ - Bổ sung khoản 2 và thay đổi số thứ tự các khoản khác

Điều 22: THẨM QUYỀN VÀ THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ
                - Sửa đổi nội dung điểm a,c khoản 3



ĐIỀU LỆ HIỆN H     ÀNH DỰ THẢO SỬA ĐỔI Thuyết minh

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, 

của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ 

đông là tổ chức.

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, 

hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, 

người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.

Sửa đổi phù hợp với 

Khoản 4, Điều 145 Luật 

doanh nghiệp

Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty bằng cách gửi thư. 

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, của 

người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ đông 

là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì 

dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.

Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau:

a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì 

dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư 

điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Sửa đổi phù hợp với  

Khoản 4, Điều 145 Luật 

doanh nghiệp

Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung 

phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư là không hợp lệ. 

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu 

quyết;

Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung 

phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố 

trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không 

hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia 

biểu quyết.

Sửa đổi phù hợp với  

Khoản 4, Điều 145 Luật 

doanh nghiệp

c. Số Cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó 

phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo 

phụ lục danh sách Cổ đông tham gia biểu quyết;

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó 

phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và 

phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham 

gia biểu quyết;

Sửa đổi phù hợp với 

Điểm c, Khoản 5, Điều 

145 Luật doanh nghiệp

Điều 22: THẨM QUYỀN VÀ THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ
                - Sửa đổi đổi nội dung khoản 4

Điều 22: THẨM QUYỀN VÀ THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ
                - Sửa đổi nội dung điểm c khoản 5



ĐIỀU LỆ HIỆN H     ÀNH DỰ THẢO SỬA ĐỔI Thuyết minh

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm 

hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng 

tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau 

đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;

f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục 

danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số 

phiếu bầu tương ứng;

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ 

phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không 

tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết 

của cổ đông dự họp;

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương 

ứng;

i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như 

nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng 

Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

Bổ sung để phù hợp với 

Khoản 1, Điều 146 Luật 

doanh nghiệp

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại 

hội đồng Cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng 

Cổ đông, Cổ đông, nhóm Cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 có quyền 

yêu cầu tòa án hoặc trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội 

dung nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông trong các trường hợp sau đây:

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại 

hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, cổ 

đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền 

yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông trong các trường hợp sau đây:

Bổ sung thành phần 

phù hợp với Điều 147 

Luật doanh nghiệp

Điều 23: BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Bổ sung khoản 1 và thay đổi số thứ tự các khoản khác

Điều 24: YÊU CẦU HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ - Sửa đổi nội dung



ĐIỀU LỆ HIỆN H     ÀNH DỰ THẢO SỬA ĐỔI Thuyết minh

Điều 25: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng 

viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và 

công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu 

về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có 

cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông 

tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung 

thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến 

ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau 

đây:

Bổ sung theo Thông tư 

95/2017 Về việc hướng 

dẫn Điều lệ mẫu 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b. Trình độ học vấn;

c. Trình độ chuyên môn;

d. Quá trình công tác;

e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản 

trị và các chức danh quản lý khác;

f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp 

ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;

g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);

h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);

i. Các thông tin khác (nếu có).

Bổ sung theo Thông tư 

95/2017 Về việc hướng 

dẫn Điều lệ mẫu 

d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị liên tục 

trong vòng sáu (06) tháng, mà không có sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị 
và Hội đồng Quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống;

d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) 

tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

Sửa đổi phù hợp với 

Điểm b, Khoản 1, Điều 

156 Luật doanh nghiệp

f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên 

Hội đồng quản trị;

Bổ sung theo Thông tư 

95/2017 Về việc hướng 

dẫn Điều lệ mẫu 

g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Bổ sung theo Thông tư 

95/2017 Về việc hướng 

dẫn Điều lệ mẫu 

Bổ sung thêm Điều 25 và sửa đổi số thứ tự các Điều khác

Điều 25: THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM KỲ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT - Sửa đổi nội dung Điểm d, khoản 4

Điều 25: THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM KỲ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT - Bổ sung Điểm f,g khoản 4



ĐIỀU LỆ HIỆN H     ÀNH DỰ THẢO SỬA ĐỔI Thuyết minh

m. Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng 

cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông ;

Bổ sung theo Thông tư 

95/2017 Về việc hướng 

dẫn Điều lệ mẫu 

n. Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có).

Bổ sung theo Thông tư 

95/2017 Về việc hướng 

dẫn Điều lệ mẫu 

c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 của Luật Doanh nghiệp và 

trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do 

Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn, Hội đồng Quản trị tùy từng thời điểm quyết 

định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao 

gồm nhưng không giới hạn đến các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm 

công ty và liên doanh);

c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 

Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản 

trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty;

Bổ sung theo Thông tư 

95/2017 Về việc hướng 

dẫn Điều lệ mẫu 

8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm thù lao, 

chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ 

Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà 

thành viên Hội đồng Quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi 

tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.

8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, 

chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ 

Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà 

thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi 

tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty. Thù lao của thành viên Hội đồng 

quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng 

năm của Công ty.

Sửa đổi phù hợp với 

Khoản 3, Điều 158 Luật 

doanh nghiệp

7. Thông báo họp Hội đồng Quản trị phải được gửi trước cho các thành viên 

Hội đồng Quản trị ít nhất ba (03) ngày làm việc trước khi tổ chức họp, các 

thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc 

từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm 

bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa 

điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc 

và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên 

Hội đồng không thể dự họp.

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội 

đồng quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày 

họp. Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng 

văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của 

thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được 

làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm 

họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết 

về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu 

quyết của thành viên.

Sửa đổi phù hợp với 

Khoản 6,7 Điều 153 Luật 

doanh nghiệp

Điều 26: QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA HĐQT - Bổ sung Điểm m,n khoản 3

Điều 26: QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA HĐQT - Sửa đổi nội dung Điểm c khoản 4

Điều 26: QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA HĐQT - Sửa đổi nội dung Khoản 8

Điều 28: CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT - Sửa đổi nội dung Khoản 7



ĐIỀU LỆ HIỆN H     ÀNH DỰ THẢO SỬA ĐỔI Thuyết minh

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương 

tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội 

đồng Quản trị được đăng ký tại Công ty.

Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện 

khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội 

đồng quản trị và các Kiểm soát viên được đăng ký tại Công ty.

Sửa đổi phù hợp với 

Khoản 6,7 Điều 153 Luật 

doanh nghiệp

c. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp 

thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc 

họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải 

được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước 

khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả 

người dự họp.

Bổ sung phù hợp với 

Điểm D, khoản 9 Điều 

153 LDN

14. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội 

đồng Quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về 

công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối 

về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên 

bản họp Hội đồng Quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất 

cả các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp hoặc biên bản được 

lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành 

viên Hội đồng Quản trị tham gia cuộc họp.

14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng 

quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công 

việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung 

biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội 

đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên 

bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.

Sửa đổi phù hợp với 

Điểm i, khoản 1, Điều 

154 Luật doanh nghiệp

Khoản 3, Điều 154 Luật 

doanh nghiệp

(Tiếng nước ngoài)

16. Việc thực thi quyết định của Hội đồng Quản trị hoặc của tiểu ban trực 

thuộc Hội đồng Quản trị hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội 

đồng Quản trị được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trong trường hợp việc 

bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng Quản trị có thể có sai sót.

16. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực 

thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội 

đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định 

tại Điều lệ công ty.

Sửa đổi theo Thông tư 

95/2017 Về việc hướng 

dẫn Điều lệ mẫu 

1. Hội đồng Quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một 

người khác làm Tổng Giám đốc điều hành; ký hợp đồng trong đó quy định 

mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản liên quan khác đến việc tuyển 

dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc điều 

hành phải được báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên và được nêu 

trong báo cáo thường niên của Công ty.

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

một người khác làm Tổng Giám đốc điều hành; ký hợp đồng trong đó quy 

định thù lao, tiền lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác 

của Tổng Giám đốc điều hành phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và 

được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty.

Sửa đổi phù hợp với 

Khoản 3, Điều 158 Luật 

doanh nghiệp
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ĐIỀU LỆ HIỆN H     ÀNH DỰ THẢO SỬA ĐỔI Thuyết minh

d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban Kiểm soát 

liên tục trong vòng sáu (06) tháng liên tục không được sự chấp thuận của Ban 

Kiểm soát và Ban Kiểm soát ra quyết định rằng chức vụ của người này bị bỏ 

trống;

d. Thành viên đó không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) 

tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

Sửa đổi phù hợp với 

Điểm b, Khoản 1, Điều 

169 Luật doanh nghiệp

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài 

chính năm phản ánh các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và 

trình báo cáo đó cho Hội đồng Quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày 

kết thúc năm tài chính.

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và 

trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày 

kết thúc năm tài chính.

Sửa đổi theo Thông tư 

95/2017 Về việc hướng 

dẫn Điều lệ mẫu 

b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên;

b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi 

khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động 

đã ký kết;

Sửa đổi phù hợp với 

Điểm a, Khoản 5, Điều 

202 Luật doanh nghiệp

c. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước; c. Nợ thuế;

Sửa đổi phù hợp với 

Điểm b, Khoản 5, Điều 

202 Luật doanh nghiệp

d. Các khoản vay (nếu có);

Sửa đổi phù hợp với 

Điểm c, Khoản 5, Điều 

202 Luật doanh nghiệp

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng sáu (06) tuần 

kể từ khi có thông báo tranh chấp, các bên có quyền đưa tranh chấp ra giải 

quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần 

từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải 

không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng 

tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế.

Sửa đổi theo Thông tư 

95/2017 Về việc hướng 

dẫn Điều lệ mẫu 

1. Bản Điều lệ này gồm XXI chương 53 Điều, được sửa đổi theo nghị quyết 

của Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 24/3/2016 và được thực hiện theo 

thẩm quyền tại Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08-2017/NQ-HĐQT 

ngày 03/07/2017.  

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 54 điều được Đại hội đồng cổ đông Công 

ty cổ phần ... nhất trí thông qua ngày ...  tháng ... năm ... tại ... và cùng chấp 

thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

Điều 46: KIỂM TOÁN - Sửa đổi nội dung Khoản 2

Điều 50: THANH LÝ - Sửa đổi nội dung Điểm b,c, Khoản 3
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Điều 53: NGÀY HIỆU LỰC - Sửa đổi Khoản 1
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