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PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY COTECCONS 
(Đính kèm Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017) 

 

STT NỘI DUNG ĐIỀU LỆ CŨ NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG 

1 Điều 1. Định nghĩa 

f. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty bao gồm 

Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám 

đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh 

công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty. 

 

 

Điều 1. Định nghĩa 

f.1 “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty bao gồm Chủ tịch 

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị,  và Cán bộ quản lý cao cấp. 

f.2 (bổ sung mới) “Cán bộ quản lý cao cấp” là cán bộ quản lý và điều hành của 

Công ty, bao gồm Tổng Giám đốc, Các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài 

chính, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý chủ chốt khác có thẩm quyền 

nhân danh Công ty ký kết giao dịch của Công ty theo quy định tại Điều lệ này. 

2 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và 

thời hạn hoạt động của Công ty 

6. Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty. 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn 

hoạt động của Công ty 

6.  Chủ tịch Hội đồng Quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty. 

3 Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:  

Tên ngành 

Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa công trình dân dụng – công nghiệp – 

công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp – công trình 

giao thông – công trình thủy lợi. Lắp đặt hệ thống cơ – điện – lạnh. 

Xây dựng các công trình cấp thoát nước – xử lý môi trường. Tư vấn 

đầu tư. Môi giới bất động sản. Sản xuất máy móc – thiết bị xây dựng. 

Chế tạo, sản xuất kết cấu xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng 

(không sản xuất tại trụ sở). Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa – quốc 

tế. Kinh doanh khách sạn (không hoạt động tại Tp. HCM). Thiết kế 

tổng mặt  bằng xây dựng công trình. Thiết kế kiến trúc công trình 

dân dụng và công nghiệp. Thiết kế nội – ngoại thất công trình. Thiết 

kế cấp nhiệt, thông hơi, thông gió, điều hòa không khí, công trình 

dân dụng và công nghiệp. Thiết kế phần cơ – điện công trình. Thiết 

kế xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp. Thiết kế xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật đô thị. Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, 

quyền nhập khẩu: sắt, thép, kết cấu xây dựng; vật liệu, thiết bị lắp 

đặt khác trong xây dựng; vật tư – máy móc-thiết bị-phụ tùng thay 

thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây 

dựng; máy móc thiết bị xây dựng. Kinh doanh bất động sản, quyền 

sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 
 

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:  

Mã ngành, 

nghề kinh 

doanh 

Tên ngành, nghề kinh doanh 

2824 
Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 

-Chi tiết: Sản xuất máy móc-thiết bị xây dựng. 

2395 

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 

-Chi tiết: Chế tạo, sản xuất kết cấu xây dựng; sản xuất vật liệu 

xây dựng (không sản xuất tại trụ sở). 

4669 

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

-Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập 

khẩu : sắt, thép, kết cấu xây dựng; vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng; vật tư-máy móc-thiết bị-phụ tùng thay thế, dây 

chuyền công nghệ ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây 

dựng; máy móc thiết bị xây dựng. 

4210  
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 

-Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ 
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4321 

Lắp đặt hệ thống điện 

-Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cơ-điện-lạnh. Lắp đặt đường dây, 

trạm biến thế, thiết bị công nghiệp. 

4329 

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 

-Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, 

hệ thống ống tưới nước, hệ thống lò sưởi hoặc điều hòa nhiệt 

độ hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây 

dựng kỹ thuật dân dụng; Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp 

trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: Tháng máy, 

cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu 

sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh, Hệ thống các thiết 

bị dùng cho vui chơi giải trí. 

6619 
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 

-Chi tiết: Tư vấn đầu tư. 

7110 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 

Chi tiết: -Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình. -Thiết 

kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. -Thiết kế nội-

ngoại thất công trình. -Thiết kế cấp nhiệt, thông hơi, thông gió, 

điều hòa, không khí, công trình dân dụng và công nghiệp. -

Thiết kế phần cơ-điện công trình. -Thiết kế xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp. -Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 

- công nghiệp. - Thiết kế cấp - thoát nước công trình dân dụng 

- công nghiệp -Thiết kế xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

4100 

(chính) 

Xây dựng nhà các loại 

4220 Xây dựng công trình công ích 

4290 Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng khác 

-Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công 

trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp, công trình 

giao thông, thủy lợi. 

4311 Phá dỡ 

4312 Chuẩn bị mặt bằng 
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4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không 

khí 

4330 Hoàn thiện công trình xây dựng 

4390 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 

-Chi tiết: Sửa chữa các công trình dân dụng, công nghiệp, công 

trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp, công trình 

giao thông, thủy lợi.  

7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 

-Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất 

7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 

-Chi tiết:  Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây 

dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây 

dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng. 

4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

-Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây 

dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây 

dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng. 

4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

-Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây 

dựng 
 

4 Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

8. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty tối đa là 49%. 

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

8. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty tối đa là 60%. 

5 Điều 11. Quyền của cổ đông 

3. (c) Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong các trường 

hợp sau đây: 

- Khi phát hiện thấy Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty hoặc 

Ban kiểm soát có dấu hiệu tham nhũng hoặc cố ý gây thiệt hại cho 

Công ty. 

 

Đoạn cuối của điểm 3(c) 

Điều 11. Quyền của cổ đông 

3. (c) Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong các trường hợp sau 

đây: 

- Khi phát hiện thấy Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty hoặc Ban kiểm 

soát có dấu hiệu tham nhũng, thực hiện các giao dịch với bên liên quan không 

đúng thẩm quyền gây ra xung đột lợi ích làm ảnh hưởng đến lợi ích của Cổ 

đông hoặc Công ty. 

Đoạn cuối của điểm 3(c) 

... Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm 
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... Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các 

vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định 

vượt quá thẩm quyền. 

của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty hoặc Ban kiểm soát, mức độ vi 

phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. 

6 Điều 14 Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết 

định bằng văn bản về các vấn đề sau: 

l. Quyết định giao dịch đầu tư hoặc 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 

đã được kiểm toán gần nhất; 

n. Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị; 

l. Công ty hoặc các chi nhánh của 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 35% 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; 

Điều 14 Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng 

văn bản về các vấn đề sau: 

l. Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc 

giao dịch mua tài sản có giá trị từ  20% (hai mươi phần trăm) trở lên tổng giá 

trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài 

chính đã được kiểm toán gần nhất. 

n. [Bỏ điểm (n)] 

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

được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp hoặc hợp đồng hoặc 

giao dịch như được quy định tại Điều 36.4 Điều lệ này với giá trị bằng hoặc 

lớn hơn 20% (hai mươi phần trăm) 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. 

7 Điều 20. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ 

2. Điều kiện thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ 

(a) Nghị quyết về nội dung sau đây 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 hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành 

theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: 

(iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% 

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

ty; 

 

Điều 20. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ 

2. Điều kiện thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ 

(a) Nghị quyết về nội dung sau đây 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 

hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành theo hình thức lấy ý kiến 

bằng văn bản: 

(iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% (hai mươi 

phần trăm) tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được 

ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. 

 

8 Điều 23 Yêu cầu hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ 

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 của Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem 

xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông trong các trường hợp sau đây: 

Điều 23 Yêu cầu hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ 

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 của Điều lệ này có 

quyền yêu cầu Trọng tài theo quy định tại Điều 53 Điều lệ xem xét, hủy bỏ 

nghị quyết hoặc một phần nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các 

trường hợp sau đây: 
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9 Điều 25 Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị 

2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc và các 

cán bộ quản lý khác 

3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật pháp, Điều lệ và 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng Quản 

trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: 

 

 

f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và 

giới hạn theo quy định của pháp luật; 

g. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có 

giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo 

cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối 

với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 

1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp; 

h. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị; quyết định 

mức thù lao và quyền lợi khác của thành viên Hội đồng Quản trị; bổ 

nhiệm, miễn nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Tổng 

giám đốc; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia hội đồng thành 

viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác; 

4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng Quản trị phê chuẩn: 

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 các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu 

tóm Công ty và liên doanh); 

 

Điều 25 Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị 

2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc và các Cán bộ 

quản lý cao cấp khác. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật pháp, Điều lệ và quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng Quản trị có những 

quyền hạn và nhiệm vụ sau: 

a1. (bổ sung điểm a1) Xây dựng kế hoạch chiến lược 5 năm khi bắt đầu nhiệm 

kỳ mới của Hội đồng Quản trị; 

f. Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc 

giao dịch mua tài sản có giá trị dưới 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài 

sản được ghi trong báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất của Công ty. 

g. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị 

bằng hoặc lớn hơn 30% (ba mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất của Công ty. Quy định này không áp 

dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm l và o khoản 2 Điều 14 

của Điều lệ này; 

h. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị; quyết định mức 

thù lao và quyền lợi khác của thành viên Hội đồng Quản trị; bổ nhiệm, miễn 

nhiệm các Cán bộ quản lý cao cấp theo đề nghị của Tổng giám đốc; cử người 

đại diện theo ủy quyền tham gia hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông 

ở công ty khác; 

4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng Quản trị phê chuẩn: 

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

Khoản 3 Điều 25 của Điều lệ này 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 các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu 

tóm Công ty và liên doanh); 

10 Điều 26. Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị phải lựa chọn trong 

số các thành viên Hội đồng Quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi 

Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ 

không kiêm chức Tổng giám đốc của Công ty. Chủ tịch Hội đồng Quản 

trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại 

Điều 26. Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

1. Hội đồng Quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng Quản trị 

để bầu ra một Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng Quản trị không được kiêm nhiệm 

chức Tổng Giám đốc của Công ty. 
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Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

11 Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị 

7. ... Thông báo họp Hội đồng Quản trị phải được làm bằng văn bản 

tiếng Việt...    

9. (c) Theo quy định tại Điểm d Khoản 9 Điều 28, khi có vấn đề phát 

sinh trong một cuộc họp của Hội đồng Quản trị liên quan đến mức độ 

lợi ích của thành viên Hội đồng Quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu 

quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng 

sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị 

đó, những vấn đề phát sinh đó sẽ được chuyển tới chủ tọa cuộc họp và 

phán quyết của chủ tọa liên quan đến tất cả các thành viên Hội đồng 

Quản trị khác sẽ có giá trị là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính 

chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng Quản trị liên quan 

chưa được công bố một cách thích đáng; 

Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị 

7. ... Thông báo họp Hội đồng Quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt 

và tiếng Anh trong trường hợp có thành viên Hội đồng Quản trị là người nước 

ngoài...    

9. (c) Theo quy định tại Điểm d Khoản 9 Điều 28, khi có vấn đề phát sinh trong 

một cuộc họp của Hội đồng Quản trị liên quan đến mức độ lợi ích của thành 

viên Hội đồng Quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên 

mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu 

quyết của thành viên Hội đồng Quản trị đó, những vấn đề phát sinh đó sẽ được 

quyết định bởi đa số (trên 50%) thành viên Hội đồng dự cuộc họp; trường hợp 

số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ 

tịch Hội đồng quản trị. Thành viên mà có liên quan đến vấn đề cần biểu quyết 

sẽ không được quyền biểu quyết.  

12 
Điều 29. Tổ chức bộ máy quản lý 

Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý 

sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị. 

Công ty có một Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và một Kế 

toán trưởng do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm. Tổng giám đốc và các Phó 

Tổng giám đốc có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị và 

được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết 

được thông qua một cách hợp thức. 

Điều 29. Tổ chức bộ máy quản lý 

Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu 

trách nhiệm và vận hành một cách minh bạch dưới sự lãnh đạo của Hội đồng 

Quản trị. Công ty có một Tổng giám đốc và một hoặc một số Phó Tổng giám 

đốc và một Giám đốc Tài chính và một Kế toán trưởng do Hội đồng Quản trị 

bổ nhiệm.  

13 
Điều 30. Cán bộ quản lý 

1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội 

đồng Quản trị, Công ty được tuyển dụng cán bộ quản lý cần thiết với 

số lượng và chất lượng  phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý Công 

ty do Hội đồng Quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Cán bộ quản lý 

phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty 

đạt được các mục tiêu đề ra. 

Điều 30. Cán bộ quản lý cao cấp 

1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng Quản 

trị, Công ty được tuyển dụng Cán bộ quản lý cao cấp cần thiết với số lượng và 

chất lượng  phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý Công ty do Hội đồng Quản 

trị đề xuất tùy từng thời điểm. Cán bộ quản lý cao cấp phải có sự mẫn cán cần 

thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra. 

14 
Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng 

giám đốc 

5. Hội đồng Quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc khi có từ hai 

phần ba (2/3) thành viên Hội đồng Quản trị trở lên biểu quyết tán thành 

(trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng giám đốc) và bổ 

nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế 

Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám 

đốc 

 

5. Hội đồng Quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc khi có từ hai phần ba 

(2/3) thành viên Hội đồng Quản trị trở lên biểu quyết tán thành và bổ nhiệm 

Tổng giám đốc mới thay thế 
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15 
Điều 32. Thư ký Công ty 

...Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm: 

 

Điều 32. Thư ký Công ty 

...Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm: 

f. (Bổ sung mới) Phối hợp thông tin giữa các cổ đông và Hội đồng Quản trị, 

bao gồm việc chuyển tiếp bất kỳ thư nào gửi cho Hội đồng Quản trị từ bất kỳ 

cổ đông nào đến tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị trong vòng ba (3) ngày 

kể từ ngày nhận được thư liên quan. 

16 
Điều 34. Ban Kiểm soát 

2. Thành viên của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản 

lý khác phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt 

động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.  

 

4. Mức thù lao của các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ 

đông quyết định... 

Điều 34. Ban Kiểm soát 

2. Ban kiểm soát có thể thành lập Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban kiểm soát. 

Kiểm toán nội bộ tự chịu trách nhiệm duy nhất trước Ban kiểm soát. Thành 

viên của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác phải cung 

cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo 

yêu cầu của Ban kiểm soát.  

4. Mức thù lao của các thành viên Ban kiểm soát (bao gồm cả kiểm toán nội 

bộ) do Đại hội đồng cổ đông quyết định ... 

17 
Điều 36. Trách nhiệm trung thực, tránh các xung đột về quyền lợi 

và Công khai các lợi ích liên quan. 

4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành 

viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán 

bộ quản lý hoặc những người liên quan đến họ hoặc Công ty, đối tác, 

hiệp hội hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng Quản 

trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác hoặc 

những người liên quan đến họ là thành viên hoặc có liên quan lợi ích 

tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: 

a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng 

hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý 

hoặc thành viên Hội đồng Quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng Quản 

trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng Quản trị hoặc tiểu ban 

đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung 

thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không 

có lợi ích liên quan; hoặc 

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% của tổng giá trị tài 

sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng 

về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của 

cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng Quản trị đã được công bố cho 

các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề 

đó và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch 

Điều 36. Trách nhiệm trung thực, tránh các xung đột về quyền lợi và Công 

khai các lợi ích liên quan. 

4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội 

đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý hoặc 

những người liên quan đến họ hoặc Công ty, đối tác, hiệp hội hoặc tổ chức mà 

một hoặc nhiều thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 

giám đốc, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên 

hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá trong các trường 

hợp sau đây: 

a. Đối với hợp đồng hoặc giao dịch có giá trị từ dưới 20% (hai mươi phần trăm) 

tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất, những 

yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi 

ích của Người liên quan đã được báo cáo cho Hội đồng Quản trị hoặc tiểu ban 

liên quan. Đồng thời, Hội đồng Quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc 

giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành (trên 50%) của 

những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan. 

 

b. Đối với hợp đồng hoặc giao dịch có giá trị lớn hơn 20% (hai mươi phần 

trăm) của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần 

nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối 

quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng Quản trị đã 

được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết 

về vấn đề đó và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao 
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này;  

5. Việc công khai hóa lợi ích và Người có liên quan của Công ty thực 

hiện theo quy định tại điều 159 Luật Doanh nghiệp và các quy định 

pháp luật có liên quan. 

dịch này; 

5. Việc công khai hóa lợi ích và Người có liên quan của Công ty thực hiện theo 

quy định tại điều 159 Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên 

quan. 

18 Điều 53. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. 1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt 

động của Công ty hay tới quyền của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ 

hay từ bất cứ quyền hoặc nghĩa vụ do Luật Doanh nghiệp hay các luật 

khác hoặc các quy định hành chính quy định, giữa:   

a. a. Cổ đông với Công ty; hoặc 

b. b. Cổ đông với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay 

cán bộ quản lý cao cấp. 

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

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

hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể 

đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế. 

3. 3. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương 

lượng và hoà giải. Các chi phí của Tòa án sẽ do Tòa phán quyết bên 

nào phải chịu.  

Điều 53. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

4. 1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động 

của Công ty hay tới quyền của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ 

quyền hoặc nghĩa vụ do Luật Doanh nghiệp hay các luật khác hoặc các quy 

định hành chính quy định, giữa:   

c. a. Cổ đông với Công ty; hoặc 

d. b. Cổ đông với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay Cán bộ 

quản lý cao cấp. 

5. 2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu tuần từ khi 

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

được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trung 

Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) theo quy tắc tố tụng của Trung tâm 

này. 

3. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và 

hoà giải. Các chi phí của Trọng tài sẽ do Hội đồng Trọng tài phán quyết bên 

nào phải chịu. 

 Ghi chú: Các nội dung khác của Điều lệ không đề cập trong Bản đề nghị sửa đổi bổ sung này sẽ không thay đổi và vẫn có hiệu lực áp dụng. 
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