


























- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

- Nghị định 71/2017/NĐ – CP là Nghị số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. 

Quy định của Điều lệ hiện hành Nội dung đề nghị sửa đổi Lý do sửa đổi 

Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn 

phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty  

3.  Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 

Bỏ nội dung này 

Căn cứ vào hoạt động và yêu cầu 

thực tiễn của công ty, thay đổi số 

lượng người đại diện theo pháp luật 

là 03 người 

Không có  
Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty 

3.1. Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật, bao 

gồm:  

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị,  

2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  

3. Tổng Giám đốc. 

3.2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo 

pháp luật. 

- Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT quyết định 

các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT theo 

quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp. 

- Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ và 

Luật doanh nghiệp. 

 Phụ lục:  

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 

 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ 

Kèm theo tờ trình số 127/TTr – HĐQT – Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 

Căn cứ: 



Quy định của Điều lệ hiện hành Nội dung đề nghị sửa đổi Lý do sửa đổi 

Điều 27: 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. 

2. Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo 

Pháp luật của Công ty, đại diện cho Công ty trước 

cơ quan Nhà nước và những người khác về tất cả các 

vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong 

khuôn khổ của Điều lệ này và các Nghị quyết, Quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản 

trị. 

Điều 28: 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 Chủ tịch và các chức 

danh khác để đảm bảo HĐQT vận hành hiệu quả. 

2. Chủ tịch HĐQT có những quyền hạn và trách nhiệm 

sau: 

a. Thực hiện theo bản phân cấp ra quyết định giữa 

HĐQT và Ban điều hành. Chủ tịch HĐQT Công ty 

là Chủ tịch Tập đoàn, có trách nhiệm và quyền hạn 

của Chủ tịch Tập đoàn theo quy định và quy chế 

hoạt động Tập đoàn đã ban hành. 

b. Chủ tịch hội đồng quản trị đại diện cho Công ty trước 

cơ quan Nhà nước và những người khác về tất cả các 

vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trong khuôn 

khổ của Điều lệ này và các Nghị quyết, Quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị. 

c. (khoản 3 Điều 27) 

d. (khoản 4 Điều 27) 

3. (khoản 5 Điều 27) 

Bổ sung nội dung về thẩm quyền của 

Chủ tịch HĐQT là người đại diện 

theo pháp luật của công ty 

Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông  

“1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 

này các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về 

các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 

51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có 

quyền biểu quyết tham dự hoặc thông qua đại 

diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ 

đông. 

a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; 

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công 

ty 

Điều 21: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông  

“1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến 

các 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: 

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

d. 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; 

Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại 

Điều 144 Luật doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 



Quy định của Điều lệ hiện hành Nội dung đề nghị sửa đổi Lý do sửa đổi 

c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng 

quản trị. 

d. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của 

ĐHĐCĐ.” 

“3. 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 Công ty...” 

đ. Tổ chức lại, giải thể công ty.” 

“3. Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông 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, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này” 

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản để thông qua quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông về các vấn đề quy định tại khoản 1 

Điều 20 bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi 

ích của công ty 

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được 

thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; 

 

Bổ sung thêm nội dung mà HĐQT 

được quyền xin ý kiến cổ đông bằng 

văn bản 

 

Ghi chú: 

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi 

- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ/Quy chế quản trị nội bộ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng 

bôi đậm, gạch chân. 

- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần in nghiêng, bôi đậm. 
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DỰ THẢO 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

 TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ 

 
Số:           /NQ-ĐHĐCĐ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ 

   

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ 
 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô; 

 Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty 

Cổ phần Tập đoàn Hà Đô số ………../BB-ĐHĐCĐ ngày 21/09/2020, 

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hà Đô ngày 21 tháng 09 năm 2020 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 

các quyết định sau: 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty như 

sau. 

Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:  

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị,  

2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  

3. Tổng Giám đốc 

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. 

- Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp. 

- Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo 

quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp. 

Đồng thời sửa đổi nội dung tương ứng về Người đại diện pháp luật tại Điều lệ công ty. 

Điều 2.   Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 20, Điều 21 tại Điều lệ 

Công ty. 

Điều 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/09/2020. Đại hội đồng cổ đông giao Hội 

đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị 
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quyết này và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại các nội dung liên quan 

trong Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. 

 Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2020 và đăng tải trên website của Công ty (www.hado.com.vn) theo quy định của 

pháp luật về công bố thông tin. 

 Nơi nhận:  
- Các cổ đông, Website Công ty; 

- UBCKNN/Sở GDCK HCM; 

- Thành viên HĐQT, Ban ĐH; 

- Lưu VT, VP HĐQT. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA  

 

 

 

Nguyễn Trọng Thông  

 

http://www.hado.com.vn/

