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PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1. Bối cảnh và sự cần thiết phải đầu tư 

1.1.1. Bối cảnh 

Bến xe An Sương nằm tại của ngõ phía Tây Bắc thành phố Hồ Chí 

Minh, tại điểm giao nhau giữa Quốc lộ 1A và Quốc lộ 22. Với vị trí địa lý vô 

cùng đặc biệt và thuận lợi, hiện nay bến xe là đầu mối vận tải hành khách lớn 

và quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi ngày bến xe phục vụ trên 10 

ngàn lượt hành khách đi đến thành phố Hồ Chí Minh từ các tỉnh miền Đông 

Nam Bộ, miền Trung và miền Bắc. 

 

Hình: Vị trí bến xe An Sương hiện hữu 

Với diện tích hiện nay là 1,7ha (tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) và 

địa mạo không thuận lợi, hiện hay hoạt động khai thác vận tải tại bến xe An 

Sương gặp nhiều khó khăn, diện tích đậu đỗ xe không đáp ứng nhu cầu ngày 

càng tăng, các dịch vụ cung ứng tại bến xe còn hạn chế và chất lượng chưa 

cao. Trong các năm qua việc đầu tư nâng cấp các công trình hạ tầng phục vụ 

vận tải tại bến xe An Sương gặp nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn vốn và 

pháp lý trong quá trình thực hiện. Trong thời gian tới, công tác đầu tư mở rộng 

và chỉnh trang bến xe An Sương là một trong những nhiệm vụ cấp bách để 

nâng cao khả năng phục vụ của bến xe và đáp ứng nhu cầu đi lại tới các tỉnh, 

thành phố khác của người dân thành phố Hồ Chí Minh. 
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Trước yêu cầu cấp bách của việc mở rộng và nâng cao chất lượng dịch 

vụ vận tải hành khách tại bến xe An Sương, đơn vị chủ quản là Công ty Cổ 

phần Bến bãi vận tải Sài Gòn đã lập đề xuất dự án xin mở rộng bến xe An 

Sương lên diện tích 4,47 ha và được UBND TP.HCM chấp thuận tại Công văn  

số 3460 ngày 12/7/2011. Đồng thời thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cập nhật 

nội dung quy hoạch mở rộng bến xe An Sương vào Quy hoạch phát triển 

GTVT thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 tầm nhìn 2025. 

Thực hiện chủ trương mở rộng bến xe An Sương, ngày 04/06/2012 Sở 

quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt Thỏa thuận tổng 

mặt bằng phương án kiến trúc công trình Bến xe An Sương mở rộng theo 

Quyết định số1611/SQHKT-HTKT. Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn 

đã lập dự án đầu tư xây dựng bến xe An Sương mở rộng theo phương án đầu 

từ đồng bộ, tất cả các công trình kiến trúc phục vụ hoạt động của bến xe, tổng 

mức đầu tư dự án dự kiến gần 2.000 tỷ đồng. Để thu hút nguồn vốn đầu tư vào 

dự án “Mở rộng bến xe An Sương” Hội đồng quản trị của Công ty đã chấp 

thuận chủ trương phát hành thêm cổ phiếu và kêu gọi đầu tư từ nhà phát triển 

kết cấu hạ tầng giao thông có uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh là Công ty cổ 

phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (CII). Các thủ tục pháp 

lý và thu hút vốn đầu tư được tiến hành song song với quá trình chuẩn bị đầu 

tư dự án nhằm triển khai thực hiện dự án và đưa dự án vào vận hành theo kế 

hoạch vào cuối năm 2015.  

Tuy nhiên, do một số lý do khách quan, năm 2016 CII đề nghị thoái 

vốn và rút khỏi dự án. Do vậy dự án “Mở rộng bến xe An Sương” hiện vẫn 

chưa thể triển khai thực hiện theo quy hoạch. 

Trước những khó khăn trong quá trình vận hành khai thác của bến xe 

An Sương hiện hữu và nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao của người dân, Công 

ty Cổ phần Bến bãi Sài Gòn quyết tâm đầu tư mở rộng bến xe An Sương nhằm 

nâng cao chất lượng phụ vụ nhu cầu đi lại của hành khách tại bến xe. Tuy 

nhiên để đảm bảo tính khả thi về tài chính cho dự án, tránh lãng phí năng lực 

phục vụ và tập trung vào việc nhiệm vụ chính trị chính yếu của bến xe là phục 

vụ nhu cầu vận tải hành khách của người dân thành phố dự án được đề xuất 

triển khai thực hiện theo 3 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Mở rộng 0,4ha tại khu vực trung tâm dự án, theo quy hoạch 

là khu vực đón/ trả hành khách cho các tuyến xe khách liên tỉnh; 

Giai đoạn 2: Mở rộng 1,3ha khu vực phía Tây, theo quy hoạch là khu 

vực đậu đỗ xe khách liên tỉnh trong thời gian chờ lên tài và khu dịch vụ kỹ 

thuật cho bến xe mở rộng; 
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Giai đoạn 3: Mở rộng 0,8ha còn lại giáp mặt tiền quốc lộ 22, theo quy 

hoạch là khu vực nhà bến xe, văn phòng làm việc và khu vực thương mại, dịch 

vụ theo định hướng phát triển TOD của dự án. 

1.1.2. Sự cần thiết phải đầu tư 

Bến xe An Sương hiện hữu có tổng diện tích 17.009,2 m2, trong đó có 

2005,6 m2 thuộc phạm vi lộ giới được UBND Thành phố giao sử dụng tạm. 

Hiện tại lưu lượng giao thông qua rất lớn nên Bến xe An Sương luôn bị quá 

tải, đặc biệt là trong các ngày nghỉ và ngày lễ, tết. Các dịch vụ hỗ trợ của Bến 

xe còn hạn chế, chưa đáp ứng hết yêu cầu ngày càng phát triển của giao thông 

thành phố, đặc biệt là khi tuyến tàu điện ngầm Sài Gòn-Tham Lương đi vào 

hoạt động trong tương lai. Mỹ quan và cảnh quan hiện tại của bến còn rất 

nghèo nàn, chưa tương xứng với vai trò, vị trí của Bến xe.  

UBND Thành phố chấp thuận chủ trương mở rộng Bến xe An Sương 

với diện tích gần 4,8 ha và xây dựng cải tạo lại Bến xe theo hướng hiện đại, 

văn minh, có mô hình hoạt động đa chức năng. Do vậy, việc triển khai đầu tư 

xây dựng mở rộng dự án là rất cần thiết, đặc biệt là giai đoạn 1: đầu tư xây 

dựng khu vực đón/trả hành khách đi xe liên tỉnh theo hướng văn minh, hiện 

đại, xứng tầm một trong những bến xe lớn nhất tại đô thị hiện đại nhất cả 

nước- thành phố Hồ Chí Minh. 

1.2. Cơ sở pháp lý của hoạt động đầu tư, xây dựng 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

Luật số 62/2020/QH14 ngày 28/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng; 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP  ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản 

lý dự án đầu tư xây dựng 

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 về quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng; 

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ: về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về 

hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về 

hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ suất đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây Dựng ban hành; 
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Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 30/08/2019 ban hành bảng giá 

nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh; 

Công văn 858/UBND ngày 15/6/2011 của UBND huyện Hóc Môn về 

việc điều chỉnh lại ranh mở rộng của dự án bến xe An Sương; 

Công văn 3460 ngày 12/7/2011 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về 

việc chấp thuận giao Công ty CP BBVT Sài Gòn tổ chức khảo sát, lập 

DAĐT cải tạo và mở rộng bến xe An Sương lên diện tích 47.855,6m2; 

Công văn số 154/SQHKT-HTKT ngày 17/2/2012 của Sở QH-KT 

thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc 

nhằm đảm bảo tính hiệu quả và khả thi cho dự án; 

Công văn số 1611/SQHKT-HTKT ngày 04/06/2012 của Sở QH-KT 

thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng phương án 

kiến trúc công trình Bến xe An Sương; 

Các văn bản có liên quan khác do nhà nước ban hành. 

1.3. Đề xuất hình thức đầu tư 

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn được UBND Thành phố Hồ 

Chí Minh giao tổ chức khảo sát, lập DAĐT cải tạo và mở rộng bến xe An 

Sương theo Công văn 3460 ngày 12/7/2011. Với loại hình doanh nghiệp cổ 

phần, Công ty có thể huy động vốn để thực hiện dự án theo hình thức kêu gọi 

các nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty theo các quy 

định về hình thức, điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức 

kinh tế của Luật Đầu tư. Ngoài ra Công ty có thể vay vốn Ngân hàng và các 

tổ chức tín dụng để thực hiện dự án. 

Nguồn vốn đầu tư : Huy động vốn từ các cổ đông hiệu hữu (Phát hành 

cổ phiếu tăng vốn điều lệ). 
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PHẦN 2: HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG 

VẬN TẢI TP. HCM  

2.1. Hiện trạng giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh 

2.1.1. Hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông TP. Hồ Chí Minh 

Thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích là 2.095 km², là đô thị lớn 

nhất tại Việt Nam, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, khoa học công nghệ, 

là cửa ngõ giao lưu quốc tế có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Trong 

thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng 

phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng với đầy đủ các phương thức vận tải như: 

đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và đường hàng không.  

Mạng lưới giao thông đường bộ: bao gồm các trục đường do Trung 

ương quản lý và các trục đường do Thành phố quản lý. Tổng chiều dài đường 

các cấp hạng khoảng 4.044km (có bề rộng từ 5m trở lên), tổng diện tích đất 

dành cho giao thông là 76.696.484m2 trong đó đất dành cho công trình giao 

thông đường bộ là 53.001.345m2, mật độ đường giao thông đạt khoảng 1,93 

km/km2, diện tích đất giao thông trên diện tích đất đô thị là khoảng 8,4%. Đất 

dành cho giao thông rất thấp lại phân bố không đều trên địa bàn toàn thành 

phố. Ở các quận thuộc vùng nội thành cũ Sài Gòn - Chợ Lớn như quận 1, quận 

3, quận 5 diện tích đất dành cho giao thông trên diện tích đất đô thị đạt khoảng 

17,4 - 21,4% song cũng chỉ đạt 0,31km/1000 dân do mật độ dân số quá cao. 

Ở các quận nội thành khác như quận 4, quận 6, quận 8, quận 10, quận 11, quận 

Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình diện tích đất dành cho giao 

thông trên diện tích đất đô thị đạt khoảng 5,2 - 15,0% và 0,24 km/1000 dân. 

Ở các quận mới như quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và các huyện ngoại thành 

diện tích đất dành cho giao thông còn thấp hơn nữa chỉ chiếm khoảng 0,2 - 

3,1%, 0,84 km/1000 dân). Hệ thống các đường vành đai đã hoạch định dần 

được đầu tư xây dựng, các trục hướng tâm đã và đang được cải tạo, nâng cấp 

tuy nhiên vẫn còn thiếu, cấp hạng kỹ thuật và mặt cắt ngang của các tuyến 

hiện có vẫn chưa đạt yêu cầu quy hoạch. Một số công trình tiêu biểu như: trục 

đường Võ Văn Kiệt – Mai Chí Thọ; đường Phạm Văn Đồng; đường Nguyễn 

Văn Linh; hệ thống đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương, 

Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, … góp phần làm thay đổi 

bộ mặt giao thông và cải thiện đáng kể tình hình giao thông của Thành phố.  

Toàn thành phố có trên 1.350 nút giao cắt trong đó có khoảng 120 nút 

quan trọng thuộc 75 đường phố chính và các trục giao thông đối ngoại nhưng 

đa số là giao cắt đồng mức; năng lực thông qua của các nút thấp.  
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Số tuyến đường tập trung chủ yếu trong khu vực nội thành (chiếm 67%), 

tuy nhiên tổng chiều dài đường trong khu vực nội thành lại thấp hơn so với chiều 

dài đường ở khu vực ngoại thành. Điều này cho thấy mặc dù mật độ đường trong 

khu nội thành là cao nhưng hầu hết là những tuyến đường có chiều dài ngắn, có 

tính chất nội bộ trong khu vực quận. 

Tình trạng kỹ thuật của mạng lưới đường trên các khu vực cũng có sự 

chênh lệch lớn: các đường ở các quận cũ hình thành khá rõ mạng ô bàn cờ 

thuận lợi cho giao thông, mặt đường thảm nhựa êm thuận, hệ thống thoát 

nước, chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh hoàn chỉnh; các đường ở các quận mới có 

mặt đường thấp so với mực nước triều, vỉa hè hẹp, ít hoặc không có cây xanh; 

các đường ở các huyện ngoại thành phần lớn mới chỉ được láng nhựa, tiêu 

chuẩn hình học thấp. Phần lớn các đường đều hẹp: chỉ có khoảng 24% số 

đường có lòng đường rộng trên 7m để có thể tổ chức vận chuyển hành khách 

bằng xe buýt; 76% số đường còn lại có lòng đường rộng dưới 7m chỉ đủ cho 

xe hai bánh lưu thông.  

Đối với các tuyến đường có chiều rộng dưới 7 mét thì số lượng đường 

lại chủ yếu tập trung ở khu vực nội thành và có chiều dài ngắn. Do vậy, tổ 

chức vận tải xe buýt tại khu vực trung tâm thành phố là rất khó khăn nếu 

không có các giải pháp hạn chế xe cá nhân. 

Mạng lưới giao thông đường sắt: tại thành phố Hồ Chí Minh hiện chỉ 

có một tuyến đường sắt quốc gia Bắc - Nam vào đến ga Sài Gòn (tại Hòa 

Hưng), giao cắt cùng mức với 14 đường phố thường xuyên gây ra ùn tắc và 

mất an toàn giao thông. Các đầu máy toa xe và cơ sở hậu cần phục vụ chưa 

được đầu tư đúng mức. Hầu hết các trang thiết bị đều đã quá cũ và lạc hậu, 

mặc dù thời gian qua được nâng cấp một phần nhưng chưa đáp ứng yêu cầu 

và khối lượng vận chuyển thấp. Ngoài ra, thành phố đang đầu tư xây dựng hệ 

thống đường sắt đô thị theo quy hoạch, dự kiến tuyến Metro số 1 sẽ được đưa 

vào khai thác vào năm 2018-2020. Với ưu điểm vận chuyển được khối lượng 

lớn, hoạt động độc lập so với hệ thống đường bộ, đây sẽ là giải pháp hiệu quả 

nhằm kìm hãm hiện tượng ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông. 

Mạng lưới giao thông đường biển – đường sông: đối với tuyến đường 

biển có 2 luồng chính vào các cảng trong khu vực Sài Gòn: luồng sông Lòng 

Tàu dài 85km, chỗ cạn nhất ở cao trình -7,0 cho tàu 15000-20000 DWT; luồng 

sông Soài Rạp dài 40 km, chỗ cạn nhất ở cao trình -5,3 cho tàu 5000-7000 

DWT. Do luồng vừa dài vừa hẹp, mật độ lưu thông của tàu bè lớn lại bao gồm 

hỗn hợp cả tàu biển lẫn tàu sông nên gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm 

môi trường. Đối với tuyến đường sông Quốc gia có hai tuyến chính nối thành 
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phố Hồ Chí Minh với đồng bằng Sông Cửu Long theo sông Sài Gòn - kênh 

Tẻ - rạch Ông Lớn… là tuyến đi Cà Mau và tuyến đi Kiên Lương. Đối với 

tuyến đường sông nội đô có bốn tuyến chính gồm: tuyến kênh Tẻ - kênh Đôi, 

tuyến rạch Bến Nghé – kênh Tàu Hủ, tuyến Nhiêu Lộc – Thị Nghè, tuyến 

kênh Thanh Đa; các tuyến này có khả năng khai thác vận tải không đáng kể, 

chủ yếu phục vụ nhu cầu thoát nước, điều hòa môi trường cũng như phục vụ 

du lịch. Mặc dù hệ thống sông – kênh – rạch của thành phố tương đối dày 

nhưng bị lấn chiếm, bồi lấp, bị hạn chế bởi khổ thông thuyền của các cầu, 

ngoài ra bị ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều với biên độ dao động lớn nên 

vận tải đường sông chưa tạo thành mạng liên hoàn và chưa khai thác được lợi 

thế của vận tải thủy. 

Mạng lưới giao thông hàng không: Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay 

chỉ có một sân bay duy nhất là sân bay Tân Sơn Nhất với hai đường cất - hạ 

cánh. Tổng diện tích sân bay khoảng 816ha, dự kiến sẽ mở rộng thêm 8ha 

trong thời gian tới. Do nhu cầu đi lại bằng đường hàng không ngày càng tăng 

dẫn đến sự quá tải cho sân bay. Mặt khác, sân bay nằm ngay trong nội đô 

thành phố nên thường xuyên bị ùn tắc giao thông trên đường ra – vào sân bay 

trên các trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Văn Trỗi - Trường Sơn. 

2.1.2. Hiện trạng hệ thống vận tải hành khách công cộng tại TP. Hồ Chí Minh 

Hệ thống vận tải hành khách công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh 

cho tới thời điểm hiện nay vẫn chưa giữ được vai trò chủ đạo trong hệ thống 

vận tải đô thị. Theo quy hoạch đến năm 2015, hệ thống vận tải hành khách 

công cộng thành phố phải đáp ứng 15% nhu cầu đi lại của người dân. Tuy 

nhiên, thực tế hiện nay hệ thống mới đáp ứng được khoảng 7%. Trong đó, loại 

hình vận tải bằng xe buýt là loại hình vận tải chính, đáp ứng khoảng 5% nhu 

cầu đi lại, 2% còn lại là của vận tải bằng taxi.  

Bảng 2.1 Thống kê khối lượng vận tải hành khách công cộng tại Tp. HCM 

Chỉ tiêu Đơn vị 2013 2014 2015 

Khối lượng VCHKCC 
Triệu 

HK/năm 
511,432 501,162  

1 Xe buýt 
Triệu 

HK/năm 
300,580 281,590 249,86 

2 Taxi 
Triệu 

HK/năm 
210,852 219,572  

(Nguồn: Sở GTVT Tp. Hồ Chí Minh) 
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Bảng 2.2 Kết quả vận chuyển hành khách của hệ thống xe buýt TP. HCM 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Năm 

2012 2013 2014 2015 

Khối lượng vận tải TriệuHK 305,41 300,58 281,59 249,86 

Hành khách/Chuyến HK/chuyến 47,08 46,61 44,91 40,6 

Hệ số sử dụng trọng tải   0,79 0,79 0,76 0,68 

(Nguồn: Sở GTVT Tp. Hồ Chí Minh) 

Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 

Hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thành phố Hồ Chí 

Minh trước năm 2002 được hình thành chủ yếu dựa trên chính sách xã hội hóa 

hoạt động vận tải hành khách công cộng. Các tuyến xe buýt được xác định 

trên cơ sở nhu cầu đi lại thực tế của hành khách và khả năng đáp ứng của các 

đơn vị vận tải mà chưa có các nghiên cứu mang tính định hướng phát triển 

mạng lưới. Hoạt động tổ chức khai thác vận tải chủ yếu do các hợp tác xã vận 

tải đảm nhiệm dựa trên kinh nghiệm và trách nhiệm nghề nghiệp của mình. 

Trong giai đoạn này có thể nói các hợp tác xã vận tải đã có công lớn trong 

việc hình thành và duy trì cho thành phố một hệ thống vận tải hành khách 

công cộng bằng xe buýt, tạo đà cho sự phát triển của hệ thống sau này. Tuy 

nhiên, hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của thành phố trên 

8 triệu dân và là trung tâm chính trị - kinh tế - xã hội hàng đầu của cả nước 

không thể chỉ trông chờ vào nguồn đầu tư và tổ chức hoạt động mang tính tự 

phát và manh mún từ nguồn lực nhỏ lẻ của các hợp tác xã. 

Đứng trước những thách thức của quá trình phát triển đô thị như ùn tắc 

giao thông, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường do giao thông, vai trò 

không thể thay thế của vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) trong phát 

triển đô thị dần được khẳng định. Năm 2003 ghi nhận những động thái đầu tư 

rất tích cực và cần thiết của UBND thành phố HCM cho hệ thống VTHKCC 

của thành phố như: chính sách khuyến khích đầu tư phương tiện và chính sách 

trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt. 

Hỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp khi mua xe mới phục vụ hoạt động 

vận tải hành khách đã khiến cho đoàn phương tiện xe buýt thành phố đạt 2.434 

xe các loại, trong đó 1.018 xe buýt được đóng mới.  
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Chính sách trợ giá nhằm duy trì mức giá vé ưu đãi cho hành khách cũng 

là một động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của vận tải hành 

khách công cộng của thành phố. Trước khi có trợ giá cho hoạt động vận tải xe 

buýt, mức giá vé xe buýt do các đơn vị khai thác tự xác định trên từng tuyến 

căn cứ vào cự ly và mức độ phát sinh nhu cầu của hành khách. Ngày 

21/1/2002, thành phố Hồ Chí Minh chính thức khai trương 8 tuyến xe buýt 

điểm với giá vé đồng hạng 1.000 đồng/vé đã mang lại cho người dân thành 

phố một dịch vụ vận tải hành khách công cộng chất lượng cao với giá rẻ nên 

đã nhanh chóng thu hút khối lượng lớn hành khách sử dụng xe buýt. 

Các giải pháp trên đã mang lại cho hệ thống vận tải hành khách bằng 

xe buýt của thành phố một diện mạo mới. Đến năm 2012, số lượng các tuyến 

xe buýt công cộng đã tăng lên 150 tuyến với 1,13 triệu lượt hành khách/ngày, 

tăng gấp 11,4 lần về sản lượng hành khách so với năm 2002.  

Tuy nhiên, trong 3 năm gần đây vận tải hành khách công cộng bằng xe 

buýt thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào giai đoạn bão hòa do hai nguyên 

nhân: thứ nhất, mạng lưới tuyến xe buýt khó phát triển thêm trong điều kiện 

đường phố nhỏ hẹp và ùn tắc giao thông; thứ hai, hành khách chủ yếu của xe 

buýt là người có thu nhập thấp và không có nhiều lựa chọn về phương tiện di 

chuyển như học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và buôn bán nhỏ. 

Đối tượng hành khách này cũng đã bão hòa trong khi chất lượng dịch vụ xe 

buýt hiện nay chưa đủ sức hấp dẫn các đối tượng hành khách khác có mức thu 

nhập cao hơn như cán bộ viên chức, nhân viên văn phòng, doanh nhân. 

Vận tải hành khách bằng taxi  

Tại Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, các cơ 

quan chức năng coi taxi là loại hình vận tải hành khách công cộng (đây là 

điểm khác biệt lớn so với các Quốc gia khác). Qua quá trình hình thành và 

phát triển, hệ thống taxi tại Thành phố đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển 

chung trong lĩnh vực vận tải đường bộ, đảm nhận một lượng nhu cầu di chuyển 

đáng kể tại đây. 

Thống kê từ Sở GTVT thì toàn thành phố hiện nay có khoảng 10.190 

taxi thuộc 26 công ty, doanh nghiệp hoặc hợp tác xã dịch vụ vận tải taxi. Song 

chỉ có một vài thương hiệu có uy tín như: Vinasun, Mai Linh Taxi, Vinataxi, 

Epo Taxi … trong đó hơn một nửa số lượng taxi hiện đang hoạt động trên địa 

bàn thành phố thuộc về hai thương hiệu Mai Linh với 2.176 đầu xe và Vinasun 

với 3.929 xe. Tốc độ phát triển taxi hiện nay tại thành phố quá nhanh. 

Một thực tế là hiện nay hệ thống taxi thành phố đang thiếu vắng sự đầu 

tư của doanh nghiệp nhà nước. Gần như 100% là do tư nhân bỏ tiền ra để 
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thành lập doanh nghiệp hay Hợp tác xã để hoạt động taxi. Do vậy, hạ tầng kỹ 

thuật phục vụ vận tải taxi hầu như chưa được đầu tư. Theo quy hoạch thì hệ 

thống taxi được bố trí khoảng 15 bãi đậu xe taxi với quy mô là 30.98ha, tuy 

nhiên hiện tại chỉ có một số ít doanh nghiệp taxi có khả năng về tài chính thì 

thuê mướn các điểm đậu đỗ xe taxi tạm thời. Những bãi xe dành riêng cho xe 

taxi đậu đỗ qua đêm sau ngày hoạt động và làm các tác nghiệp kỹ thuật kiểm 

tra, bảo trì xe và bàn giao quản lý xe, vị trí dừng đón trả khách hầu như không 

có. Các hãng taxi đều trong tình trạng thiếu cả hai loại bến bãi và điểm đón, 

chờ khách nói trên. Về bãi lưu đậu qua đêm thì thường các hãng taxi ký hợp 

đồng với cây xăng để đậu. Họ sẽ đổ xăng cho cây xăng đó và đổi lại, họ chỉ 

trả một số tiền rất nhỏ ở các cây xăng để đậu xe qua đêm, làm điểm giao ca. 

Việc này không đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ. 

2.2. Định hướng phát triển trong tương lai 

Ngày 22 tháng 01 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 

101/QĐ-TTg về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành 

phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau 2020. Sau đó đến 03/8/2014 

quy hoạch đã được điều chỉnh theo Quyết định số 568/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Một số nội dung đáng chú ý của Quy hoạch phát triển giao thông vận 

tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau 2020 như sau: đến 

năm 2020, Tp. Hồ Chí Minh phấn đấu thị phần đảm nhận của giao thông công 

cộng chiếm 20 - 25%; đầu tư hệ thống giao thông đường bộ chính bao gồm 

trục đường hướng tâm, đường xuyên tâm và vành đai; xây dựng từ 1 - 2 tuyến 

đường bộ trên cao, 2 - 3 tuyến đường sắt đô thị; di dời các khu bến cảng trên 

sông Sài Gòn, ưu tiên đầu tư các bến cảng biển chính như cảng Cát Lái, cảng 

Nhà Bè, cảng Hiệp Phước. Thành phố ưu tiên dành quỹ đất hợp lý cho phát 

triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, đặc biệt chú trọng quỹ đất dành cho 

giao thông tĩnh; tăng cường công tác quản lý bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng 

giao thông, dành phần vốn thích đáng cho công tác quản lý bảo trì. Phát triển 

mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, khai thác triệt để năng lực kết 

cấu hạ tầng giao thông hiện có của thành phố, đầu tư có trọng điểm các công 

trình quan trọng bức thiết mang tính đột phá; nâng cao chất lượng vận tải, chú 

trọng vào giao thông vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, hạn chế ô 

nhiễm môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả; huy động mọi nguồn lực 

trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển giao thông vận tải; ưu tiên dành 

quỹ đất hợp lý để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; hạn chế tiến tới giảm 

thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông. 
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Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cụ thể hóa các chỉ tiêu quy hoạch phát 

triển GTVT trong Chương trình hành động Giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 

2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 và đã có nhiều nỗ lực xây dựng các chính 

sách khuyến khích phát triển hạ tầng giao thông cũng như hệ thống VTHKCC. 

Có chính sách miễn giảm thuế, tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp đầu tư 

vào xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. 

Để tăng cường quản lý giao thông trên địa bàn thành phố, thành phố đã 

có chủ trương xây dựng Trung tâm điều khiển giao thông thành phố. Ủy ban 

nhân dân Thành phố đã có Văn bản số 3693/UBND-QLDA ngày 01/7/2015 

gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề nghị danh mục dự án đầu tư bằng nguồn 

vốn vay ADB giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, dự án Xây dựng Trung tâm 

điều hành giao thông đô thị Thành phố được đề xuất bố trí kinh phí đầu tư 

khoảng 300 triệu USD. Theo quy mô đầu tư và tiến độ dự án, dự kiến Trung 

tâm điều khiển giao thông Thành phố có thể đưa vào hoạt động vào giai đoạn 

năm 2020. Tuy nhiên, với thực trạng tình hình giao thông hiện nay của thành 

phố, Thành phố đã giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an Thành 

phố, Sở Thông tin - Truyền thông và các Sở ngành liên quan tập trung kết nối, 

nâng cấp các hệ thống điều khiển giao thông hiện hữu đang hoạt động trên địa 

bàn thành phố do nhiều đơn vị khác nhau quản lý về một đầu mối tập trung, 

đảm bảo phục vụ hiệu quả cho công tác điều hành giao thông trong giai đoạn 

hiện nay. Việc triển khai nâng cấp, kết nối các hệ thống hiện hữu kết hợp với 

việc ứng dụng các công nghệ mới phù hợp với đặc thù giao thông của thành 

phố dự kiến hoàn thành trong năm 2016 sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công 

tác điều hành giao thông đô thị của thành phố; đồng thời, đây là tiền đề cho 

việc xây dựng Trung tâm điều hành giao thông đô thị hoàn chỉnh với quy mô 

lớn trên toàn địa bàn thành phố. 

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã có Văn bản số 

415/UBND-QLDA ngày 27/01/2015 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ Quan 

hợp tác phát triển Hàn Quốc (KOICA) đề xuất thực hiện dự án xây dựng Quy 

hoạch tổng thể phát triển hệ thống giao thông thông minh cho thành phố Hồ 

Chí Minh bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc làm 

cơ sở để định hướng phát triển hệ thống giao thông thông minh ITS cũng như 

đầu tư các dự án về hệ thống giao thông thông minh ITS của thành phố trong 

thời gian tới. 

2.3. Quy hoạch phát triển GTVT thành phố  

2.3.1. Quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ 
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- Các đường hướng tâm đối ngoại 

+ Cải tạo, nâng cấp các quốc lộ hướng tâm hiện tại (Quốc lộ 1A phía 

Đông, Quốc lộ 1K, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22, Quốc lộ 1A phía Tây). 

Riêng quốc lộ 50 đoạn từ Vành đai 2 vào khu vực nội thành được cải 

tạo, nâng cấp thành đường đô thị và xây dựng mới tuyến song hành. 

+ Xây dựng các đường cao tốc có năng lực thông xe lớn: thành phố Hồ 

Chí Minh - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu 

Giây - Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, 

thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, thành phố Hồ Chí Minh - Trung 

Lương - Cần Thơ, đường cao tốc liên vùng phía Nam thành phố Hồ Chí 

Minh - Nhơn Trạch. 

+ Cải tạo các tỉnh lộ hiện tại để hỗ trợ các quốc lộ hướng tâm. Xây dựng 

mới trục Tây - Bắc, đoạn Hậu Nghĩa - Khu công nghiệp Vĩnh Lộc; xây 

dựng tỉnh lộ 25C nối đô thị Nhơn Trạch với Cảng hàng không quốc tế 

Long Thành; kéo dài đường xuống Cảng Phước An, làm cầu qua sông 

Thị Vải để nối tuyến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải với đường cao 

tốc liên vùng phía Nam. 

- Các đường vành đai 

+ Xây dựng đường vành đai 1 thành đường đô thị cấp I. 

+ Xây dựng khép kín đường vành đai 2 theo các điểm khống chế: Ngã ba 

Gò Dưa - Ngã tư Bình Phước - Ngã tư An Sương - Ngã tư Bình Thái - 

Đường Kha Vạn Cân - Ngã ba Gò Dưa, quy mô đường đô thị cấp I. 

+ Xây dựng đường vành đai 3 theo các điểm khống chế: điểm nối vào 

đường cao tốc liên vùng phía Nam tại khu vực huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai - khu vực Ngã ba đường Tân Vạn - đường vành đai thành 

phố Biên Hòa (theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa) - thị trấn 

Búng, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương - phía Bắc thị trấn Hóc Môn 

- đường Thanh Niên (dọc kênh An Hạ, gần nông trường Nhị Xuân, nông 

trường Lê Minh Xuân) - đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung 

Lương, nối vào điểm đầu đường cao tốc liên vùng phía Nam tại khu 

vực huyện Bình Chánh. 

+ Xây dựng đường vành đai 4 nối các đô thị vệ tinh thành phố Hồ Chí 

Minh theo các hướng: phía Đông thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai - phía Bắc thị xã Thủ Dầu Một - thị trấn Củ Chi - 

thị trấn Đức Hòa nối vào đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung 

Lương tại khu vực thị trấn Bến Lức - quốc lộ 50 - cụm cảng Hiệp Phước. 
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- Các đường phố chính nội đô 

+ Xây dựng mới đại lộ Đông - Tây theo hướng: ngã ba Cát Lái - hầm Thủ 

Thiêm - đường Bến Chương Dương - Hàm Tử - An Lạc. 

+ Xây dựng mới đường Bắc - Nam đoạn Nguyễn Văn Linh - Khu công 

nghiệp Hiệp Phước. 

+ Cải tạo, nâng cao năng lực thông xe các đường phố chính trong nội đô 

phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị đã được duyệt theo 

hướng hạn chế giải phóng mặt bằng (giải pháp đi ngầm hoặc đi trên 

cao), phù hợp với điều kiện cụ thể của từng tuyến đường. 

- Hệ thống đường bộ đô thị trên cao 

Xây dựng 4 tuyến đường trên cao liên thông với nhau để giải quyết giao thông 

trực tuyến ở các trục có lưu lượng giao thông lớn, bao gồm: 

+ Tuyến 1: từ nút giao Cộng Hòa theo đường Cộng Hòa - Bùi Thị Xuân 

- kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và tiếp đất tại đường Nguyễn Hữu Cảnh. 

+ Tuyến 2: từ điểm giao với tuyến số 1 tại đường Tô Hiến Thành nối dài  

theo đường Tô Hiến Thành - Lữ Gia - Bình Thới - Lạc Long Quân - 

đường số 3 - đường vành đai 2. 

+ Tuyến 3: từ điểm giao với tuyến số 2 tại đường Tô Hiến Thành theo 

đường Lê Hồng Phong nối dài - Lê Hồng Phong - Lý Thái Tổ - Nguyễn 

Văn Cừ - Nguyễn Văn Cừ nối dài - Lê Văn Lương - Nguyễn Văn Linh.  

+ Tuyến 4: từ nút giao thông Bình Phước theo quốc lộ 13 vượt sông Sài 

Gòn - đường Vườn Lài - Nguyễn Xí - Đinh Bộ Lĩnh - Điện Biên Phủ 

nối vào tuyến số 1. 

- Các nút giao thông 

+ Cải tạo, xây dựng mới các nút giao thông chính khác mức hoặc đồng 

mức, tập trung trên các đường vành đai, các đường hướng tâm, các 

đường phố chính nội đô. 

- Các cầu lớn, hầm vượt sông 

+ Sông Nhà Bè: xây dựng mới cầu Bình Khánh trên đường cao tốc liên 

vùng phía Nam. 

+ Sông Lòng Tàu: xây dựng mới cầu Phước Khánh trên đường cao tốc 

liên vùng phía Nam. 

+ Sông Thị Vải: xây dựng mới cầu Phước An trên đường cao tốc liên 

vùng phía Nam. 
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+ Sông Đồng Nai: xây dựng mới các cầu từ thượng lưu đến hạ lưu gồm: 

cầu Thủ Biên (đường vành đai 4), cầu Hoá An II (quốc lộ 1K), cầu Long 

Thành (đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu 

Giây), cầu Nhơn Trạch (đường vành đai 3) và cầu Nhơn Trạch (đường 

sắt Thủ Thiêm - Nhơn Trạch - Cảng hàng không quốc tế Long Thành). 

+ Sông Sài Gòn: xây dựng mới các cầu từ thượng lưu đến hạ lưu gồm: 

cầu Phú Thuận (đường vành đai 4), cầu Bình Gởi (đường vành đai 3), 

cầu  Phú Long (tỉnh lộ 12), cầu Tam Bình (đường sắt vành đai thành 

phố Hồ Chí Minh), cầu Bình Lợi I (đường trên cao số 2), cầu Bình Lợi 

II (đường vành đai 1), cầu Bình Lợi III (đường sắt Bắc - Nam), cầu 

Bình Qưới (bán đảo Thanh Đa), cầu Sài Gòn II (đường Hà Nội), cầu 

Thủ Thiêm I (đường Ngô Tất Tố), cầu              Thủ Thiêm II (Ba Son, 

đường Tôn Đức Thắng), cầu Thủ Thiêm III (nối quận 4), cầu Thủ 

Thiêm IV (nối quận 7), cầu Phú Mỹ (đường vành đai 1 - 2); xây dựng 

mới 2 hầm sang Thủ Thiêm bao gồm hầm cho đường bộ và hầm cho 

tàu điện ngầm. 

+ Kênh Đôi, kênh Tẻ, kênh Chợ Đệm, rạch Ông Lớn, rạch Xóm Củi, rạch 

Các: xây dựng mới các cầu từ thượng lưu đến hạ lưu, vị trí và quy mô 

phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị. 

- Hệ thống bến - bãi đỗ xe 

+ Cải tạo, xây dựng, chuyển chức năng bến bãi hiện có và xây dựng các 

bến bãi mới để hình thành mạng lưới giao thông tĩnh, đáp ứng nhu cầu 

phát triển giao thông công cộng và đỗ xe cá nhân trong đô thị. Ưu tiên 

xây dựng các bãi đỗ xe ngầm và trên cao tại khu đô thị đã ổn định. 

+ Xây dựng các bãi trung chuyển hàng hoá tại cửa ngõ ra vào nội đô và 

dọc vành đai 2. 

+ Cải tạo và xây dựng các kho thông quan nội địa, đáp ứng nhu cầu vận 

tải hàng hoá của Thành phố. 

2.3.2. Quy hoạch mạng lưới giao thông đường sắt 

- Đường sắt quốc gia: 

+ Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Thống Nhất khu vực thành phố  Hồ 

Chí Minh đoạn Trảng Bom - Bình Triệu, trong đó xây dựng tuyến tránh 

Biên  Hòa về phía Nam và xây dựng mới đoạn đường sắt trên cao Bình 

Triệu - Hòa Hưng - Tân Kiên. 
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+ Xây dựng mới tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh - Biên Hòa - 

Vũng Tàu. 

+ Xây dựng tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh - Lộc Ninh - 

Campuchia (đường sắt xuyên Á). 

+ Xây dựng mới tuyến đường sắt vành đai phía Tây thành phố từ ga lập 

tàu An Bình đến ga Tân Kiên - Mỹ Tho - Cần Thơ. 

+ Xây dựng mới tuyến đường sắt đôi điện khí hoá cao tốc thành phố Hồ 

Chí Minh - Nha Trang. 

+ Xây dựng mới 2 tuyến đường sắt chuyên dụng nối từ đường sắt quốc 

gia tới các Cảng Hiệp Phước và Cát Lái. 

+ Xây dựng mới các ga trong khu đầu mối đường sắt thành phố Hồ Chí 

Minh, bao gồm: ga Lập Tầu và bãi hàng An Bình, ga Bình Thắng (nối 

ray xuống cảng Cát Lái), ga Gò Vấp, ga khách kỹ thuật Bình Triệu, ga 

khách Hòa Hưng và các trạm khách cho tàu ngoại ô trên đoạn đường 

sắt trên cao Bình Triệu - Hòa Hưng - Tân Kiên cũng như trên các đoạn 

Tân Kiên - Mỹ Tho, Bình Triệu - Biên Hòa. Xây dựng mới ga Thủ 

Thiêm cho tuyến đường sắt cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Nha 

Trang. Xây dựng mới các ga trên tuyến đường sắt vành đai bao gồm 

các ga: Tân Thới Hiệp, Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hòa, ga khách kỹ thuật 

Tân Kiên, ga hàng hoá và cảng cạn (ICD) Tân Kiên, ga Long Định (nối 

ray xuống Cảng Hiệp Phước). 

- Đường sắt đô thị: 

+ Quy hoạch kết hợp sử dụng các tuyến đường sắt quốc gia hướng tâm 

cho chạy tàu ngoại ô và xây dựng 2 tuyến đường sắt nhẹ: Trảng Bàng - 

Tân Thới Hiệp, Thủ Thiêm - Nhơn Trạch - Cảng hàng không quốc tế 

Long Thành. 

+ Quy hoạch hệ thống tàu điện ngầm (Metro): Xây dựng 6 tuyến xuyên 

tâm và vành khuyên nối các trung tâm chính của thành phố, bao gồm: 

· Tuyến số 1: Bến Thành - Suối Tiên; 

· Tuyến số 2: Bến xe Tây Ninh - Trường Chinh - Tham Lương -  Cách 

Mạng Tháng Tám - Bến Thành - Thủ Thiêm; 

· Tuyến số 3: Quốc lộ 13 - Bến xe Miền Đông - Xô Viết Nghệ Tĩnh - 

Nguyễn Thị Minh Khai - Trần Phú - Hùng Vương - Hồng Bàng - Cây 

Gõ; 
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· Tuyến số 4: Cầu Bến Cát - đường Thống Nhất - đường 26/3 (dự kiến) - 

Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm - Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng - Bến 

Thành - Nguyễn Thái Học - Khánh Hội - Lê Văn Lương - Nguyễn Văn 

Linh; 

· Tuyến số 5: Bến xe Cần Giuộc mới - Quốc lộ 50 - Tùng Thiện Vương 

- Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu - Bạch Đằng - 

Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn; 

· Tuyến số 6: Bà Quẹo - Âu Cơ - Luỹ Bán Bích - Tân Hoá - Vòng xoay 

Phú Lâm; 

· Quy hoạch 7 đề pô cho 6 tuyến Metro nêu trên. 

+ Quy hoạch xe điện trên mặt đất (LRT) hoặc monoray: Xây dựng 3 tuyến 

xe điện chạy trên mặt đất (monoray), bao gồm: 

· Tuyến 1: Sài Gòn - Chợ Lớn - Bến xe Miền Tây; 

· Tuyến 2: Nguyễn Văn Linh từ quốc lộ 50 (quận 8) - quận 2; 

· Tuyến 3: Ngã sáu Gò Vấp - Công viên phần mềm Quang Trung - ga 

Tân Thới Hiệp; 

· Xây dựng 3 đề pô cho các tuyến xe điện (monoray) nêu trên. 

2.3.3. Quy hoạch mạng lưới giao thông đường thủy 

- Tuyến - Luồng 

+ Luồng tàu biển:  

Luồng sông Lòng Tàu: đến năm 2010 cải tạo các đoạn cong, rẽ gấp và hệ 

thống điều khiển giao thông hàng hải (VTS) để đảm bảo an toàn chạy tàu. 

Luồng sông Soài Rạp: giai đoạn đến năm 2020 luồng này sẽ được sử 

dụng từ luồng sông Lòng Tàu và sẽ được khai thác như một luồng lưu 

thông hai chiều có lợi dụng thủy triều. Luồng lưu thông hàng hải thượng 

nguồn sông Soài Rạp sẽ được phát triển để tiếp nhận tàu container với 

trọng tải tới 20.000 DWT tại cảng tổng hợp mới ở Hiệp Phước. 

+ Luồng tàu sông: 

· Cải tạo, nâng cấp các tuyến đi liên tỉnh: 

Thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh - Kiên 

Lương (qua Rạch Sỏi), Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Tháp Mười 

(qua Tứ giác Long Xuyên), Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Hoá, Thành 
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phố Hồ Chí Minh - Bến Súc, Tuyến nối tắt sông Thị Vải - Vũng Tàu đi 

đồng bằng sông Cửu Long: đạt tiêu chuẩn sông cấp III; 

Tuyến nối tắt giữa sông Sài Gòn và sông Đồng Nai đạt tiêu chuẩn sông 

cấp IV; 

· Cải tạo, nâng cấp các tuyến vận tải thủy nội đô: 

Tuyến vành đai 1: sông Sài Gòn - rạch Bến Cát - rạch Chợ Mới - rạch  

Nước Lên - kênh Đôi - kênh Tẻ - sông Sài Gòn đạt tiêu chuẩn kênh cấp 

IV - V; 

Tuyến vành đai 2: sông Sài Gòn - rạch Tra - kênh Xáng - kênh Cầu An 

Hạ - sông Chợ Đệm - kênh Đôi - kênh Tẻ - sông Sài Gòn đạt tiêu chuẩn 

kênh cấp IV. 

- Hệ thống cảng biển 

+ Không mở rộng phát triển thêm các cảng trên toàn đoạn sông Sài Gòn  

và có kế hoạch di dời các cảng phù hợp với Quy hoạch chi tiết Nhóm 

cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng 

Tàu (Nhóm số 5). Công tác di dời phải được tiến hành theo lộ trình hợp 

lý, có chính sách phù hợp để phương án di dời mang tính khả thi cao 

đồng thời không gây ách tắc, lãng phí và hạn chế ảnh hưởng xấu đối 

với sản xuất kinh doanh và an ninh - quốc phòng. Các cảng cần di dời 

trước năm 2010 bao gồm: Tân cảng Sài Gòn, nhà máy đóng tàu Ba Son, 

khu Cảng Nhà Rồng và Khánh Hội thuộc Cảng Sài Gòn, Cảng Tân 

Thuận Đông, Cảng rau quả. Sau năm 2010 từng bước nghiên cứu di dời 

các cảng còn lại nằm trong phạm vi cần di dời. 

+ Đầu tư xây dựng phát triển khu Cảng Cát Lái, khu Hiệp Phước để phục 

vụ di chuyển các cảng trong nội thành và đáp ứng nhu cầu xuất nhập 

khẩu hàng hoá của khu vực, các khu công nghiệp, khu chế xuất sau 

cảng, các nhà máy, cơ sở sản xuất ven sông Đồng Nai, sông Nhà Bè, 

sông Soài Rạp. 

+ Khu Cảng Nhà Bè chủ yếu phục vụ cho nhu cầu nhập xăng, dầu của 

thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận. Xây dựng Cảng tổng hợp 

Nhà Bè phục vụ việc di chuyển các cảng trong nội thành và phục vụ 

khu công nghiệp Hiệp Phước. 

+ Xây dựng bến tàu khách tại trung tâm khu bến Nhà Rồng - Khánh Hội. 

- Hệ thống cảng sông 

+ Xây dựng mới Cảng Phú Định  



20 
 

+ Xây dựng mới Cảng sông Nhơn Đức 

2.3.4. Quy hoạch hệ thống cảng hàng không 

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đến năm 2020 sẽ trở thành 

điểm trung chuyển hàng không của khu vực và thế giới; cải tạo, nâng cấp để 

đến năm 2010 đạt công suất 9 triệu hành khách/năm, năm 2020 đạt công suất 

20 triệu hành khách/năm. 

Lập dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai để có thể triển khai xây dựng sau năm 2010. 

2.3.5. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch phát triển GTVT thành Phố Hồ Chí 

Minh 

Qua quá trình thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 

năm 2007 Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển giao 

thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau 2020 

(gọi tắt là Quyết định 101) và Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm 

ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 (gọi tắt là 

Quyết định 25) các sở ngành, địa phương đã bám sát các nội dung chỉ đạo, 

phân công nhiệm vụ,trách nhiệm quản lý Nhà nước của đơn vị; xác định được 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tập trung thực hiện và đạt được kết quả như 

sau: 

a. Tổng chiều dài đường làm mới đưa vào sử dụng:  

- Chỉ tiêu theo Quyết định 25: 210km. 

- Kết quả thực hiện: đến hết năm 2014 đạt 231,38 km (trong đó 134,2 km 

đường xây dựng mới và 97,18 km đường tiếp nhận bàn giao từ các khu đô thị, 

khu dân cư), đạt 110%. Dự kiến đến năm 2015, tổng chiều dài đường làm mới 

là 331,77 km (đạt 157,9% so với chỉ tiêu đề ra). 

b. Số cây cầu được xây dựng mới:  

- Chỉ tiêu theo Quyết định 25: 50 cây cầu. 

- Kết quả thực hiện: đến hết năm 2014, đã xây dựng được 65 cây cầu mới, đạt 

130%. Dự kiến đến năm 2015, số cây cầu được xây dựng mới là 74 cây cầu (đạt 

148% so với chỉ tiêu đề ra). 

c. Mật độ đường giao thông:  

- Chỉ tiêu theo Quyết định 25: Đến năm 2015 đạt 1,87km/km2, đến năm 

2020 đạt 2,17km/km2. 



21 
 

- Kết quả thực hiện: đến hết năm 2014, đạt 1,9km/km². Dự kiến đến năm 

2015 đạt 1,95km/km² (đạt 102% so với chỉ tiêu đề ra). 

d. Tỷ lệ đất dành cho giao thông:  

- Chỉ tiêu theo Quyết định 25: Đến năm 2015 đạt 8,18%, đến năm 2020 

đạt 12,2% diện tích đất đô thị. 

- Kết quả thực hiện: Tính đến hết năm 2014, đạt 7,91% đất đô thị trên 

toàn địa bàn thành phố. Dự kiến đến năm 2015 sẽ đạt 8,28% (đạt 101% so với 

chỉ tiêu đề ra). 

e. Khối lượng VTHKCC đô thị:  

- Chỉ tiêu theo Quyết định 25: Đến năm 2015 đáp ứng được 15% nhu cầu 

đi lại; đến năm 2020 đáp ứng được 30% nhu cầu đi lại. 

- Kết quả thực hiện: Tính đến hết năm 2014, đạt 9,9% nhu cầu đi lại 

(tương ứng 594,5 triệu lượt hành khách); ước đến năm 2015 chỉ đạt được 

9,8% (tương ứng 600 triệu lượt hành khách, chỉ đạt 65,33% so với chỉ tiêu đề 

ra). 

f. Số vụ ùn tắc giao thông:  

- Chỉ tiêu theo Quyết định 25: Kìm hãm và giảm dần số vụ ùn tắc giao 

thông. 

- Kết quả thực hiện: Bình quân trong giai đoạn từ đầu năm 2011 đến nay, 

đặc biệt trong những tháng của năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp 

xảy ra nhiều vụ ùn tắc giao thông nghiêm trọng, (chỉ tiêu là kìm hãm và giảm 

dần số vụ) (không đạt chỉ tiêu đề ra). 

g. Số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông:  

- Chỉ tiêu theo Quyết định 25: Kéo giảm 5% về số vụ, số người chết và 

số người bị thương do tai nạn giao thông hàng năm so với năm liền kề trước 

đó. 

- Kết quả thực hiện: Bình quân giai đoạn từ đầu năm 2011 đến nay, trung 

bình mỗi năm số vụ tai nạn giao thông đã giảm được 22,95%, số người chết 

giảm 6,27% và số người bị thương giảm 23,67%; (đạt và vượt chỉ tiêu đề ra). 

Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm nay, TP.HCM có 2.688 vụ tai nạn giao thông làm 

chết 528 người, bị thương 2.345 người. Số vụ và số người bị thương giảm, 

song tăng 7 người chết so với cùng kỳ năm ngoái. 
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Bảng 2.3 Đánh giá các chỉ tiêu của Chương trình 

TT Các chỉ tiêu QĐ 25 
Giai đoạn  

2011 - 2014 

Giai đoạn  

2011 - 2015 

Đánh giá 
hết giai 

đoạn 

1 
Tổng chiều dài 
đường làm mới 

210km 231,38 km 331,77 km Đạt 157,9% 

2 
Số cây cầu xây dựng 
mới 

50 cây cầu 65 cây cầu 74 cây cầu Đạt 148% 

3 
Mật độ đường giao 
thông 

1,87km/km2 (điều chỉnh 
lên 1,9km/km2 tại Chỉ 

thị số 14/2014/CT-
UBND) 

1,9km/km2 1,95km/km2 Đạt 103% 

4 
Tỷ lệ đất dành cho 
giao thông 

8,18% (điều chỉnh lên 
8,2% tại Chỉ thị số 

14/2014/CT-UBND) 
7,91% 8,28% Đạt 101% 

5 
Khối lượng 
VTHKCC đô thị 

15% 9,9% 9,8% Đạt 65,33% 

6 
Số vụ ùn tắc giao 
thông  

Kìm hãm và giảm dần số 
vụ 

Kìm hãm và giảm 
dần 

Kìm hãm và giảm 
dần 

Không đạt 
chỉ tiêu 

7 
Số vụ, số người chết, 
số người bị thương 
do tai nạn giao thông 

Giảm 5% hàng năm 

Trung bình mỗi 
năm giảm 23,55% 
số vụ, giảm 6,7% 
số người chết và 
giảm 23,99% số 
người bị thương 

Giảm 5% hàng 
năm 

Đạt chỉ tiêu 

Đẩy mạnh thực hiện Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh 

đến năm 2025 và Quy hoạch Vùng thành phố Hồ Chí Minh gắn với quy hoạch 

xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, quy hoạch phát triển hệ thống VTHKCC 

có sức chở lớn. 

Thành phố đang triển khai thực hiện các Quy hoạch phát triển giao 

thông vận tải Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 và định hướng 

đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

06/2011/QĐ-TTg ngày 24/01/2011 và Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 

04/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 

phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm 

nhìn sau năm 2020. Trong quá trình triển khai, đã thực hiện nghiêm túc các 

nội dung chỉ đạo, triển khai về việc lồng ghép các quy hoạch trên và quy hoạch 

giao thông vận tải vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị 

thành phố đến năm 2025 và các đồ án quy hoạch chung xây dựng quận - huyện 

(kể cả các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500).  
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Kết luận: Trong giai đoạn 2011-2015, TP.HCM đã có nhiều nỗ lực 

trong việc triển khai thực hiện quy hoach hoạch phát triển GTVT thành phố, 

đồng bộ và hỗ trợ tích cực quá trình thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển 

KT-XH thành phố Hồ Chí Minh và thống nhất với chính sách phát triển GTVT 

của Quốc gia. Các nỗ lực này tập trung chủ yếu trong lĩnh vực phát triển kết 

cấu hạ tầng giao thông, cụ thể các chỉ tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 

như: mật độ đường giao thông, tỷ lệ đất giành cho giao thông, số lượng công 

trình được xây dựng mới đều vượt mức chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, việc quản lý 

nhu cầu giao thông cá nhân và phát triển giao thông công cộng chưa đạt chỉ 

tiêu quy hoạch. Điều này làm giảm hiệu quả phát triển của hệ thống GTVT. 

Thực tế là các chỉ tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đều đạt nhưng vấn 

đề giao thông nan giải nhất là ùn tắc giao thông vẫn không được cải thiện. Từ 

thực tế phát triển hệ thống GTVT, trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh 

cần tập trung các nguồn lực để giải quyết vấn đề sau: 

§ Tăng cường triển khai các giải pháp kiềm chế gia tăng nhu cầu giao 

thông cá nhân; 

§ Phát triển giao thông công cộng, trước mắt là cải tạo, tái cấu trúc hệ 

thống xe buýt; 

§ Ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay về hệ thống giao 

thông thông minh để tăng cường quản lý và điều khiển giao thông. 
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PHẦN 3: HIỆN TRẠNG KHAI THÁC BẾN XE AN SƯƠNG 

3.1. Hiện trạng về hạ tầng và sử dụng đất 

3.1.1. Vị trí và ranh giới khu đất 

Địa điểm công trình: Quốc lộ 22, ấp Đông Lân - xã Bà Điểm - huyện 
Hóc Môn - Tp. Hồ Chí Minh. 

Vị trí : tờ bản đồ số 39, 40, 41 Bộ địa chính xã Bà Điểm, huyện Hóc 
Môn (theo tài liệu năm 2005), theo bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/500 số 
85436/CNHM do Trung tâm Đo đạc Bản đồ-Sở Tài nguyên và Môi trường 
lập ngày 21/6/2011. 

Ranh giới khu đất giáp ranh tứ cận : 

    + Phía Đông  : giáp Quốc lộ 22; 

    + Phía Tây     : giáp khu dân cư và đường Đông Lân 5; 

    + Phía Nam   : giáp khu dân cư và đường Bà Điểm 11; 

    + Phía Bắc     : giáp khu dân cư và đường dây điện cao thế 220kV. 

Diện tích khu đất theo ranh được giao: 47.855,6 m2. 

Diện tích khu đất phù hợp quy hoạch: 42.802,5 m2. 

 
 

3.1.2. Hiện trạng sử dụng đất. 

- Tổng diện tích khảo sát khoảng 4,79 ha trong đó phần diện tích hiện 

hữu của bến xe khoảng 1,7 ha và diện tích mở rộng thêm là khoảng 3,09 ha. 

- Với diện tích hiện trạng của bến xe khoảng 1,7 ha trong đó có khoảng 

2.108 m2 nhà kho tạm, nhà tạm mái tôn chứa hành hóa và tiệm sửa chữa nhỏ 

Vị trí Bến xe 
An Sương 
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phục vụ xe vào, ra bến, diện tích còn lại dành cho xe buýt, xe khách liên tỉnh 

và xe tải đón trả khách, hàng hóa và  lưu đậu.  

- Phần đất lấy thêm khoảng 3,09 ha, gồm 2,91 ha nằm ở phía bắc và 0.18 

ha nằm ở phía Đông Nam của bến xe An Sương hiện hữu. Trong phần diện 

tích này có khoảng 358,35 m2 nhà kiên cố, 2.733,36 m2 nhà tạm, 11.771 m2 

nhà mái tôn, 8.911 m2 đất vườn, 2.225 m2 đất nghĩa địa và còn lại là đất cho 

giao thông. 

3.1.3.   Hiện trạng mạng lưới hạ tầng kỹ thuật 

- Hệ thống giao thông trong khu vực: 

Khu vực nghiên cứu nằm gần ngã tư An Sương là nơi giao cắt của quốc lộ 1A 

và quốc lộ 22 là hai tuyến đường huyết mạch trong giao thông đường bộ của 

vùng cũng như cả nước, rất thuận lợi cho việc lưu thông hành khách và hàng 

hóa. Hiện nay bến xe An Sương chỉ kết nối bằng đường bộ với quốc lộ 22 

thông qua một điểm kết nối duy nhất là cổng chính của bến xe.  Ngoài đường 

bộ, tại địa điểm này không có điểm tiếp cận với đường thủy, đường sắt. 

- Hệ thống cấp điện: 

Hiện tại đã có mạng lưới điện đủ cung cấp cho khu vực. 

- Hệ thống cấp nước: 

Hiện tại đã có hệ thống cấp nước cung cấp cho khu vực chạy dọc theo quốc 

lộ 22. 

- Hệ thống thông tin liên lạc: 

Hiện nay tại khu vực này đã có mạng lưới thông tin liên lạc, bưu chính viễn 

thông đầy đủ đáp ứng các nhu cầu liên lạc liên tục, thông suốt với tất cả các 

vùng trong và ngoài nước. 

- Hệ thống thoát nước mưa/thải: 

Bến xe An Sương có mương hở và cống Φ400 thu nước mặt trong bến rồi 

thoát ra cống thoát nước của quốc lộ 22, chảy vào hệ thống thoát nước chung 

của khu vực. 

3.1.4. Nhận xét- đánh giá 

- Thuận lợi 

Vị trí địa lý thuận lợi: : Khu vực nghiên cứu nằm gần ngã tư An Sương là một 

trong những cửa ngõ ra vào của Thành phố rất thuận lợi cho việc lưu thông 

hành khách và hàng hóa. Bên cạnh đó còn nằm trong khu vực đông dân cư, là 
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khu vực có tốc độ phát triển thương mại mạnh mẽ và lượng hàng hóa lưu 

thông lớn nên có thể kết hợp với dịch vụ thương mại.. 

Thuận lợi về giao thông: Khu quy hoạch được kết nối với một hệ thống trục 

đường chính của thành phố và tuyến đường sắt đô thị số 2 trong tương lai. 

- Khó khăn 

Khu vực quy hoạch hầu hết là dân cư đông đúc nên khó khăn trong việc triển 

khai nhanh việc giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng. 

Khả năng chịu lực của đất tương đối thấp, khi xây dựng công trình cần quan 

tâm việc gia cố nền móng và phải có biện pháp xử lý phù hợp với công năng 

từng công trình. 

3.2. Hiện trạng về tổ chức khai thác vận tải 

STT CHỈ TIÊU ĐVT 2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Xe khách 
liên tỉnh 

Lượt           

 Xe xuất bến Lượt 127.242 148.429 159.209 170.873 183.558 

 
Xe đậu qua 
đêm 

Lượt 814 1.627 2.669 4.824 6.324 

2 
Hành khách 
liên tỉnh qua 
bến 

Lượt 2.385.520 2.936.521 3.328.026 3.733.622 3.893.614 

3 
Xe buýt xuất 
bến 

Lượt 519.838 513.986 523.563 562.635 519.838 

4 
Phương tiện 
lưu đậu 

Lượt 108.120 119.521 126.559 141.886 140.396 

Số liệu thống kế về kết quả hoạt động của bến xe An Sương trong các năm 

gần đây cho thấy: 

Số lượng xe liên tỉnh xuất bến tăng nhanh qua các năm, số lượng hành 

khách liên tỉnh qua bến cũng tăng gần gấp hai lần từ năm 2015 đến năm 2019 

chứng tỏ nhu cầu đi lại của hành khách qua bến xe An Sương là rất lớn và có 

mức tăng trưởng rất cao. Điều này chứng tỏ chất lượng phục vụ và hoạt đông 

kinh doanh chính của bến xe là có hiệu quả nhưng đồng thời gây áp lực rất 

lớn cho hạ tầng bến xe hiện hữu. Việc nhanh chóng mở rộng và chỉnh trang 

bến xe nhằm phục vụ tốt hơn nữa hành khách trung chuyển qua bến và xe 

khách tác nghiệp tại bến là một nhu cầu cấp thiết. 

Bên cạnh đó, số lượng phương tiện lưu động cũng tăng đáng kể, phù 

hợp với nhu cầu đô thị hóa nhanh chóng của thành phố Hồ Chí Minh. Bến xe 

An Sương cần chú trọng đầu tư vào các hạng mục tăng sức chứa phương tiện 

đậu đỗ nhằm thực hiện tốt chức năng “giao thông tĩnh” của bến xe, góp phần 

giảm áp lực cho hệ thống giao thông thành phố. 
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PHẦN 4: QUY HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN                              

BẾN XE AN SƯƠNG 

4.1. Quy hoạch phát triển bến xe An Sương đến năm 2025 

Bến xe An Sương là đầu mối giao thông quan trọng của thành phố Hồ Chí 

Minh ở cửa ngõ phía tây bắc. Bến xe đồng thời thực hiện chức năng bến tác nghiệp 

đầu cuối của các tuyến xe buýt đô thị và đầu mối trung chuyển hành khách chính 

trong hệ thống vận tải hành khách công cộng của thành phố. 

Đối với các tuyến buýt đô thị, do điều kiện khai thác trong thành phố rất phức 

tạp, vận tốc khai thác thấp nên cự ly tuyến thường khống chế dưới 18km để đảm 

bảo điều kiện khai thác phương tiện cũng như điều kiện làm việc của lái xe. Theo 

quy định hiện hành, lái xe buýt không được lái xe liên tục quá 4 giờ để đảm bảo an 

toàn chạy xe. Muốn quy định này được đảm bảo thực hiện trên thực tế, cần phải có 

các bến làm tác nghiệp đầu cuối cho xe buýt. Tại bến tác nghiệp đầu cuối, xe buýt 

được kiểm tra tình trạng kỹ thuật đảm bảo an toàn khi khai thác, lái xe được nghỉ 

ngơi phục hồi sức khỏe sau thời gian dài lái xe liên tục. 

 

Trong quy hoạch phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng thành phố 

Hồ Chí Minh đến năm 2025 đã đề xuất việc chuyển đổi cấu trúc hình học của mạng 

lưới từ mạng điểm nối điểm sang mạng lưới hỗp hợp trên cơ sở mô hình tuyến trục 

tuyến nhánh. Các bến trung chuyển hành khách đầu mối được xác định là điều kiện 

cần thiết để thực hiện việc chuyển đổi này. Cũng trong đồ án quy hoạch này, bến xe 

An Sương đóng vai trò là đầu mối trung chuyển chính của hệ thống vận tải hành 

14

15

14

QUANG TRUNG 

B.XE 
Ñ. QUANG TRUNG

22 

GHI CHUÙ: 

- BEÁN ÑOÃ XE TAXI

- BAÕI ÑOÃ  XE OÂ TOÂ 

- ÑAÀU MOÁI TRUNG CHUYEÅN HAØNH KHAÙCH

- BEÁN KYÕ THUAÄT  CHO XE BUYÙT 

HEÄ THOÁNG BEÁN - BAÕI THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH ÑEÁN NAÊM 2020 
(TRÍCH KHU VÖÏC NGAÕ TÖ AN SÖÔNG)
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khách công cộng của thành phố. Không chỉ giữa các tuyến buýt đô thị với nhau mà 

còn trung chuyển hành khách giữa các tuyến buýt đô thị với các tuyến buýt ngoại ô; 

giữa hệ thống đường sắt đô thị (tàu điện ngầm) và mạng lưới xe buýt đô thị.  

Trong định hướng phát triển đến năm 2020, bến xe An Sương được quy hoạch 

là đầu mối trung chuyển hành khách và bãi đỗ xe ô tô. Theo bản đồ điều chỉnh quy 

hoạch chung xây dựng huyện Hóc Môn khu vực tiếp giáp bến xe An Sương gần ngã 

tư sẽ thành khu đất công trình công cộng, như vậy sẽ thuận lợi cho việc đền bù giả 

tỏa nếu chủ đầu tư muốn mở rộng hoặc điều chỉnh lại diện tích khu quy hoạch. 

Trong thời gian đầu khi bến xe Xuyên Á chưa đi vào khai thác, bến xe An 

Sương ngoài chức năng bến đầu mối trung chuyển chính của các tuyến xe buýt ở 

cửa ngõ phía Tây Bắc còn có một số tuyến xe liên tỉnh đi Tây Ninh. Tuy nhiên, 

trong quy hoạch phát triển, các tuyến liên tỉnh này sẽ chuyển ra bến xe Xuyên Á, 

bến xe An Sương trở về vai trò chính của mình là bến đầu mối trung chuyển vận tải 

hành khách công cộng bằng xe buýt.  Theo quy định về chức năng của bến xe nêu 

thì bến xe An Sương thực hiện chức năng của bến xe nội tỉnh. Ngoài ra, theo quy 

hoạch giao thông, tại vị trí bến xe hiện hữu có thể đầu tư xây dựng bãi đậu xe tại 

cửa ngõ thành phố. 

 

4.2. Thỏa thuận tổng mặt bằng các khu chức năng bến xe An Sương 

Để phục vụ nhu cầu trung chuyển hành khách và lưu đậu xe tại khu vực bến xe An 

Sương, đơn vị tư vấn đề xuất mở rộng bến xe An Sương hiện hữu từ 1,5 ha thành 

4,5ha (đất phù hợp quy hoạch). Phần đất mở rộng được thể hiện trong bản vẽ đính 

kèm. Dự án cải tạo nâng cấp bến xe An Sương dự kiến gồm: 

KYÙ HIEÄU:

ÑÖÔØNG GIAO THOÂNG HIEÄN HÖÕU

ÑÖÔØNG GIAO THOÂNG DÖÏ KIEÁN NAÊM 2010; 2015

ÑAÁT CAÂY XANH CAÙCH LY

ÑAÁT CTCC

ÑÖÔØNG ÑIEÄN CAO THEÁ

ÑAÁT DAÂN CÖ ÑOÂ THÒ HOÙA

QUOÁC LOÄ 22

QUOÁC LOÄ 1A

BEÁN XE AN SÖÔNG

ÑIEÀU CHÆNH QUY HOAÏCH CHUNG XAÂY DÖÏNG HUYEÄN HOÙC MOÂN ÑEÁN NAÊM 2020 (TRÍCH KHU VÖÏC NGAÕ TÖ AN SÖÔNG)

BAÛN ÑOÀ QUY HOAÏCH GIAO THOÂNG

THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
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4.2.1. Nhà bến kết hợp Trung tâm thương mại. 

- Diện tích xây dựng: 5.040 m2 

- Số tầng cao: 6 tầng 

- Tổng diện tích sàn: 30.240m2 

4.2.2. Trung tâm hội nghị, sự kiện. 

- Diện tích xây dựng: 5.120 m2 

- Số tầng cao: 6 tầng 

- Tổng diện tích sàn: 30.720m2 

4.2.3. Bãi đậu xe cao tầng 

- Diện tích xây dựng: 5.580 m2 

- Số tầng cao: 6 tầng 

- Tổng diện tích sàn: 33.480m2 

4.2.4. Khu dịch vụ kỹ thuật và kho kín. 

- Diện tích xây dựng: 700 m2 

- Số tầng cao: 3 tầng 

- Tổng diện tích sàn: 2.100m2 

- Các hạng mục công trình chính: 

+ Trạm biến thế, trạm xử lý rác thải. 

+ Ga ra sửa chữa nhỏ, cầu rửa xe, tiếp dầu…  

+ Phần diện tích còn lại giành làm kho lưu giữ hàng hóa  

4.2.5. Khu tác nghiệp vận tải hành khách 

- Diện tích  15.000 m2 

- Các hạng mục công trình chính 

+ Ke đón trả khách gồm: 37 ke góc 90o và 3 ke thẳng giành để đón trả khách, 

diện tích 2.525 m2. 

+ Bãi đậu xe chờ vào vị trí đón trả khách và đậu xe qua đêm, 12.475m2. 
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Bảng 4.1 Các hạng mục công trình chính 

TT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỆN TÍCH ĐƠN VỊ 

I. Nhà bến kết hợp Trung tâm thương mại   

 Khu văn phòng và nhà bến 5.040 m2 

 Trung tâm thương mại cao cấp 25.200 m2 

 Tổng diện tích sàn xây dựng 30.240 m2 

II Trung tâm hội nghị, sự kiện.   

 Siêu thị 10.240 m2 

 Khu tổ chức hội nghị, sự kiện 20.480 m2 

 Tổng diện tích sàn xây dựng 30.720 m2 

III Bãi đậu xe cao tầng   

 Diện tích xây dựng 5.580 m2 

 Tổng diện tích sàn xây dựng 33.480 m2 

IV. Khu dịch vụ kỹ thuật và kho kín   

 Khu dịch vụ kỹ thuật của bến xe 700 m2 

 Kho kín bảo quản hàng hóa 1.400 m2 

 Tổng diện tích sàn xây dựng 2.100 m2 

V. Khu tác nghiệp vận tải   

 Ke đón trả khách 2.525 m2 

 Bãi đậu xe 12.475 m2 

 Tổng diện tích sàn xây dựng 15.000 m2 

VI. 
Đường nội bộ, tiền sảnh, vỉa hè, cây 
xanh… 

15.785 m2 

 

4.2.6. Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc: 

Với quy mô và các hạng mục công trình như trong phương án đề xuất, Công ty Cổ 

phần bến bãi vận tải Sài Gòn dự kiến đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo nâng cấp 

bến xe An Sương” tại vị trí bến xe hiện nay với các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc 

như sau: 

- Mật độ xây dựng: 37-40%; 

- Tầng cao công trình: 6-10 tầng; 

- Chiều cao công trình: ≤ 45 m; 
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- Hệ số sử dụng đất: ≤ 2,5. 

4.3. Đề xuất phương án đầu tư giai đoạn 2021-2022 

Trong giai đoạn trước mắt khi tuyến MRT2 chưa đi vào vận hành khai thác 

thì việc tích hợp các chức năng thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí nhằm hình 

thành khu phức hợp tại khu vực bến xe An Sương gắn kết với nhà ga của tuyến 

MRT2 là chưa cần thiết. Khu phức hợp theo quy hoạch chỉ có thể hoạt động hiệu 

quả khi tuyến MRT2 đi vào hoạt động và bến xe An Sương trở thành khu vực phát 

triển TOD gắn liền với nhà ga của tuyế MRT2. Do vậy, từ năm 2021 đến năm 2025, 

bến xe An Sương cần tập trung nguồn vốn mở rộng và xây dựng khu vực đón trả 

hành khách văn minh hiện đại, kết nối với khu vực nhà bến và nhà đậu xe cao tầng 

đã được đầu tư xây dựng nhằm đảo bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách khi 

lên/xuống xe, loại bỏ hiện tượng hành khách phải lưu thông cùng các dòng phương 

tiện trong bến khi muốn tiếp cận xe.  

Do vậy, Tư vấn đề xuất trong giai đoạn 1 của dự án sẽ tiến hành đền bù giải 

toản 3.810m2 đất theo quy hoạch là khu vực đón/trả hành khách liên tỉnh và xây 

dựng khu vực ke đó/trả khách có mai che để hành ngồi chờ và đón xe liên tỉnh. 

 

Hình 4.1 Khu vực dự kiến đầu tư giai đoạn 1 
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Bảng 4.2 Khối lượng đền bù giải tỏa và xây dựng giai đoạn 1 

 

4.4. Đề xuất phương án đầu tư giai đoạn 2023-2024 

Giai đoạn 2: Mở rộng 1,3ha khu vực phía Tây, theo quy hoạch là khu vực đậu 

đỗ xe khách liên tỉnh trong thời gian chờ lên tài và khu dịch vụ kỹ thuật cho bến xe 

mở rộng; 

 

Hình 4.2 Khu vực dự kiến đầu tư giai đoạn 2 
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Khối lượng đền bù giải tỏa và xây dựng giai đoạn 2 

 

 

 

4.5. Đề xuất phương án đầu tư giai đoạn 2024-2025 

Giai đoạn 3: Mở rộng 0,8ha còn lại giáp mặt tiền quốc lộ 22, theo quy hoạch 

là khu vực nhà bến xe, văn phòng làm việc và khu vực thương mại, dịch vụ theo 

định hướng phát triển TOD của dự án. 

 

I Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 374.971.530.234   37.497.153.023        412.468.683.257

I Chi phí xây lắp Gxl 28.370.363.636 2.837.036.364 31.207.400.000

Chi phí phần xây dựng Gxd_xd 26.232.181.818 2.623.218.182 28.855.400.000

Chi phí phần thiết bị Gxd_tb 2.138.181.818 213.818.182 2.352.000.000

III Chi phí quản lý dự án: 2,701 % x Gxl 766.255.151 766.255.151

IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 2.246.217.420 224.621.742 2.470.839.162

V Chi phí khác: 1.745.020.634 99.715.911 1.844.736.545

VI Chi phí dự phòng 40.809.938.707 4.080.993.871 44.890.932.578

 - Dự phòng cho yếu tố khối lượng 40.809.938.707 4.080.993.871 44.890.932.578

Tổng cộng (1+2+3+4+5) 448.909.325.782 44.739.520.911 493.648.846.693

PHẦN KỲ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN II

TT NỘI DUNG CHI PHÍ CÁCH TÍNH
CHI PHÍ 

TRƯỚC THUẾ
THUẾ GTGT

CHI PHÍ 

SAU THUẾ

Bảng tính

10%x(Ggpmb+Gxl + Qqlda +Gtv + Gk)
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Hình 4.3 Khu vực dự kiến đầu tư giai đoạn 3 

Bảng 4.3 : TMĐT giai đoạn 3 

 

  

I Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 334.584.661.404   33.458.466.140        368.043.127.544

I Chi phí xây lắp Gxl 203.377.745.455 20.337.774.545 223.715.520.000

Chi phí phần xây dựng Gxd_xd 167.639.563.636 16.763.956.364 184.403.520.000

Chi phí phần thiết bị Gxd_tb 35.738.181.818 3.573.818.182 39.312.000.000

III Chi phí quản lý dự án: 1,792 % x Gxl 3.644.529.199 3.644.529.199

IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 8.023.434.138 802.343.414 8.825.777.551

V Chi phí khác: 2.333.024.079 131.665.342 2.464.689.421

VI Chi phí dự phòng 55.196.339.427 5.519.633.943 60.715.973.370

 - Dự phòng cho yếu tố khối lượng 55.196.339.427 5.519.633.943 60.715.973.370

Tổng cộng (1+2+3+4+5) 607.159.733.701 60.249.883.385 667.409.617.086

Bảng tính

10%x(Ggpmb+Gxl + Qqlda +Gtv + Gk)

PHẦN KỲ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN III

TT NỘI DUNG CHI PHÍ CÁCH TÍNH
CHI PHÍ 

TRƯỚC THUẾ
THUẾ GTGT

CHI PHÍ 

SAU THUẾ
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PHẦN 5: ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH CHO DỰ ÁN 

5.1. Khái toán tổng mức đầu tư xây dựng công trình 

5.1.1. Căn cứ xác định tổng mức đầu tư 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

Luật số 62/2020/QH14 ngày 28/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng; 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP  ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng 

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; 

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ: về quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng 

dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng 

dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ suất đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây Dựng ban hành; 

Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 30/08/2019 ban hành bảng giá nhà 

ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020 của Bộ xây dựng về suất đầu tư 

xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ kết cấu công trình năm 2018; 

Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 hướng dẫn quyết toán dự án 

hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước; 

Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư 

xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; 

Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy 

định thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí 

thẩm định dự toán  xây dựng; 
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Thông tư 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn 

thực hiện một số điều của nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính 

phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; 

Các văn bản có liên quan khác do nhà nước ban hành. 

5.1.2. Khái toán tổng mức đầu tư 

Với quy mô và các hạng mục công trình như trong phương án đầu tư đề xuất, 

căn cứ trên suất đầu tư của các công trình có chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật tương tự có 

thể khái toán tổng mức đầu tư xây dựng công trình mở rộng bến xe An Sương giai 

đoạn 1 như sau. 

 

Trong đó, chi phí đền bù giải tỏa và chi phí xây dựng được xác định cụ thể 

như sau: 
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5.2. Nội dung của tổng mức đầu tư 

5.2.1. Chi phí đền bù giải tỏa 

Chi phí đền bù giải tỏa xác định theo phương pháp khái toán theo suất đầu tư 

do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và theo các công trình tương tự trên địa bàn 

xây dựng công trình. Cụ thể: 

· Khối lượng đền bù phần đất được tham khảo giá các công trình tương tự 

trên địa bàn. 

· Công trình, vật kiến trúc hiện hữa trên đất được xác định theo Quyết định 

số 22/2019/QĐ-UBND ngày 30/08/2019 ban hành bảng giá nhà ở, công 

trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

5.2.2. Chi phí xây dựng – thiết bị 

Chi phí xây dựng xác định theo phương pháp khái toán, suất đầu tư theo Quyết 

định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020 của Bộ xây dựng về suất đầu tư xây dựng 

công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ kết cấu công trình năm 2018. 

5.2.3. Chi phí quản lý dự án 

Chi phí ban quản lý dự án được xác định căn cứ theo định mức Thông tư số 

16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí 

quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. 

5.2.4. Chi phí tư vấn 

Hệ số Chi phí tư vấn thiết kế được tính toán theo tỷ lệ % so với chi phí xây 

dựng và chi phí thiết bị (chưa bao gồm thuế VAT) theo qui định Định mức Thông 

tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. 

5.2.5. Chi phí khác 

Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện các công việc theo 

qui định tại điểm d khoản 1 Điều 3 của thông tư 09/2019/TT-BXD. 

Các chi phí này được lập theo hướng dẫn tại thông tư 09/2019/TT-BXD và 

các văn bản hướng dẫn khác: 

· Phí thẩm định dự án được lấy theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ Tài chính; 

· Phí thẩm định TKBVTC, phí thẩm định tổng dự toán được lấy theo 

Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016; 

· Chi phí thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng 

được lấy theo Nghị định 63/NĐ-CP ngày 26/06/2014; 
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· Chi phí bảo hiểm tạm tính theo Quyết định 329/2016/QĐ-BTC ngày 

26/12/2016 của Bộ tài chính; 

· Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán được lấy căn 

cứ theo Thông tư số 10/2020/TT- BTC. 
5.2.6. Dự phòng phí 

Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được tính bằng 

10% trên tổng chi phí đền bù giải tỏa,chi phí xây dựng xây dựng, chi phí thiết bị, chi 

phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác. 

5.3. Vận hành dự án 

5.3.1. Phương án vận hành 

Khu vực mở rộng và chỉnh trang giai đoạn 1 của dự án Mở rộng bến xe An 

Sương dự kiến sẽ cung cấp 25 vị trí đón/trả khách và 16 vị trí đậu xe chờ tài cho các 

tuyến xe liên tỉnh. Đối với các vị trí đón/trả khách, Tư vấn kiến nghị thay đôi phương 

án kinh doanh: cho các doanh nghiệp vận tải thuê theo giờ thay vì thuê theo vị trí 

như phương án kinh doanh hiện nay. Trong thời gian đăng ký thuê, doanhnghiệp vận 

tải được đậu xe để đón/trả hành khách của mình. Hết thời gian đăng ký, các xe phải 

dời vị trí đón trả/khách để doanh nghiêp khác sử dụng. Thời gian đậu đón khách 

không vượt quá 30 phút và thời gian đậu trả khách không quá 15 phút. 

Với phương án vận hành này, dự kiến, doanh thu từ thu phí đậu đỗ, đón/trả 

khách sẽ tăng 1,5 lần so với phương án vận hành hiện nay. Hiệu quả khai thác hạ 

tầng phục vụ hoạt động vận tải sẽ được tăng lên đáng kể. 

5.3.2. Xác định chi phí vận hành dự án  

Chi phí vận hành dự án ước tính gồm các khoản chi phí sau: 

1) Chi phí duy tu và vệ sinh: được xác định theo diện tích bãi đậu xe và 

đơn giá chi phí là 2.000 đồng/m2; 

2) Chi phí tiện ích: gồm chi phí điện chiếu sáng, điện sinh hoạt và nước 

sử dụng phục vụ hành khách; 

3) Chi phí lương: cho một trưởng bộ phận và 5 nhân viên 

Stt Chức danh Số lượng Lương/1 tháng Tổng 

Khu nhà bến và nhà để xe cao tầng 

1 Trưởng phòng 1 10.000.000 10.000.000 

2 Nhân viên 5 6.000.000 30.000.000 

   Tổng cộng     40.000.000 

4) Chi phí bảo dưỡng duy tu công trình: ước tính bằng 1 chi phí xây 

dựng. 



39 
 

 

5.3.3. Ước tính doanh thu dự án 

Doanh thu của dự án được ước tính dựa trên mức doanh thu hiện nay của bến 

xe với mức phí bình quân cho 1 vị chí đậu xe liên tỉnh khoảng 170 triệu đồng/năm 

và công suất khai thác công trình gấp 1,5 lần so với hiện nay. Theo phương án vận 

hành đề xuất, ước tính khu vực mở rộng và xây dựng vị trí đón/trả khách xe liên tỉnh 

sẽ có doanh thu bình quân là 10,5 tỷ đồng/năm. 
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PHẦN 6: PHÂN TÍCH LỰA CHỌN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ  

6.1. Phân tích sơ bộ hiệu quả tài chính dự án 

Các thông số tính toán: 

- Lãi suất vay ngân hàng (r): 10%/năm 

- Thời gian vòng đời của dự án: 40 năm 

- Năm bắt đầu vận hành dự án: năm 2022 

- Từ bảng tính toán chi tiết ta có tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế sau: 

+ Giá trị hiện tại ròng (lợi nhuận ròng) (NPV) sau 40 năm tính toán: 

15.646.961.563 đồng > 0 => Dự án đầu tư có hiệu quả về mặt tài chính 

+ Thời gian thu hồi vốn: 26 năm 

+ Thời gian kinh doanh và bắt đầu có lãi: 1 năm. 

+ Tỷ số thu chi của dự án (BCR):  6,1 >1  => Dự án đáng giá về mặt tài chính 

+ Chi phí bình quân 1 năm: 2.938.666.241 đồng. 

+ Lợi nhuận bình quân 1 năm: 17.919.025.921 đồng. 

+ Với tỷ suất chiết khấu tính toán qua các năm r1 = 11 % 

+  Với tỷ suất chiết khấu tính toán qua các năm r2 = 12 % 

Ø NPV1 = 2.506.629.552 đồng 
Ø NPV2 = -8.349.421.215 đồng 

                  => IRR = 11,2% > r => dự án đầu tư đáng giá về mặt tài chính. 
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PHỤ LỤC BẢNG SO SÁNH CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNGGIỮA ĐIỀU LỆ NĂM 2020 VÀ NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN 

 

ĐIỀU 
ĐIỀU LỆ NĂM 2021 ĐIỀU LỆ NĂM 2020 LÝ GIẢI CƠ SỞ 

PHÁP LÝ  

1 Điều 1. Định nghĩa 

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ 

dưới đây sẽ được hiểu như sau: 

a. "Vốn điều lệ" là tổng mệnh giá cổ phần 

đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập 

Công ty, các cổ đông đã thanh toán đủ và quy 

định tại Điều 5 của Điều lệ này; 

 

b. "Vốn có quyền biểu quyết" là vốn cổ 

phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu 

quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông; 

c. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh 

nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông 

qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

d. "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng 

khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông 

qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

e. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 

đầu; 

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 được Hội đồng quản trị phê chuẩn; 

 

Điều 1. Định nghĩa 

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới 

đây sẽ được hiểu như sau: 

a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ 

phần đã bán, các cổ đông đã thanh toán đủ và 

quy định tại Điều 5 của Điều lệ này. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

c. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

 

d. "Người quản lý doanh nghiệp " là Tổng 

giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, 

và các vị trí quản lý khác trong Công ty được 

Hội đồng quản trị phê chuẩn.  

 

 

 

 

 

- Bỏ từ “giá trị”, 

thêm “hoặc được 

đăng ký mua khi 

thành lập Công 

ty”  

- Quy định mới 

 

 

 

- LDN mới 

 

 

- Bổ sung Luật 

Chứng khoán vì 

là cty đại chúng  

- Thuật ngữ hiện 

hành “đăng ký 

doanh nghiệp”  

- Theo quy định 

mới của LDN 

 

 

 

 

 

 

 

- Điểm K1 

Điều 112 

LDN; Điểm 

a, K1 Điều 1 

TT 116/2020 

- Khoản 33 

Điều 4 LDN; 

Điểm b, K1 

Điều 1 Điều 

lệ mẫu TT 

116/2020 

 

- Điểm d, K1 

Điều 1 TT 

116/2020 

- Điểm e, K1 

Điều 1 TT 

116/2020 

- Khoản 24 

Điều 4 LDN; 

Điểm h, K1 

Điều 1 Điều 

lệ mẫu TT 

116/2020 
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g. "Người điều hành doanh nghiệp" là 

Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán 

trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty 

được Hội đồng quản trị phê chuẩn; 

h. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc 

tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật 

Chứng khoán; 

i. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt 

động của Công ty được quy định tại Điều 2 của 

Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được 

Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua; 

 

j. "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam; 

k. "Cổ đông" là cá nhân, tổ chức sở hữu ít 

nhất một (01) cổ phần của Công ty cổ phần; 

l. "Sở giao dịch chứng khoán" là Sở giao 

dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty 

con; 

 

m. "Cổ phiếu" là chứng chỉ do Công ty phát 

hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác 

nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần 

của Công ty. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội 

dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật 

Doanh nghiệp. 

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu 

tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản 

khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung 

hoặc văn bản thay thế. 

3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Điều lệ 

này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc 

 

 

 

 

e. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ 

chức được quy định tại các văn bản Luật hiện 

hành. 

f. "Thời hạn hoạt động" là thời hạn hoạt 

động của Công ty được quy định tại Điều 2 của 

Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được 

Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua 

bằng nghị quyết. 

g. "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam. 

h. “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít 

nhất một cổ phần của Công ty cổ phần. 

 

 

 

 

i. “Cổ phiếu” là chứng nhận do công ty 

phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử 

xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ 

phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có đầy đủ 

các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 

120 Luật doanh nghiệp.” 

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới 

một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác 

sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay 

thế chúng. 

3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ 

này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc 

- Quy định mới 

 

 

 

- Sửa đổi theo 

điều lệ mẫu 

 

- Bỏ “bằng nghị 

quyết” 

 

 

 

 

 

 

 

- Quy định mới 

 

 

 

- Quy định mới 

là “chứng chỉ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thay từ 

“chương” thành 

- Điểm g, K1 

Điều 1 Điều 

lệ mẫu TT 

116/2020 

- Điểm i, K1 

Điều 1 Điều 

lệ mẫu 

- Điểm n, K1 

Điều 1 Điều 

lệ mẫu TT 

116/2020 

 

 

 

 

 

- Điểm o, K1 

Điều 1 Điều 

lệ mẫu TT 

116/2020 

- K1 Điều 

121 LDN 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3 Điều 1 

Điều lệ mẫu 
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hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung 

của Điều lệ này. 

4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định 

nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không 

mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có 

nghĩa tương tự trong Điều lệ này. 

hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung 

của Điều lệ này; 

4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định 

nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không 

mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có 

nghĩa tương tự trong Điều lệ này. 

 

“mục” TT 116/2020 

2 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, 

văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động của 

Công ty 

1. Tên Công ty 

o Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN 

BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN 

o Tên tiếng Anh: SAIGON 

TRANSPORTATION PARKING 

JOINT STOCK COMPANY 

o Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN 

BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN 

o Tên viết tắt: STP.JSC 

2. Công ty là Công ty cổ phần có tư 

cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện 

hành của Việt Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

o Địa chỉ: 720 đường Quốc lộ 1A, Khu phố 

3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM. 

o MST: 0301114089 

o Điện thoại: 028.37161587 

o Fax: 028.37160891 

o E-mail: stp@benbaivantaisaigon.com.vn 

o Website: www.benbaivantaisaigon.com.vn

  

4. Các đơn vị trực thuộc: 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, 

văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động 

của Công ty 

1. Tên Công ty 

o Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN 

BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN 

o Tên tiếng Anh: SAIGON 

TRANSPORTATION PARKING 

JOINT STOCK COMPANY 

o Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN 

BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN 

o Tên viết tắt: STP.JSC 

2. Công ty là Công ty cổ phần có tư 

cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện 

hành của Việt Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

o Địa chỉ: 720 đường Quốc lộ 1A, Khu phố 

3B, PhườngThạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM 

 

o Điện thoại: 08.37161587 

o Fax: 08.37160891 

o E-mail: stp@benbaivantaisaigon.com.vn 

o Website: www.benbaivantaisaigon.com.vn 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bổ sung MST, 

điều chỉnh số 

điện thoại 
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a.  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN – BẾN 

XE AN SƯƠNG: 

Địa chỉ: Số 16, ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn, TP.HCM. 

b. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN- BẾN XE NGÃ 

TƯ GA: 

Địa chỉ: 720 đường Quốc lộ 1A, Khu phố 3B, 

phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM 

 

5. Người đại diện theo pháp luật của 

Công ty: 

a. Số lượng người đại diện theo pháp 

luật là một (01) người. Tổng Giám đốc là người 

đại diện theo pháp luật của Công ty; 

b. Người đại diện theo pháp luật của 

Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao 

dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư 

cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, 

nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách 

nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực 

hiện theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp và 

các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của 

pháp luật hiện hành; 

c. Người đại diện theo pháp luật của 

Công ty phải cư trú ở Việt Nam; trường hợp 

xuất cảnh ra nước ngoài thì phải ủy quyền bằng 

văn bản cho người khác để thực hiện quyền và 

nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của 

4. Các đơn vị trực thuộc: 

a. Bến xe An Sương: 

Địa chỉ: Số 16, ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc Môn, TP.HCM. 

b. Bến xe Ngã Tư Ga: 

Địa chỉ: 720 đường Quốc lộ 1A, Khu phố 3B, 

phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM 

 

 

 

 

5. Người đại diện theo pháp luật của 

Công ty: 

a. Số lượng người đại diện theo pháp 

luật là một người. Tổng Giám đốc là người đại 

diện theo pháp luật của Công ty. 

b. Người đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh 

nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát 

sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện 

cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị 

đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người 

đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 14 

của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ 

khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 

c. Người đại diện theo pháp luật của 

Công ty phải cư trú ở Việt Nam; trường hợp 

xuất cảnh ra nước ngoài thì phải ủy quyền bằng 

văn bản cho người khác để thực hiện quyền và 

nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của 

- Điều chỉnh tên 

đơn trực thuộc 

theo giấy chứng 

nhận 

 

 

 

 

 

 

 

- Thay “ doanh 

nghiệp” thành 

“Công ty” để 

thống nhất thuật 

ngữ sử dụng 

- Bổ sung “người 

yêu cầu giải 

quyết việc dân 

sự” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K1 Điều 12 

LDN 
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Công ty. Trường hợp này, người đại diện theo 

pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc 

thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền; 

d. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền 

mà người đại diện theo pháp luật của Công ty 

chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền 

khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện 

theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã 

được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo 

pháp luật của Công ty trở lại làm việc tại Công 

ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết 

định cử người khác làm người đại diện theo 

pháp luật của Công ty; 

e. Trường hợp vắng mặt tại Việt Nam 

quá ba mươi (30) ngày mà không ủy quyền cho 

người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ 

của người đại diện theo pháp luật của Công ty 

hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành 

hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý 

hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở 

giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng 

lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi, bị Toà án cấm đảm 

nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định thì Hội đồng quản trị cử người 

khác làm đại diện theo pháp luật của Công ty. 

6. Công ty có thể thành lập chi nhánh 

và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để 

thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty 

phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị 

Công ty. Trường hợp này, người đại diện theo 

pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc 

thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. 

d. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền 

mà người đại diện theo pháp luật của Công ty 

chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền 

khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện 

theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã 

được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo 

pháp luật của Công ty trở lại làm việc tại Công 

ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết 

định cử người khác làm người đại diện theo 

pháp luật của Công ty. 

e. Trường hợp vắng mặt tại Việt Nam 

quá ba mươi ngày mà không ủy quyền cho 

người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ 

của người đại diện theo pháp luật của Công ty 

thì Hội đồng quản trị cử người khác làm đại 

diện theo pháp luật của Công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Công ty có thể thành lập chi nhánh và 

văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để 

thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty 

phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Theo quy định 

mới của LDN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K5 Điều 12 

LDN 
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và trong phạm vi pháp luật cho phép. 

7. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước 

thời hạn theo Điều 54 hoặc gia hạn hoạt động 

theo Điều 56 của Điều lệ này, thời hạn hoạt 

động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập 

và là vô thời hạn. 

8. Tổ chức Chính trị - Xã hội tại Công 

ty: 

a. Tổ chức Chính trị - Xã hội trong 

Công ty hoạt động theo Điều lệ của tổ chức đó, 

phù hợp với quy định của Hiến pháp, pháp luật; 

b. Công ty tôn trọng và tạo mọi điều 

kiện để người lao động thành lập và tham gia 

hoạt động trong các tổ chức quy định tại điểm a 

khoản 8 Điều này. 

và trong phạm vi luật pháp cho phép. 

7. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời 

hạn theo Điều 53 hoặc gia hạn hoạt động theo 

Điều 55 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động 

của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là 

vô thời hạn. 

8. Tổ chức Chính trị - Xã hội tại Công ty: 

 

a. Tổ chức chính trị - Xã hội trong Công 

ty hoạt động theo Điều lệ của tổ chức mình, 

phù hợp với quy định của pháp luật. 

b. Công ty tôn trọng và tạo mọi điều kiện 

để người lao động thành lập và tham gia hoạt 

động trong các tổ chức quy định tại khoản 1 

Điều này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bổ sung “Hiến 

pháp” do là tổ 

chức chính trị - 

xã hội nên phù 

hợp theo Hiến 

pháp –vb có hiệu 

lực cao nhất 

4 Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 

của Công ty 

1.Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh 

doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ 

này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã 

công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh 

nghiệp quốc gia. 

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh 

doanh trong các lĩnh vực khác mà pháp luật 

không cấm khi được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua và thực hiện các thủ tục theo quy 

định của pháp luật. 

  

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 

1. Công ty được phép lập kế hoạch và 

tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo 

ngành nghề của Công ty đã được công bố trên 

Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia 

và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp 

luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích 

hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty. 

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động 

kinh doanh trong các lĩnh vực khác mà pháp 

luật không cấm và được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. 

 

- Theo quy định 

mới 

- Điều lệ cũ quy 

định giống 

TT95/2017 

 

 

 

Quy định theo ý 

kiến Tổng Công 

ty 

- Điều 5 

TT116/2020 

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

lập 

1. Vốn điều lệ của Công ty là 

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

lập 

1. Vốn điều lệ của Công ty là 
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50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng). 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia 

thành 5.000.000 cổ phần với mệnh giá là 

10.000 đồng/cổ phần. 

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ 

khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và 

phù hợp với các quy định của pháp luật. 

3. Tất cả cổ phần của Công ty vào ngày 

thông qua Điều lệ này đều là cổ phần phổ 

thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo loại cổ 

phần này được quy định tại Điều 11 của Điều lệ 

này. 

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ 

phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của 

Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy 

định của pháp luật. 

5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên 

chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 

tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông 

của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội 

đồng cổ đông quy định khác. Công ty phải 

thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông 

báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và 

thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai 

mươi (20) ngày làm việc) để cổ đông có thể 

đăng ký mua. Số cổ phần phổ thông không 

đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của 

Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể 

phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo 

các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản 

trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số 

cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so 

50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng) 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia 

thành 5.000.000 cổ phần với mệnh giá là 

10.000 VNĐ. 

2. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù 

hợp với các quy định của pháp luật. 

3. Tất cả cổ phần của Công ty vào ngày 

thông qua Điều lệ này đều là cổ phần phổ 

thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo loại cổ 

phần này được quy định tại Điều 11 của Điều 

lệ này 

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ 

phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của 

Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy 

định của pháp luật. 

5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên 

chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 

tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông 

của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội 

đồng cổ đông quy định khác. Công ty phải 

thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông 

báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và 

thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai 

mươi ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký 

mua. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua 

hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết 

định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ 

phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện 

và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù 

hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo 

các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều 

 

 

 

 

- TT95/2017 và 

TT116/2020 đều 

quy định “thay 

đổi”, Cty có thể 

để là “tăng” hoặc 

“thay đổi” 

 

 

 

 

- K2, Điều 6 

TT116/2020  
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với những điều kiện đã chào bán cho các cổ 

đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ 

đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ 

phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán.  

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính 

Công ty đã phát hành theo những cách thức 

được quy định trong Điều lệ này và pháp luật 

hiện hành. Cổ phần phổ thông do Công ty mua 

lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể 

chào bán theo những cách thức phù hợp với 

quy định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán và 

văn bản hướng dẫn liên quan. 

7. Công ty có thể phát hành các loại 

chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua và phù hợp với quy định của 

pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng 

khoán.  

8. Công ty không có cổ đông sáng lập. 

kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ 

trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận 

khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán 

qua Sở Giao dịch Chứng khoán.  

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính công 

ty đã phát hành theo những cách thức được quy 

định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. 

Cổ phần phổ thông do Công ty mua lại là cổ 

phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán 

theo những cách thức phù hợp với quy định của 

Điều lệ này và Luật Chứng khoán và văn bản 

hướng dẫn liên quan. 

7. Công ty có thể phát hành các loại 

chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua và phù hợp với quy định của 

pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng 

khoán.  

8. Công ty không có cổ đông sáng lập  

 

6 Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu 

1. Cổ đông của Công ty được cấp 

chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần 

và loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 7 của Điều 6.  

2. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của 

Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật 

của Công ty theo các quy định tại Luật Doanh 

nghiệp. Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số 

lượng và loại cổ phần mà cổ đông nắm giữ, họ 

và tên người nắm giữ (nếu là cổ phiếu ghi 

danh) và các thông tin khác theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp. Mỗi chứng chỉ cổ phiếu 

Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu 

1. Cổ đông của Công ty được cấp 

chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần 

và loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy 

định tại Khoản 7 của Điều 6.  

2. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu 

của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp 

luậtcủa Công ty theo các quy định tại Luật 

Doanh nghiệp. Chứng nhận cổ phiếu phải ghi 

rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm 

giữ, họ và tên người nắm giữ (nếu là cổ phiếu 

ghi danh) và các thông tin khác theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp. Mỗi chứng nhận cổ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quy định mới 

là “loại cổ phần” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điểm b K1, 

Điều 121 

LDN 2020 
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ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ phần. 

3. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày 

kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển 

quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công 

ty hoặc trong thời hạn hai (02) tháng kể từ ngày 

thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy 

định tại phương án phát hành cổ phiếu của 

Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản 

phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần 

sẽ được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở 

hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí 

in chứng nhận cổ phiếu hoặc bất kỳ một khoản 

phí gì. 

 

4. Trường hợp chỉ chuyển nhượng một 

số cổ phần ghi danh trong một chứng chỉ cổ 

phiếu ghi danh, chứng nhận cũ sẽ bị huỷ bỏ và 

chứng nhận mới ghi nhận số cổ phần còn lại sẽ 

được cấp miễn phí. 

5. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu ghi 

danh bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh mất, 

mất cắp hoặc bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ 

phiếu ghi danh đó có thể yêu cầu được cấp 

chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải 

đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và 

thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty. 

6. Người sở hữu chứng nhận cổ phiếu 

vô danh phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo 

quản chứng nhận và Công ty sẽ không chịu 

trách nhiệm trong các trường hợp chứng nhận 

này bị mất cắp hoặc bị sử dụng với mục đích 

lừa đảo. 

phiếu ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ 

phần. 

3. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày 

kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển 

quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công 

ty hoặc trong thời hạn 02 (hai) tháng (hoặc có 

thể lâu hơn theo phương án phát hành quy 

định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ 

phần theo như quy định tại phương án phát 

hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ 

phần sẽ được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người 

sở hữu cổ phần không phải trả cho công ty chi 

phí in chứng nhận cổ phiếu hoặc bất kỳ một 

khoản phí gì. 

4. Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số 

cổ phần ghi danh trong một chứng nhận cổ 

phiếu ghi danh, chứng nhận cũ sẽ bị huỷ bỏ và 

chứng nhận mới ghi nhận số cổ phần còn lại sẽ 

được cấp miễn phí. 

5. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu ghi danh 

bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh mất, mất 

cắp hoặc bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu ghi 

danh đó có thể yêu cầu được cấp chứng nhận 

cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng 

chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán 

mọi chi phí liên quan cho Công ty. 

6. Người sở hữu chứng nhận cổ phiếu 

vô danh phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo 

quản chứng nhận và công ty sẽ không chịu 

trách nhiệm trong các trường hợp chứng nhận 

này bị mất cắp hoặc bị sử dụng với mục đích 

lừa đảo. 

 

 

- Theo quy định 

mới 

 

 

- K3 Điều 7 

TT116/2020 
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7. Công ty có thể phát hành cổ phần ghi 

danh không theo hình thức chứng nhận. Hội 

đồng quản trị có thể ban hành văn bản quy định 

cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình thức 

chứng nhận hoặc không chứng nhận) được 

chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn 

bản chuyển nhượng. Hội đồng quản trị có thể 

ban hành các quy định về chứng nhận và 

chuyển nhượng cổ phần theo các quy định của 

Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán 

và thị trường chứng khoán và Điều lệ này. 

 

7. Công ty có thể phát hành cổ phần ghi 

danh không theo hình thức chứng nhận. Hội 

đồng quản trị có thể ban hành văn bản quy định 

cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình thức 

chứng nhận hoặc không chứng nhận) được 

chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn 

bản chuyển nhượng. Hội đồng quản trị có thể 

ban hành các quy định về chứng nhận và 

chuyển nhượng cổ phần theo các quy định của 

Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán 

và thị trường chứng khoán và Điều lệ này. 

 

7 Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ 

chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư 

chào bán, các chứng nhận tạm thời và các tài 

liệu tương tự), sẽ được phát hành có dấu và chữ 

ký của đại diện theo pháp luật của Công ty, trừ 

trường hợp mà các điều khoản và điều kiện 

phát hành quy định khác. 

Điều 7. Chứng nhận chứng khoán khác 

Chứng nhận trái phiếu hoặc các chứng nhận 

chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư 

chào bán, các chứng nhận tạm thời và các tài 

liệu tương tự), sẽ được phát hành có dấu và chữ 

ký mẫu của đại diện theo pháp luật của Công 

ty, trừ trường hợp mà các điều khoản và điều 

kiện phát hành quy định khác.  

 

- TT 95/2017 

và TT116/2020 

đều quy định 

“chứng chỉ”.  

- Điều 8 

TT116/2020 

8 Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần 

1. Tất cả các cổ phần đều có thể được 

tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và 

pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết 

trên Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ được chuyển 

nhượng theo các quy định của pháp luật về 

chứng khoán và thị trường chứng khoáncủa Sở 

Giao dịch Chứng khoán. 

2. Việc chuyển nhượng được thực hiện 

bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải 

Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần  

1. Tất cả các cổ phần đều có thể được 

tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và 

pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết 

trên Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ được 

chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật 

về chứng khoán và thị trường chứng khoán của 

Sở Giao dịch Chứng khoán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TT 95/2017 và 

TT116/2020 

 

- K1 Điều 

127 LDN, K1 

Điều 9 TT 

116/2020 

 

 

 

- K2, 3, 4 

Điều 127 
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được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển 

nhượng hoặc người đại diện theo uỷ quyền của 

họ ký. 

3. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết 

thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp 

luật của cổ đông đó trở thành cổ đông của Công 

ty. Trường hợp chết mà không có người thừa 

kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị 

truất quyền thừa kế thì số cổ phần của cổ đông 

đó được giải quyết theo quy định của pháp luật 

về dân sự. 

4. Cổ phần chưa được thanh toán đầy 

đủ không được chuyển nhượng và hưởng các 

quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, 

quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ 

phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ 

phiếu mới chào bán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy 

đủ không được chuyển nhượng và hưởng các 

quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, 

quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ 

phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ 

phiếu mới chào bán.           

 

không quy định 

 Đề xuất quy 

định thêm theo 

Điều 127 LDN 

về trường hợp 

“chuyển nhượng 

bằng hợp đồng” 

và “cổ đông là  

cá nhân chết” 

 

 

LDN 

9 Điều 9. Thu hồi cổ phần  

1. Trường hợp cổ đông không thanh 

toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ 

phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền 

yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại và 

chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá 

cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài 

chính của Công ty phát sinh do việc không 

thanh toán đầy đủ. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải 

ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy 

(07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm 

thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp 

không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ 

Điều 9. Thu hồi cổ phần  

1. Trường hợp cổ đông không thanh 

toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ 

phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền 

yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại 

cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những 

chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy 

đủ gây ra cho Công ty theo quy định. 

 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải 

ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiếu là 07 

(bảy) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm 

thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp 

không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ 

 

 

 

 

 

- Quy định mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K1 Điều 10 

TT116/2020 
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phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi. 

3. Trường hợp các yêu cầu trong thông 

báo nêu trên không được thực hiện, trước khi 

thanh toán đầy đủ tất cả các khoản phải nộp, 

các khoản lãi và các chi phí liên quan, Hội đồng 

quản trị có quyền thu hồi số cổ phần đó. Hội 

đồng quản trị có thể chấp nhận việc giao nộp 

các cổ phần bị thu hồi theo quy định tại các 

khoản 4, 5 và 6 của Điều này và trong các 

trường hợp khác được quy định tại Điều lệ này. 

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ 

phần được quyền chào bán. Hội đồng quản trị 

có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân 

phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ 

phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo 

những điều kiện và cách thức mà Hội đồng 

quản trị thấy là phù hợp. 

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi 

sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ 

phần đó, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm 

tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng 

ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty 

phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết định 

của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho 

đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản 

trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế 

thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời 

điểm thu hồi hoặc có thể miễn giảm thanh toán 

một phần hoặc toàn bộ số tiền đó. 

6. Thông báo thu hồi sẽ được gửi đến 

người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời 

điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả 

phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi. 

3. Trường hợp các yêu cầu trong thông 

báo nêu trên không được thực hiện, trước khi 

thanh toán đầy đủ tất cả các khoản phải nộp, 

các khoản lãi và các chi phí liên quan, Hội 

đồng quản trị có quyền thu hồi số cổ phần đó. 

Hội đồng quản trị có thể chấp nhận việc giao 

nộp các cổ phần bị thu hồi theo quy định tại các 

Khoản 4, 5 và 6 của điều này và trong các 

trường hợp khác được quy định tại Điều lệ này. 

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ 

phần được quyền chào bán. Hội đồng quản trị 

có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân 

phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ 

phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo 

những điều kiện và cách thức mà Hội đồng 

quản trị thấy là phù hợp.  

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi 

sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ 

phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các 

khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ 

lệ lãi vay ngân hàng không quá 20% một 

nămvào thời điểm thu hồi theo quyết định của 

Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến 

ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có 

toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh 

toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu 

hồi hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần 

hoặc toàn bộ số tiền đó. 

6. Thông báo thu hồi sẽ được gửi đến 

người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời 

điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Theo quy định 

mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K5 Điều 10 

TT116/2020 
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trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong 

việc gửi thông báo. 

 

cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn 

trong việc gửi thông báo. 

 

 Điều 11. Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tham dự, phát biểu trong cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu 

quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện 

được uỷ quyền. Mỗi cổ phần phổ thông có một 

(01) phiếu biểu quyết; 

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông; 

c. Tự do chuyển nhượng cổ phần của 

mình cho người khác theo quy định của Điều lệ 

này và pháp luật hiện hành; 

d. Được ưu tiên mua cổ phần mới tương 

ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ 

đông trong Công ty; 

e. Kiểm tra các thông tin liên quan đến 

cổ đông trong danh sách cổ đông đủ tư cách 

tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa 

đổi các thông tin không chính xác; 

f. Xem xét, tra cứu và trích lục các 

thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong Danh 

sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu 

Điều 11. Quyền của cổ đông  

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công 

ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số 

cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông 

chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài 

sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã 

góp vào Công ty.  

2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có 

các quyền sau: 

a. Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và 

thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông 

qua đại diện được uỷ quyền; 

 

 

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông; 

c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã 

được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều 

lệ này và pháp luật hiện hành; 

d. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào 

bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà 

họ sở hữu; 

e. Kiểm tra các thông tin liên quan đến 

cổ đông trong danh sách cổ đông đủ tư cách 

tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa 

đổi các thông tin không chính xác; 

f. Xem xét, tra cứu và trích lục các 

thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền 

biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin 

 

- Theo quy định 

mới 

 

 

 

 

 

 

- Theo quy định 

mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Theo quy định 

mới 

 

 

 

 

 

- Theo quy định 

mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Điểm a K1 

Điều 115 

LDN, Điểm a 

K1 Điều 12 

TT116/2020 

 

 

 

 

 

- Điểm c K1 

Điều 115 

LDN, Điểm c 

K1 Điều 12 

TT116/2020 

 

 

- Điểm đ K1 

Điều 115 

LDN, Điểm đ 
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sửa đổi các thông tin không chính xác của 

mình; 

 

g. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao 

chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông; 

h. Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, 

được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng 

với tỉ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty;  

 

 

i. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần 

trong các trường hợp quy định tại Điều 132 của 

Luật Doanh nghiệp; 

j. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần 

của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu 

các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. 

Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, 

các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ 

phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông; 

k. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định 

kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố 

theo quy định của pháp luật; 

l. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp 

pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị 

quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, 

Hội đồng quản trị theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp; 

m. Các quyền khác theo quy định của 

Điều lệ này và pháp luật. 

không chính xác; 

 

 

 

 

 

 

g. Trường hợp Công ty giải thể, 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 loại 

khác theo quy định của pháp luật;  

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của 

họ trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, 

Điều 129 của Luật Doanh nghiệp; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Các quyền khác theo quy định của 

Điều lệ này và pháp luật. 

 

 

-Bổ sung quy 

định mới 

 

 

 

-Theo quy định 

mới 

 

 

 

- Dẫn chiếu Điều 

luật mới 

 

- Bổ sung quy 

định mới 

 

 

 

 

 

- Bổ sung quy 

định mới 

 

- Bổ sung quy 

định mới 

 

 

 

 

 

K1 Điều 12 

TT116/2020 

- Điểm e K1 

Đ115 LDN, 

Điểm e K1 

Đ.12 TT116 

 

- Điểm g K1 

Điều 115 

LDN, Điểm g 

K1 Đ.12 

T116 

-Đ.132 LDN 

 

 

- Điểm i K1 

Điều 12 

TT116/2020 

 

 

 

 

- Điểm k K1 

Điều 12 

TT116/2020 

- Điểm I K1 

Điều 12 

TT116/2020 
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2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 

05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các 

quyền sau: 

a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các 

quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 

Luật Doanh nghiệp; 

b. Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và 

nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, 

báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo 

cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch 

phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu 

khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương 

mại, bí mật kinh doanh của Công ty; 

c. 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 bằng văn bản và phải bao gồm 

các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, 

quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối 

với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh 

nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, 

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; 

d. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp 

Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng 

văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 

là [03 ngày] làm việc trước ngày khai mạc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bổ sung theo 

quy định mới 

của LDN và TT 

116/2020.  

- Trước đây 

LDN 2014 chỉ 

quy định quyền 

của nhóm cổ 

đông 10%, còn 

thông tư 95/2017 

lại gợi ý quy 

định quyền của 

nhóm cổ đông 

[5%]. 

- Tuy nhiên, đến 

nay LDN đã quy 

định tách biệt 

quyền của nhóm 

cổ đông 5% và 

10%. Đề xuất 

Cty bổ sung như 

quy định mới để 

phân biệt quyền 

của các nhóm cổ 

đông một cách 

chi tiết 

 

 

 

 

 

 

- K2 Điều 

115 LDN, K2 

Điều 12 TT 

116/2020 
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Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng 

từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến 

nghị đưa vào chương trình họp; 

e. Các quyền khác theo quy định của pháp 

luật và Điều lệ này. 

 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 

từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có các quyền 

sau: 

 

a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản 

trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng 

tại các khoản 2 Điều 24 và khoản 5, Điều 37 

Điều lệ này; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện 

việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 

Luật Doanh nghiệp; 

c. Xem xét, tra cứu, trích lục sổ Biên 

bản và các Nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và 

hàng năm,  báo cáo của Ban kiểm soát; 

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 bằng văn bản và phải bao gồm 

các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, 

quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối 

với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh 

nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa 

chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số 

lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần 

 

 

 

 

 

 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm 

giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong 

thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các 

quyền sau: 

a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản 

trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng 

tại các Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2, Điều 40 

Điều lệ này; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện 

việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các 

quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh 

nghiệp; 

c. Xem xét, trích lục sổ Biên bản và các 

Nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài 

chính giữa năm và hàng năm và các báo cáo 

của Ban kiểm soát; 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dẫn chiếu Điều 

luật mới 

- Bổ sung thêm 

“quyết định” 

- Thay đổi “giữa 

năm” thành “bán 

niên” 

 

 

 

-Theo quy định 

chuẩn của Luật 

mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-K5 Điều 115 

LDN, K3 

Điều 12 

TT116 

 

 

 

 

 

 

- Điểm a K2 

Điều 12 

TT116/2020 

 

- Điểm a K2 

Điều 12 

TT116/2020 
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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; 

e. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản 

trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham 

dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Các quyền khác theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ này. 

4. Người nắm giữ cổ phần ưu đãi (nếu có) sẽ 

có các quyền tương ứng với từng loại cổ phần 

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; 

e. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản 

trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham 

dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông; 

f. Quyền được đối xử công bằng. Mỗi 

cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông 

sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang 

nhau. Trường hợp công ty có các loại cổ phần 

ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các 

loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ 

đông;  

g. Quyền được tiếp cận đầy đủ thông 

tin định kỳ và thông tin bất thường do công ty 

công bố theo quy định của pháp luật;  

h. Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền 

lợi hợp pháp của mình. Trường hợp quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông vi phạm pháp luật 

hoặc Điều lệ công ty, quyết định của Hội đồng 

quản trị thông qua trái với quy định của pháp 

luật hoặc Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công 

ty, cổ đông có quyền đề nghị hủy hoặc đình chỉ 

quyết định đó theo quy định của Luật doanh 

nghiệp. 

i. Các quyền khác theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ này 

4. Người nắm giữ cổ phần ưu đãi (nếu có) sẽ 

có các quyền tương ứng với từng loại cổ phần 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Được quy định 

ở Khoản 1 Điều 

này theo Điều lệ 

mới (Quyền 

chung của các cổ 

đông) 
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ưu đãi đó theo quy định của pháp luật. ưu đãi đó theo quy định của pháp luật. 

12 Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông có nghĩa vụ sau: 

 

 

 

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ 

phần cam kết mua. 

 

 

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ 

phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình 

thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người 

khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông 

rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp 

trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó 

và người có lợi ích liên quan trong Công ty 

phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các 

khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty 

trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các 

thiệt hại xảy ra. 

3. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy 

chế của Công ty. 

 

 

4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định 

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

 

 

5. Bảo mật các thông tin được Công ty 

cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và 

pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp 

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông có nghĩa vụ sau: 

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy 

chế của Công ty; chấp hành quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; 

2. Thanh toán tiền mua cổ phần đã 

đăng ký mua theo quy định; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Theo quy định 

mới 

 

 

- Bổ sung quy 

định mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Như quy định 

tại Khoản 1 Điều 

này Điều lệ cũ 

(Thay đổi vị trí) 

- Bổ sung quy 

định mới 

 

 

- Bổ sung quy 

định mới 

 

 

 

 

 

 

- K1 Điều 

119 LDN, K1 

Điều 13 

TT116/2020 

-  K2 Điều 

119 LDN, K2 

Điều 13 

TT116/2020 

 

 

 

 

 

 

 

-  K3 Điều 

119 LDN, K3 

Điều 13 

TT116/2020 

-  K4 Điều 

119 LDN, K4 

Điều 13 

TT116/2020 

-  K5 Điều 

119 LDN, K5 

Điều 13 
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để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, 

gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ 

chức, cá nhân khác. 

 

 

 

 

 

6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua 

các hình thức sau: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự 

và biểu quyết tại cuộc họp; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị 

trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện 

tử khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua 

thư, fax, thư điện tử; 

e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác 

theo quy định trong Điều lệ công ty. 

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân 

danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện 

một trong các hành vi sau đây: 

a. Vi phạm pháp luật; 

b. Tiến hành kinh doanh và các giao 

dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ 

chức, cá nhân khác; 

c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến 

hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối 

với Công ty. 

 

 

 

3. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng 

ký mua cổ phần; 

4. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo 

quy định của pháp luật hiện hành; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Chịu trách nhiêm cá nhân khi nhân 

danh công ty dưới mọi hình thức để thực hiện 

một trong các hành vi sau đây: 

a. Vi phạm pháp luật; 

b. Tiến hành kinh doanh và các giao 

dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ 

chức, cá nhân khác; 

c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến 

hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối 

với công ty. 

 

 

 

-Quy định mới 

đã bỏ 

- Chuyển sang 

khoản 9 Điều lệ 

mới 

- Bổ sung quy 

định mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT116/2020 

 

 

-Điều 13 

TT116, Điều 

13 TT95 

 

 

-K6 Điều 13 

TT116/2020 
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8. Người nắm giữ cổ phần ưu đãi (nếu 

có) sẽ có các nghĩa vụ tương ứng với từng loại 

cổ phần ưu đãi đó theo quy định của pháp luật. 

9. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

 

6. Người nắm giữ cổ phần ưu đãi (nếu 

có) sẽ có các nghĩa vụ tương ứng với từng loại 

cổ phần ưu đãi đó theo quy định của pháp luật. 

- Quy định riêng 

biệt của công ty 

 Giữ nguyên 

13 Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ 

đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết 

định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ 

đông họp thường niên mỗi năm một (01) lần 

trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết 

thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết 

định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không 

quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài 

chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội 

đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm 

họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi 

chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ 

Việt Nam. 

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa 

điểm phù hợp trên lãnh thổ Việt Nam. Đại hội 

đồng cổ đông thường niên quyết định những 

vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ 

Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài 

chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo 

cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công 

ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến 

kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải 

mời đại diện tổ chức kiểm toán độc lập được 

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có 

thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ 

đông thường niên được tổ chức mỗi năm một 

lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường 

niên trong thời hạn 04 (bốn) tháng, kể từ ngày 

kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội 

đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có 

thể gia hạn, nhưng không quá 06 (sáu) tháng kể 

từ ngày kết thúc năm tài chính. 

 

 

 

 

 

2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa 

chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông 

thường niên quyết định những vấn đề theo quy 

định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt 

thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và 

ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. 

Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài 

chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ 

trọng yếu, Công ty có thể mời đại diện công ty 

kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông 

 

- Theo quy định 

mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Theo quy định 

mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K1, K2 

Điều 139 

LDN, K1 

Điều 14 

TT116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K2 Điều 14 

TT116/2020 
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chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài 

chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán 

được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham 

dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của 

Công ty. 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại 

hội đồng cổ đông bất thường trong các trường 

hợp sau: 

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết 

vì lợi ích của Công ty;  

 

 

 

 

b. Số thành viên Hội đồng quản trị, 

Kiểm soát viên ít hơn số lượng thành viên tối 

thiểu theo quy định của pháp luật; 

 

 

c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông quy định tại khoản 2, Điều 11 

của Điều lệ này; yêu cầu triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản 

trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có 

chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản 

yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ 

chữ ký của các cổ đông có liên quan; 

d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

 

 

 

thường niên để giải thích các nội dung liên 

quan. 

 

 

 

 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại 

hội đồng cổ đông bất thường trong các trường 

hợp sau: 

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết 

vì lợi ích của Công ty;  

b. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng 

hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 

phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa 

(1/2) so với số đầu kỳ; 

c. Số thành viên 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; 

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 

định tại Khoản 3, Điều 11 của Điều lệ này yêu 

cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một 

văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập 

phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ 

ký của các cổ đông liên quan (văn bản kiến 

nghị có thể lập thành nhiều bản để có đủ chữ 

ký của tất cả các cổ đông có liên quan); 

e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc 

họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng 

các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ 

quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Quy định mới 

đã bỏ khoản này 

 

 

- Theo quy định 

của luật mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Theo quy định 

mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điểm a K1 

Điều 140 

LDN 

- K3 Điều 14 

TT116/2020 

 

 

- Điểm b K1 

Điều 140 

LDN, Điểm b 

K3 Điều 14 

TT116/2020 

-Điểm c K1 

Điều 140 

LDN, Điểm c 

K3 Điều 14 

TT116/2020 

 

 

 

- Điểm d K1 

Điều 140 

LDN, Điểm d 

K3 Điều 14 
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e. Các trường hợp khác theo quy định 

của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

bất thường: 

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi 

(30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng 

quản trị như quy định tại điểm b khoản 3 Điều 

13 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c 

và điểm d khoản 3 Điều 13; 

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại điểm a khoản 4 Điều 13 thì trong thời 

hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát 

phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 3 

Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại điểm b khoản 4 Điều 13 thì cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điểm c khoản 

3 Điều 13 có quyền yêu cầu đại diện Công ty 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

 

 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ 

đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể 

nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh 

nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc 

có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn 

của mình; 

f. Các trường hợp khác theo quy định 

của pháp luật và Điều lệ công ty.  

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

bất thường 

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi 

ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản 

trị còn lại như quy định tại Điểm c, Khoản 

3Điều 13 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại 

Điểm d,Khoản 3 và Điểm e, Khoản 3, Điều 13.  

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 13 thì trong 

thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm 

soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 

5, Điều 136 Luật Doanh nghiệp.  

c. Trường hợp Ban kiểm soát không 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 13 thì trong 

thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, 

nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d, 

Khoản 3, Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định Khoản 6, Điều 136 

Luật Doanh nghiệp. 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ 

đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể 

 

 

 

 

 

 

 

- Cty không có 

thành viên Hội 

đồng quản trị 

độc lập 

 

 

 

 

 

 

 

- Dẫn chiếu điều 

luật mới 

 

 

- Theo quy định 

mới 
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- K2 Điều 
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Điểm a K4 

Điều 14 
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- K3 Điều 

140 LDN 

 

 

- K4 Điều 
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Điểm cK4 

Điều 14 

TT116/2020 
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đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát 

việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần 

thiết. 

d. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và 

tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được 

Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm 

những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự 

Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi 

lại. 

 

5. Hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông được quy định cụ thể tại Quy chế quản trị 

nội bộ, trong đó bao gồm: 

a. Trực tiếp; 

b. Trực tuyến; 

c. Lấy ý kiến bằng văn bản. 

đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát 

việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần 

thiết. 

d. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và 

tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được 

công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm 

những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự 

Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi 

lại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bổ sung hình 

thức tổ chức theo 

quy định mới 

phù hợp với tình 

hình thực tế và 

quy chế nội bộ 

14 Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng 

cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và 

nghĩa vụ sau: 

a. Thông qua định hướng phát triển của 

Công ty; 

b. Quyết định loại cổ phần và tổng số 

cổ phần của từng loại được quyền chào bán; 

quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại 

cổ phần; 

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát; 

d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản 

có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội 

đồng cổ đông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bổ sung theo 

quy định mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K2 Điều 

138 LDN, K1 

Điều 15 

TT116/2020 
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Công ty; 

e. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

công ty; 

f. Thông qua báo cáo tài chính hằng 

năm; 

g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số 

cổ phần đã bán của mỗi loại; 

h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công 

ty; 

i. Quyết định tổ chức lại, giải thể Công 

ty; 

j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức 

thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát; 

k. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; 

Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát; 

l. Phê duyệt danh sách công ty kiểm 

toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt 

động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên 

được chấp thuận khi xét thầy cần thiết; 

m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy 

định pháp luật. 

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và 

thông qua các vấn đề sau: 

a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của 

Công ty; 

b. Báo cáo tài chính hằng năm đã được 

kiểm toán; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có 

quyền thảo luận và thông qua: 

 

 

a. Báo cáo tài chính kiểm toán hàng 

năm; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Theo quy định 

mới: Không còn 

phân chia quyền 

lợi giữa ĐHĐCĐ 

thường niên và 

bất thường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K3 Điều 

139 LDN, K2 

Điều 15 

TT116/2020 
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c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về 

quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng 

quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; 

d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết 

quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động 

của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; 

e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt 

động của Ban kiểm soát và thành viên Ban 

kiểm soát; 

f. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của 

từng loại; 

 

 

 

 

g. Số lượng thành viên Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát; 

 

 

h. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát; 

i. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức 

thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

j. Phê duyệt danh sách công ty kiểm 

toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các 

hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;   

k. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 

l. Loại cổ phần và số lượng cổ phần 

mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và 

b. Báo cáo của Ban kiểm soát; 

c. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 

d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài 

hạn của Công ty.  

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và 

bất thường thông qua quyết định bằng văn bản 

về các vấn đề sau: 

a. Thông qua các báo cáo tài chính 

hàng năm; 

b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho 

mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh 

nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần 

đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà 

Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo 

ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông; 

c. Số lượng thành viên của Hội đồng 

quản trị; 

d. Lựa chọn công ty kiểm toán; 

 

e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

 

f. Tổng số tiền thù lao của các thành 

viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao 

của Hội đồng quản trị; 

 

 

 

 

g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; 

h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần 

mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa đổi theo 

quy định mới 

 

 

 

 

 

 

- Chuyển thành 

Điểm j  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bổ sung việc 

chuyển nhượng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điểm e K2 

Điều 139 

LDN, Điểm 

e K2 Điều 15 

TT116/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điểm i K2 

Điều 15 

TT116/2020 

- Điểm m K2 

Điều 138 

LDN, Điểm 

k K2 Điều 15 

TT116/2020 

-Điểm m K2 

Điều 15 
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việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên 

sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày 

thành lập; 

m. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc 

chuyển đổi Công ty; 

n. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) 

Công ty và chỉ định người thanh lý; 

 

 

 

o. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản 

có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên 

được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của 

Công ty; 

 

p. Quyết định mua lại trên 10% tổng số 

cổ phần đã bán của mỗi loại; 

 

q. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch 

với những đối tượng được quy định tại khoản 1 

Điều 167 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; 

 

r. Chấp thuận các giao dịch quy định 

tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Chứng khoán; 

 

s. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị 

công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, 

 

 

 

i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc 

chuyển đổi Công ty; 

j. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) 

Công ty và chỉ định người thanh lý;   

k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội 

đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại 

cho Công ty và các cổ đông của Công ty; 

l. Quyết định giao dịch đầu tư hoặc 

bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá 

trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo 

tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán; 

 

m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số 

cổ phần phát hành của mỗi loại; 

 

n. 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; 

 

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; 

 

 

 

theo quy định 

mới 

 

 

 

 

 

- Quy định mới 

đã bỏ khoản này 

 

- Bỏ từ “giao dịch” 

- Đổi cách dùng 

thuật ngữ 

- Bỏ “đã được 

kiểm toán” 

- Đổi từ “phát 

hành” thành “đã 

bán” 

- Dẫn chiếu điều 

luật mới 

 

 

 

 

- Bổ sung theo 

quy định mới 

 

 

 

 

- Bổ sung quy 

định mới 

TT116/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điểm đ K2 

Điều 147 

LDN, Điểm 
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Điều 138 
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- K4 Điều 
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Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

t. Các vấn đề khác theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ này. 

 

3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong 

các trường hợp sau đây : 

a. Các hợp đồng quy định tại Khoản 2 Điều 

14 Điều lệ này khi cổ đông đó hoặc người có 

liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp 

đồng; 

b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc 

của người có liên quan tới cổ đông đó trừ 

trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện 

theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc 

việc mua lại được thực hiện thông qua khớp 

lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch 

chứng khoán. 

4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được 

đưa vào chương trình họp phải được đưa ra 

thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông. 

 

 

p. Các vấn đề khác theo quy định của 

Điều lệ này và các quy chế khác của Công tyvà 

quy định của pháp luật. 

3. Cổ đông không được tham gia bỏ 

phiếu trong các trường hợp sau đây: 

a. Các hợp đồng quy định tạiKhoản 

2,Điều 14 Điều lệ này khi cổ đông đó hoặc 

người có liên quan tới cổ đông đó là một bên 

của hợp đồng; 

b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó 

hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ 

trường hợp việc mua lại cổ phần được thực 

hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông 

hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua 

khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở 

giao dịch chứng khoán. 

4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã 

được đưa vào chương trình họp phải được đưa 

ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ 

đông. 

 

 

 

 

- Quy định mới 

đã bỏ khoản này, 

giữ nguyên như 

Điều lệ cũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thêm từ “cuộc 

họp” 

LDN, Điểm t 

K2 Điều 15 

TT116/2020 

 

Điều 15 

TT116/2020, 

K3 Điều 15 

TT95/2017 

15 Điều 15. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng 

cổ đông 

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp 

tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một 

số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp 

thông qua một trong các hình thức quy định tại 

khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp. 

 

 

Điều 15. Các đại diện được ủy quyền 

 

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại 

hội đồng cổ đông theo quy định của luật pháp 

có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại 

diện của mình tham dự. Trường hợp cổ đông là 

tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ 

thông có quyền ủy quyền cho tối đa ba (03) 

người dự họp Đại hội đồng cổ đông.Trường 

hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy 

- Tên Điều theo 

quy định mới 

- Theo quy định 

mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K1 Điều 

144 LDN, K1 

Điều 16 

TT116/2020 
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2. Việc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức 

đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông quy định 

tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn 

bản.Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của 

Công ty và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, 

tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng 

cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, 

phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký 

của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ 

đông phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi đăng 

ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người 

tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy 

quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo 

ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó 

chưa đăng ký với Công ty). 

 

quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ 

phần và số phiếu biểu quyết của mỗi người đại 

diện. Trường hợp cổ đông Công ty không xác 

định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại 

diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia 

đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền. 

2. Việc uỷ quyền cho người đại diện 

dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành 

văn bản theo mẫu của công ty hoặc theo mẫu 

khác mà Hội đồng quản trị chấp thuận và phải 

có chữ ký theo quy định sau đây: 

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là 

người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ đông 

đó và người được uỷ quyền dự họp; 

b. Trường hợp cổ đông tổ chức là 

người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người 

đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo 

pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền 

dự họp; 

c. Trong trường hợp khác thì phải có 

chữ ký của người đại diện theo pháp luật của 

cổ đông và người được uỷ quyền dự họp. 

Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ 

đông phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào 

phòng họp. 

 

 

 

 

 

 

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Theo quy định 

mới 

 

 

 

 

 

- Quy định mới 

 

 

 

 

 

 

- K2 Điều 

144 LDN, K2 

Điều 16 

TT116/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K2 Điều 16 
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3. Phiếu biểu quyết của người được uỷ 

quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền 

vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường 

hợp sau đây: 

a. Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế 

năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực 

hành vi dân sự; 

b. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ 

định uỷ quyền; 

c. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm 

quyền của người thực hiện việc uỷ quyền. 

Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường 

hợp Công ty nhận được thông báo về một trong 

các sự kiện trên bốn mươi tám (48) giờ trước 

giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 

người uỷ quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc 

chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ 

được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại 

diện đó được xuất trình cùng với thư uỷ quyền 

cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư uỷ 

quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công 

ty). 

4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 

30, phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền 

dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có 

hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau 

đây: 

a. Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế 

năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực 

hành vi dân sự; 

b. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ 

định uỷ quyền; 

c. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm 

quyền của người thực hiện việc uỷ quyền. 

Điều khoản này sẽ không áp dụng trong 

trường hợp Công ty nhận được thông báo về 

một trong các sự kiện trên bốn mươi tám giờ 

trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập 

lại. 
 

đã bỏ khoản này 

16 Điều 16. Thay đổi các quyền 

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc 

biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có 

hiệu lực khi được các cổ đông đại diện từ 65% 

tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ 

đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội 

Điều 16. Thay đổi các quyền 

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền 

đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có 

hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% 

cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua 

đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% 

 

 

 

 

- Bổ sung theo 

quy định mới 

 

 

 

 

- K1 Điều 17 

TT116/2020 
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đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi 

quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần 

ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông 

ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số 

cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc 

được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 

75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán 

thành trong trường hợp thông qua nghị quyết 

dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông 

nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua 

việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi 

có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện theo 

ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần 

ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại 

đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số 

đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức 

lại trong vòng ba mươi (30) ngày tiếp theo và 

những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó 

(không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ 

phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện 

theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại 

biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông 

nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người 

nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp 

hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ 

phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu 

quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu 

trên. 

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng 

biệt như vậy được thực hiện tương tự với các 

quy định tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Điều 

quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu 

trên biểu quyết thông qua.  

 

 

 

 

 

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông 

nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua 

việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi 

có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện 

được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 

một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ 

phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không 

có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp 

được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày 

sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc 

loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người 

và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua 

đại diện được ủy quyền đều được coi là đủ số 

lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của 

cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, 

những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có 

mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể 

yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có 

quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc 

họp nêu trên. 

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng 

biệt như vậy được thực hiện tương tự với các 
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lệ này.  

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ 

phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền 

với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với 

một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến chia 

sẻ lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị 

thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ 

phần cùng loại. 

quy định tại Error! Reference source not 

found. và Error! Reference source not 

found. Điều lệ này.  

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ 

phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn 

liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối 

với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến 

chia sẻ lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty sẽ 

không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm 

các cổ phần cùng loại.  

 

17 Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và 

thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 
 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội 

đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông bất thường theo các trường hợp quy định 

tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ này. 

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

phải thực hiện những công việc sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện 

tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự 

họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 

mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời 

họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công 

bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có 

quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối 

thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký 

cuối cùng; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, 

chương trình họp, và thông báo họp Đại hội 

đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng 

cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu 

tập theo các trường hợp quy định tại Điểm b, 

Khoản 4, Điều 13 hoặc Điểm c, Khoản 4, Điều 

13. 

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện 

tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ 

đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại 

hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 

năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời 

họp Đại hội đồng cổ đông; 

 

 

 

 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

- Theo quy định 

mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Điểm a K5 

Điều 140 

LDN, K1 

Điều 141 

LDN,  Điểm 

a K2 Điều 18 

TT116/2020 
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c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 

e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại 

hội; 

f. Thông báo và gửi thông báo mời họp Đại 

hội đồng cổ đông cho tất cả cổ đôngcó quyền 

dự họp; 

g. Các công việc khác phục vụ đại hội. 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 

được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương 

thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ 

đông, 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 nơi cổ 

phiếu của 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 hai mươi mốt (21) 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). 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: 

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng 

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 

e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại 

hội; 

f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội 

đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền 

dự họp; 

g. Các công việc khác phục vụ đại hội. 

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: 

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bổ sung “đến 

được địa chỉ liên 

lạc của cổ đông” 

theo quy định 

mới 

 

 

 

- Quy định mới 

thay đổi “10 

ngày” thành “21 

ngày”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K2 Điều 

143 LDN, K3 

Điều 18 

TT116/2020 

 

 

 

 

- K1 Điều 
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trong cuộc họp; 

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng 

viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng 

quản trị, Kiểm soát viên; 

c. Phiếu biểu quyết; 

 

 

d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề 

trong chương trình họp. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy 

định tại khoản 2 Điều 11 của Điều lệ này có 

quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình 

họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng 

văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất 

ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc 

cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ họ và tên cổ 

đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, giấy tờ pháp lý 

cá nhân 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 và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và 

nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

 

 

 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

có quyền từ chối kiến nghị liên quan đến khoản 

4Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp 

sau: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy 

định tại khoản 4 Điều này; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc 

trong cuộc họp; 

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng 

viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng 

quản trị, Kiểm soát viên; 

c. Phiếu biểu quyết; 

d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự 

họp; 

e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề 

trong chương trình họp. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo 

quy định tại khoản 3 Điều 11của Điều lệ này có 

quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương 

trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải 

được làm bằng văn bản và phải được gửi cho 

Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước 

ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến 

nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, 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 và loại cổ 

phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến 

nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông có quyền từ chối kiến nghị liên quan đến 

Khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các 

trường hợp sau: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời 

hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc 

 

 

 

 

 

- Quy định mới 

đã bỏ điểm này 

 

 

 

 

 

 

 

-Quy định mới 

không bao gồm 

các thông tin 

này. So với quy 

định pháp luật và 

quy định cũ của 

công ty  Giữ 

lại đồng thời 

thay đổi từ ngữ 

theo quy định 

mới 

 

 

 

 

- Quy định tổng 

quát 

-  Sửa đổi, bổ 

 

 

 

 

 

- K3 Điều 

143 LDN, K3 

Điều 18 

TT116/2020, 

K3 Điều 18 

TT95/2017 

 

 

 

- K2 Điều 

142 LDN, K4 

Điều 18 

TT116/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điểm a K3 

Điều 142 

LDN 
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nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ 

phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 

2 Điều 11 Điều lệ này; 

 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi 

thẩm quyềnquyết định của Đại hội đồng cổ 

đông;  

d. Các trường hợp khác theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ này. 

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại 

khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và 

nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức 

bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp 

nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

7. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo 

nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình 

họp. 

8. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực 

ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và 

thông qua nghị quyết đó vi pham quy định của 

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ 

phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục 

ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại khoản 3 

Điều 12 Điều lệ này; 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi 

thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông;  

d. Các trường hợp khác theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ này. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo 

nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình 

họp. 

7. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực 

ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị 

quyết đó không được thực hiện đúng như quy 

định. 

sung theo Điều 

11 Điều lệ mới 

 

 

 

 

 

 

 

- Bổ sung theo 

quy định mới 

 

 

 

 

 

- Điều lệ mẫu 

không quy định, 

vẫn giữ nguyên 

- Bổ sung theo 

quy định mới 

- K2 Điều 

142 LDN, 

Điểm b K5 

Điều 18 

TT116/2020 

 

 

 

 

- K4 Điều 

142 LDN, K6 

Điều 18 

TT116/2020 

 

 

 

- K2 Điều 

149 LDN 

 

- K2 Điều 

152 LDN 

 

18 Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại 

hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến 

hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 

50% tổng số phiếu biểu quyết.  

 

 

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại 

hội đồng cổ đông  

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến 

hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít 

nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  

 

 

- Thay đổi từ “ít 

nhất 51% tổng số 

cổ phần có 

quyền biểu 

quyết” thành 

“trên 50% tổng 

số phiếu biểu 

- K1 Điều 

145 LDN, K1 

Điều 19 

TT116/2020 
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2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không 

đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 

1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai 

được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể 

từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi 

có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số 

phiếu biểu quyết trở lên. 

 

 

 

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không 

đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 

2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba 

phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) 

ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.Cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến 

hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu 

quyết của các cổ đông dự họp. 

 

 

 

 

 

4. Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đồng 

cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã 

được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy 

định tại khoản 3 Điều 17 của Điều lệ này. 

Quyết định về vấn đề này được thông qua nếu 

được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ 

 

 

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại 

biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể 

từ thời điểm xác định khai mạc đại hội,người 

triệu tập họp hủy cuộc họp. 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 

họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ 

haichỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp 

đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết.  

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không 

được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần 

thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời 

điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu 

tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày 

dự định tiến hành đại hội lần hai, trong trường 

hợp này đại hội được tiến hành không phụ 

thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết 

của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và 

có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến 

được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông lần thứ nhất. 

4. Theo đề nghị Chủ tọa, Đại hội đồng cổ 

đông có quyền thay đổi chương trình họp đã 

được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy 

định tại khoản 3 Điều 17 của Điều lệ này. 

Quyết định về vấn đề này được thông qua nếu 

được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng 

quyết” theo quy 

định mới 

- Theo quy định 

mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Theo quy định 

mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thay đổi từ 

“cho ít nhất 51% 

tổng số phiếu” 

thành “trên 50% 

tổng số cổ phần” 

theo thuật ngữ 

 

 

- K2 Điều 

145 LDN, K2 

Điều 19 

TT116/2020 

 

 

 

 

 

 

 

- K3 Điều 

145 LDN, K3 

Điều 19 

TT116/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  K4 Điều 

145 LDN 
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phần có quyền biểu quyết chấp thuận. 

 

số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận. 

 

của quy định 

mới 

19 Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu 

quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty 

phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải 

thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông 

có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình 

tự sau: 

a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp 

cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền 

có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó 

ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và 

tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu 

quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông 

thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong 

nội dung chương trình. Việc biểu quyết được 

tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ 

tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ 

không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối 

cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không 

tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu 

được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc 

cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách 

nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu 

theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của 

ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết 

định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp; 

b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của 

cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy 

quyềnđến sau khi cuộc họp đã khai mạc có 

Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu 

quyết tại Đại hội đồng cổ đông 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty 

phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải 

thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông 

có quyền dự họp có mặt đăng ký  

 

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp 

cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền 

có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó 

ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và 

tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu 

quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết 

tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu 

trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, 

cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay 

phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán 

thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp 

lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo 

ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. 

Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm 

kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề 

nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm 

phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn 

cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. 

 

 

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy 

quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có 

quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham 

 

 

-Luật mới quy 

định trình tự 

trong khoản 1 

 

 

 

 

 

- Thay đổi, bổ 

sung thuật ngữ 

theo quy định 

của luật mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bổ sung thuật 

ngữ theo quy 

định của luật 

 

 

-K1 Điều 146 

LDN, K1 

Điều 20 

TT116/2020 

 

 

 

 

- K5 Điều 

146 LDN, 

Điểm a K1 

Điều 20 

TT116/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điểm d K2 

Điều 146 

LDN 
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quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham 

gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng 

ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội 

để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực 

của những nội dung đã được biểu quyết trước 

đó không thay đổi. 

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm 

phiếu được quy định như sau: 

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa 

hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản 

trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường 

hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả 

năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản 

trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ 

tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường 

hợp không bầu được người làm Chủ tọa, 

Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội 

đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số 

những người dự họp và người có phiếu bầu cao 

nhất làm Chủ tọa cuộc họp; 

b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 

này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu 

cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư 

ký cuộc họp; 

d. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số 

người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ 

tọa cuộc họp. 

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải 

gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng 

ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội 

để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực 

của những nội dung đã được biểu quyết trước 

đó không thay đổi. 

 

 

 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các 

cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. 

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời 

mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội 

đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ 

làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. 

Trường hợp không bầu được người làm Chủ 

tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại 

hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong 

số những người dự họp và người có phiếu bầu 

cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp. 

 

 

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu 

tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc 

họp và người có số phiếu bầu cao nhất được 

cử làm chủ tọa cuộc họp. 

 

 

 

 

 

5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải 

mới 

 

 

 

 

 

 

 

- Bổ sung theo 

quy định của luật 

mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Theo quy định 

của luật mới 

 

 

 

- Bổ sung theo 

quy định của luật 

mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điểm a K2 

Điều 146 

LDN, Điểm a 

K2 Điều 20 

TT116/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điểm b K2 

Điều 146 

LDN, Điểm b 

K2 Điều 20 

TT116/2020 

- Điểm c,d 

K2 Điều 146 

LDN, Điểm 

c,d K2 Điều 

20 

TT116/2020 
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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. 

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các 

biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, 

đúng theo chương trình đã được thông qua và 

phản ánh được mong muốn của đa số người dự 

họp. 

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội 

đồng cổ đông; 

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại 

các địa điểm họp; 

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. 

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu 

quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương 

trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu 

quyết tán thành, không tán thành và không có ý 

kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố 

ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự 

họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được 

đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay 

sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực 

của những nội dung đã được biểu quyết trước 

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. 

6. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt 

động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo 

chương trình đã được thông qua và phản ánh 

được mong muốn của đa số đại biểu tham dự. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quy định mới 

gộp quy định tại 

K6 và K9 Điều 

lệ cũ đồng thời 

bổ sung và thay 

đổi các thuật ngữ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bổ sung theo 

quy định của luật 

mới 

 

 

 

- Bổ sung theo 

quy định của luật 

mới 

 

 

 

 

 

 

- K4 Điều 

146 LDN, K4 

Điều 20 

TT116/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K5 Điều 

146 LDN, K5 

Điều 20 

TT116/2020 

 

 

- K6 Điều 

146 LDN, K6 

Điều 20 

TT116/2020 
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đó không thay đổi. 

 

 

 

 

 

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây: 

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm 

tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý 

khác; 

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật 

tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân 

thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối 

trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc 

họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm 

tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

8. 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. 

 

9. 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: 

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội 

đồng cổ đông; 

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại 

các địa điểm họp; 

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. 

 

- Quy định tại 

K8 Điều lệ mới 

 

 

 

- Theo quy định 

mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đã quy định tại 

K4 Điều này của 

Điều lệ mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K7 Điều 

146 LDN, K7 

Điều 20 

TT116/2020 
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8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự 

họp tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể 

từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được 

hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp 

trong trường hợp sau đây: 

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận 

tiện cho tất cả người dự họp; 

b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp 

không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, 

thảo luận và biểu quyết; 

c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có 

nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến 

hành một cách công bằng và hợp pháp. 

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng 

họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại 

khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu 

một người khác trong số những người dự họp 

để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến 

lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua 

tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành. 

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ 

hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông 

qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm 

đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng 

hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện 

tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh 

nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 

155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Chứng khoán. 

Khoản 7 Điều lệ cũ: “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” 
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- Bổ sung quy 

định mới 
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10. 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: 

a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa 

điểm ghi trong thông báo và chủ tọa đại hội có 

mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”); 

b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại 

diện được ủy quyền không dự họp được theo 

Điều khoản này hoặc những người muốn tham 

gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của đại 

hội có thể đồng thời tham dự đại hội; 

Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần 

nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo Điều 

khoản này. 

11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu 

cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia 

đại hội ở địa điểm chính của đại hội. 

12. 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. 

- Quy định mới 

đã bỏ 3 điều 

khoản này 

20 Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông được thông qua 

1. Nghị quyết về những nội dung sau đây 

được thông qua nếu được số cổ đông đại diện 

từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất 

cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp 

quy định tại các khoản 3, 4, 5 Điều này và 

Khoản 6  Điều 148 Luật Doanh nghiệp (nếu 

có): 

 

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông có thể thông qua 

quyết định dưới hình thức biểu quyết tại cuộc 

họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Nghị quyết 

về những nội dung sau đây bắt buộc phải được 

thông qua dưới hình thức biểu quyết tại cuộc 

họp và được số cổ đông đại diện ít nhất 65% 

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự 

họp tán thành: 

 

 

- Quy định theo 

Điều lệ cũ đã 

gộp quy định tại 

Điều 147, Điều 

148 LDN và 

Điều 21 TT 

116/2020.  

 

 

 

- K1 Điều 

147 LDN, K1 

Điều 21 

TT116/2020 
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a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ 

Công ty; 

b) Định hướng phát triển Công ty; 

c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng 

loại; 

d) Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

e) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có 

giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

 

f) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

h) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh 

doanh; 

i) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty. 

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi 

được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu 

biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, 

trừ trường hợp quy định tại khoản 1,3,4, 5 Điều 

này và Khoản 6  Điều 148 Luật Doanh nghiệp 

(nếu có).  

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực 

ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và 

thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của 

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ 

đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với 

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ 

công ty; 

b) Định hướng phát triển công ty; 

c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng 

loạiđược quyền chào bán; 

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

e) Quyết định đầu tư hoặc bán số 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; 

f) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g) Tổ chức lại, giải thể công ty; 

h) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh 

doanh; 

i) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty. 

2. Các nghị quyết khác 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 3 Điều này. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ 

đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng 
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tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên 

được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm 

soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một 

phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc 

một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên 

Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được 

xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống 

thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu 

cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định 

tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai (02) 

ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như 

nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng 

quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu 

lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu 

ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy 

định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty. 

5. Trường hợp thông qua nghị quyết 

dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 

nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số 

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền 

biểu quyết tán thành, trừ trường hợp Sửa đổi, bổ 

sung các nội dung của Điều lệ Công ty thì phải 

được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu từ 

65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả 

cổ đông có quyền biểu quyết tán thành. 

 

 

 

 

 

 

với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành 

viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban 

kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc 

một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một 

hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành 

viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên 

được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao 

xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu 

bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy 

định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai 

(02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu 

như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội 

đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến 

hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số 

phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu 

chí quy chế bầu cửhoặc Điều lệ công ty. 

4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới 

hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông 

qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% 

tổng số phiếu biểu quyết tán thành;  
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-Quy định này để 

cho phép Nghị 

quyết Sửa đổi, 
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có thể được 

thông qua dưới 

hình thức lấy ý 

kiến bằng văn 

bản nhưng phải 

đặt tỷ lệ trên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K4 Điều 

148 LDN, K8 

Điều 22 

TT116/2020 

 

 

 

 

 

 

 

- K5 Điều 

148 LDN 



44 

 

 

 

 

 

 

6. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải 

được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp 

Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm 

(15) ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông 

qua; trường hợp Công ty có trang thông tin điện 

tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc 

đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. 

 

 

 

 

 

 

5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải 

được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp 

Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, 

kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường 

hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi 

nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải 

lên trang thông tin điện tử của công ty. 

 

65%, để việc sửa 

đổi được kịp 

thời, không cần 

chờ đến khi tổ 

chức ĐHĐCĐ 

nhưng vẫn thể 

hiện được tính 

nhất trí cao 

 

 

 

 

 

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

cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản để thông qua Nghị quyết 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 nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì 

lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp sau đây: 

a) Định hướng phát triển Công ty; 

b) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng 

loại; 

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có 

giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong 

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 địnhcủa 

Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét 

thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; 
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báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

f) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

g) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh 

doanh; 

h) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy 

ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông, các tài liệu giải trình dự thảo quyết định 

và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết 

chậm nhất (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại 

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. 

 

 

 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có nội dung chủ yếu 

sau đây: 

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; 

b. Mục đích lấy ý kiến; 

c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy 

tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá 

nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ 

pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với 

cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, 

quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối 

với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ 

phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của 

 

 

 

 

 

 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy 

ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết 

định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết 

định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng 

phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký 

của từng cổ đông. 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 nhất mười (10) ngày trước ngày hết 

hạn nhận phiếu lấy ý kiến; 

 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung 

chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng 

ký kinh doanh của công ty; 

b. Mục đích lấy ý kiến; 

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, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số 

quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh 

doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền 

của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của 

từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sử dụng thuật 

ngữ theo quy 

định mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K2 Điều 149 

LDN, K2 

Điều 22 

TT116/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K3 Điều 149 

LDN, K3 

Điều 22 

TT116/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết 

định; 

e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, 

không tán thành và không có ý kiến đối với 

từng vấn đề lấy ý kiến; 

f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý 

kiến đã được trả lời; 

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị. 

 

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả 

lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax 

hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 

 

 

 

 

a. Trường hợp 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; 

b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, 

phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ 

bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

 

c. 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 và 

 

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết 

định; 

e. Phương án biểu quyết bao gồm tán 

thành, không tán thành và không có ý kiến; 

 

f. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý 

kiến đã được trả lời; 

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị và người đại diện theo pháp luật của 

công ty; 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có 

chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại 

diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo 

pháp luật của cổ đông là tổ chức. 

Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời 

đến Công ty theo một trong các hình thức sau 

đây: 

a. 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; 

b. Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến 

gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử, nội 

dung phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm 

phiếu. 

c. 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 và 
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bị tiết lộ 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. 

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên 

bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban 

kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ 

chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu 

phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi 

đăng ký kinh doanh; 

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để 

thông qua nghị 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, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông 

tham gia biểu quyết; 

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành 

và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 

e. Các quyết định đã được thông qua và tỷ lệ 

biểu quyết thông qua tương ứng; 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người 

kiểm phiếu. 

 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm 

phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên 

đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính 

xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách 

nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết 

bị tiết lộ 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. 

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên 

bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban 

kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ 

chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu 

phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng 

ký kinh doanh; 

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để 

thông qua quyết định; 

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; 

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành 

và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 

e. Các quyết định đã được thông qua; 

 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị, người đại diện theo pháp luật của công 

ty và của người giám sát kiểm phiếu và người 

kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm 

phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên 

đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính 

xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu 

trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các 
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định được thông qua do kiểm phiếu không 

trung thực, không chính xác. 

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải 

được công bố trên website của Công ty trong 

thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm 

kết thúc kiểm phiếu và gửi đến các cổ đông 

trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết 

thúc kiểm phiếu. 

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản 

kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông 

qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu 

lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở 

chính của Công ty. 

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức 

lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được thực 

hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 20 Điều lệ 

này.. 

quyết định được thông qua do kiểm phiếu 

không trung thực, không chính xác; 

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 kết thúc 

kiểm phiếu; 

 

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản 

kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông 

qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu 

lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở 

chính của công ty; 

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 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. 
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22 Điều 22. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông 

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 phải 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; 

Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ 

đông 

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; 
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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. Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký. 

Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản 

họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả 

thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự 

họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại 

khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, 

thư ký từ chối ký biên bản họp. 

 

 

 

 

 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải 

được lập xong và thông qua trước khi kết thúc 

cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc 

người khác ký tên trong biên bản họp phải liên 

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. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải 

được lập xong và thông qua trước khi kết thúc 

cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu 

trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính 
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đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính 

xác của nội dung biên bản. 

3. 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 giữa biên bản 

bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong 

biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ 

đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự 

họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền 

tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên 

bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo 

thông báo mời họp phải được công bố thông tin 

theo quy định pháp luật về công bố thông tin 

trên thị trường chứng khoán và phải được lưu 

giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải 

được công bố trên trang thông tin điện tử của 

Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ 

hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn 

mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc 

họp. 

xác của nội dung biên bản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải 

được công bố trên trang thông tin điện tử của 

Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ 

hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn 

mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc 

họp. 

 

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được 

coi là bằng chứng xác thực về những công việc 

đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung 

biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy 

định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi 

biên bản. 

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ 

lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K5 Điều 150 

LDN 2020 quy 

định khoản này 

nhưng  Điều 23 

TT116/2020 lại 

không quy định. 

=> giữ nguyên 

- Luật mới đã bỏ 

2 khoản này 

TT116/2020 

 

- K4 Điều 

150 LDN, K3 

Điều 23 

TT116/2020 

 

- K6 Điều 

150 LDN, K4 

Điều 23 

TT116/2020 

 

 

 

 

 

- K5 Điều 

150 LDN 
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ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp 

và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ 

sở chính của Công ty. 

23 Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ 

ngày nhận được Nghị quyết hoặc 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 hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 

Điều 11 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: 

 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm 

trọng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều 

lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 

Điều 20 Điều lệ này. 

 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật 

hoặc Điều lệ này. 

 

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông 

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 11 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án 

hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau 

đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý 

kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng 

theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều 

lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 

Điều 17 Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật 

hoặc Điều lệ này. 

Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án 

hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức 

lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 

30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật 

doanh nghiệp và Điều lệ này. 

 

 

 

 

 

- Theo quy định 

mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quy định mới 

đã bỏ nội dung 

này 

 

 

 

 

 

- Điều 151 

LDN, Điều 

24 

TT116/2020 
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24 Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng 

quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng 

viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố 

thông tin liên quan đến các ứng viên 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 của các thông tin 

cá nhân được công bố và phải cam kết thực 

hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng 

và vì lợi ích cao nhất của Công ty 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: 

 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

 

b. Trình độ chuyên môn; 

c. Quá trình công tác; 

d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả 

chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác); 

 

 

 

 

 

e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên 

có liên quan của Công ty (nếu có); 

 

Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội 

đồng quản trị 

1. 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: 

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 

 

 

- Thay đổi, bổ 

sung theo quy 

định mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quy định mới 

đã bỏ điểm b,f,h 

(Điều lệ cũ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điểm a K4 

Điều 41 Luật 

Chứng 

khoán, 

K1 Điều 274 

NĐ 

155/2020, K1 

Điều 25 

TT116/2020 
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f. Các thông tin khác (nếu có); 

g. Công ty có trách nhiệm công bố thông tin 

về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ 

chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức 

danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan 

tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị 

(nếu có). 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có 

quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các 

ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề 

cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% 

được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 

dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; 

từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn 

(04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử năm 

(05) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng 

quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 

đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 

Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản 

trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên 

hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty 

quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về 

quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội 

đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương 

nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công 

bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu 

quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo 

quy định pháp luật. 

cử ứng viên đó (nếu có); 

i. Các thông tin khác (nếu có). 

 

 

 

 

 

 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông 

trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có 

quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các 

ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề 

cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% 

được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% 

đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng 

viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 

bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử 

năm (05) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng 

quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 

đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương 

nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ 

chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định 

tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục 

Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng 

viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ 

ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định 

pháp luật. 

 

 

- Bổ sung theo 

quy định mới 

 

 

 

 

- Giữ nguyên 

quy định của 

Khoản 2 Điều 

này theo Điều lệ 

cũ (TT95/2017) 

mà không theo 

quy định mới 

(dạng khái quát) 

của TT116/2020 

 

 

 

- Sửa đổi, bổ 

sung theo quy 

định mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điểm g K1 

Điều 25 

TT116/2020 

 

 

 

- K2 Điều 25 

TT95/2017, 

K2 Điều 25 

TT116/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K3 Điều 

274 NĐ 

155/2020, K3 

Điều 25 

TT116/2020 
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4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng 

các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 

và Điều lệ công ty. 

 

- Bổ sung theo 

quy định mới 

 

 

- K4 Điều 25 

TT116/2020 

25 Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của 

thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản 

trị là năm (05) người.  

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng 

quản trị không quá năm (05) năm và có thể 

được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản 

trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên 

đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị 

cho đến khi có thành viên mới được bầu thay 

thế và tiếp quản công việc. 

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản 

trị như sau: 

Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại 

chúng phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) 

tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành 

viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa 

thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức 

danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính 

độc lập của Hội đồng quản trị. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị 

không còn tư cách thành viên Hội đồng quản 

trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông 

miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy 

định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp và các 

trường hợp cụ thể sau đây:  

 

Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của 

thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng 

quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành 

viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) 

năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được 

bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng 

số thành viên Hội đồng quản trị không điều 

hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số 

thành viên Hội đồng quản trị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ 

không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị 

trong các trường hợp sau: 

 

 

 

a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành 

 

 

 

 

 

 

- Bổ sung theo 

quy định mới 

 

 

 

 

- Bổ sung theo 

quy định mới.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đã quy định tại 

 

 

 

 

 

 

- K1, K2, K3 

Điều 154 

LDN, K2 

Điều 26 

TT116/2020 

 

- K3 Điều 26 

TT116/2020, 

K2 Điều 26 

TT95/2017 

 

 

 

 

 

- K4 Điều 26 

TT116/2020, 

K1 Điều 160 

LDN 
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a. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các 

cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong 

vòng sáu tháng, và trong thời gian này Hội 

đồng quản trị không cho phép thành viên đó 

vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của 

người này bị bỏ trống; 

b. Cổ đông là tổ chức không cử người làm đại 

diện nữa. 

c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

d. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho 

Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản 

trị;  

e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp 

luật và Điều lệ này. 

5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị phải được công bố thông tin theo quy 

định của pháp luật về công bố thông tin trên 

thị trường chứng khoán. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị 

không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

 

viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không 

được làm thành viên Hội đồng quản trị; 

b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ 

chức đến trụ sở chính của Công ty; 

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành 

viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng 

chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không 

còn năng lực hành vi; 

d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các 

cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong 

vòng sáu tháng, và trong thời gian này Hội 

đồng quản trị không cho phép thành viên đó 

vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của 

người này bị bỏ trống; 

e. Cổ đông là tổ chức không cử ngườilàm đại 

diện nữa. 

f. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

g. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho 

Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản 

trị;  

h. Các trường hợp khác theo quy định của pháp 

luật và Điều lệ này. 

3. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng 

quản trị phải được thông báo theo các quy định 

của pháp luật về chứng khoán và thị trường 

chứng khoán. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất 

thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công 

ty. 

Điều 160 LDN 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giữ nguyên 

như Điều lệ cũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K5,6 Điều 

26 

TT116/2020 

26 Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội 

đồng quản trị 

Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội 

đồng quản trị 
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1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công 

ty, có toàn quyền nhân danh của Công ty để 

quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của 

công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

do pháp luật, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng 

cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có 

những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển 

trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm 

của Công ty; 

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần 

được quyền chào bán của từng loại; 

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong 

phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của 

từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo 

hình thức khác; 

d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu 

của Công ty; 

 

e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh 

nghiệp; 

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. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, 

tiếp thị và công nghệ; 

h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho 

vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc 

của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo 

của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ 

quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc 

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng 

cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có 

những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển 

trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm 

của Công ty; 

f. Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng 

số cổ phần phát hành theo từng loại; 

 

 

 

 

h. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái 

phiếu trong trường hợp được Đại hội đồng cổ 

đông ủy quyền; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Theo quy định 

mới 

 

 

 

 

Lưu ý: So sánh 

các điểm theo 

quy định mới 

nên thay đổi vị 

trí các điểm của 

Điều lệ cũ 

 

 

 

- Bổ sung theo 

quy định mới 

 

 

 

 

 

- Theo quy định 

mới 

- Bổ sung Điểm 

e,f,g,h Khoản 2 

Điều này theo 

quy định mới 

 

 

 

 

- K1 Điều 

153 LDN, K1 

Điều 27 

TT116/2020 

 

 

- K2 Điều 

153 LDN, K2 

Điều 27 

TT116/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điểm c K2 

Điều 153 

LDN, Điểm c 

K2 Điều 27 

TT116/2020 
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35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ 

trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm 

quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, 

khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh 

nghiệp; 

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội 

đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết 

hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối Tổng giám 

đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều 

lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù 

lao, thưởng và lợi ích khác của những người 

quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền 

tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội 

đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức 

thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 

j. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người 

quản lý khác trong điều hành công việc kinh 

doanh hằng ngày của Công ty; 

k. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý 

nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công 

ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc 

góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; 

l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục 

vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội 

đồng cổ đông thông qua nghị quyết; 

m. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được 

kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông; 

 

n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định 

 

 

 

 

 

 

 

c. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, 

chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, 

người điều hành khác và quyết định mức lương 

của họ; 

 

 

 

 

 

 

d. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người 

điều hành khác; 

 

i. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc 

thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn 

phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần 

của doanh nghiệp khác; 

m. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục 

vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội 

đồng cổ đông thông qua quyết định; 

n. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm 

toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng 

cổ đông; 

j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ Điểm i – p 

K2 Điều này: 

sửa đổi theo quy 

định mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điểm i – p 

K2 Điều 153 

LDN, Điểm i 

– p K2 Điều 

27 

TT116/2020 
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thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát 

sinh trong quá trình kinh doanh; 

o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; 

yêu cầu phá sản Công ty; 

p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động 

Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị 

Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua, quyết định ban hành Quy chế về 

công bố thông tin của công ty; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy 

định khác của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

thời hạn và thủ tục trả cổ tức; 

 

k. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công 

ty; 

l. 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 ; 

 

 

b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở 

các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua; 

e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối 

với người điều hành doanh nghiệp cũng như 

quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để 

giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục 

pháp lý đối với người điều hành đó; 

g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển 

đổi và trái phiếu kèm chứng quyền; 

o. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội 

đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc; 

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

 

 

 

3. Những vấn đề sau đây phải được Hội 

đồng quản trị phê chuẩn:  

a. Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng 

đại diện của Công ty;  

b. Thành lập các công ty con của Công ty; 

c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 

149 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quy định mới 

đã bỏ Điểm 

b,e,g,o của Điều 

lệ cũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quy định mới 

 

 

 

- Điều 153 LDN 

và Điều 27 

TT116/2020 

không còn quy 

định các vấn đề 

phải được Hội 

đồng quản trị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điều 153 

LDN, Điều 

27 

TT116/2020 
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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; 

d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được 

Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và 

Luật sư của Công ty; 

e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản 

thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của 

Công ty; 

f. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch 

kinh doanh và ngân sách vượt quá mười (10) tỷ 

đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 

10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh 

hàng năm; 

g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp 

tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam 

hay nước ngoài; 

h. Việc định giá tài sản góp vào Công ty 

không phải bằng tiền trong đợt phát hành cổ 

phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm 

vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, 

công nghệ và bí quyết công nghệ; 

i. Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% 

tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán 

trong mười hai (12) tháng; 

j. Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần 

của Công ty; 

k. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà 

Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận 

trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của 

phê chuẩn, chỉ 

quy định quyền 

hạn và nghĩa vụ 

như K2 Điều này 

(ở trên) 
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3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng 

quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định 

số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Chứng khoán. 

 

mình. 

4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là 

về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với 

Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý khác 

trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng 

quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng 

cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm của Công 

ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được 

Hội đồng quản trị thông qua. 

5. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định 

khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho 

nhân viên cấp dưới và các cán bộ quản lý đại 

diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty. 

 

 

- Sửa đổi bổ 

sung theo quy 

định mới 

 

- K3 Điều 27 

TT116/2020 

27 Điều 27. Thù lao, thưởng và lợi ích khác 

của thành viên Hội đồng quản trị 

1.  Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho 

thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và 

hiệu quả kinh doanh. 

 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng 

thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc 

được tính theo số ngày công cần thiết hoàn 

thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản 

trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị 

dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo 

nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và 

thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng 

cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản 

trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công 

Điều 27. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác 

của thành viên Hội đồng quản trị 

 

 

 

 

1. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính 

các đại diện được ủy quyền) được nhận thù lao 

cho công việc của mình dưới tư cách là thành 

viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho 

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông 

quyết định. Khoản thù lao này được chia cho 

các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa 

thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều 

trong trường hợp không thỏa thuận được. 

2. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội 

đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa 
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ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập 

doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng 

trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty 

và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc 

họp thường niên. 

 

 

 

 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức 

vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị 

làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị 

hoặc thực hiện những công việc khác ngoài 

phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành 

viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm 

thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói 

theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi 

nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết 

định của Hội đồng quản trị. 

 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền 

được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở 

và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải 

chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội 

đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí 

phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc 

các tiểu ban của Hội đồng quản trị . 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được 

Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có 

sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo 

hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những 

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. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức 

vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị 

làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị 

hoặc thực hiện những công việc khác mà theo 

Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm 

vụ thông thường của một thành viên Hội đồng 

quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng 

một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, 

lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc 

dưới hình thức khác theo quyết định của Hội 

đồng quản trị. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền 

được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở 

và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải 

chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên 

Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các 

chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản 

trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 
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trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị 

liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ 

công ty. 

28 Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng 

quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số 

các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được 

kiêm Tổng giám đốc. 

 

 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và 

nghĩa vụ sau đây: 

a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của 

Hội đồng quản trị; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu 

phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ 

tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết 

định của Hội đồng quản trị; 

d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các 

nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có 

đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, 

Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong 

thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn 

từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.  

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị 

vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm 

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 một 

Chủ tịch. Công ty cổ phần do Nhà nước nắm 

giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ 

tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm 

chức danh Tổng giám đốc. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ 

chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ 

tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông; đồng thời có các 

quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật 

doanh nghiệp và Điều lệ này. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm 

đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài 

chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo 

cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội 

đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông. 

 

 

 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi 

miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức 

hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu 

người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày. 
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vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản 

cho một thành viên khác thực hiện quyền và 

nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo 

nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. 

Trường hợp không có người được ủy quyền 

hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, 

bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang 

chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở 

cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, 

trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng 

lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm 

nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu 

một người trong số các thành viên giữ chức 

Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa 

số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có 

quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

Điều 29 

TT116/2020 

 

29 Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 

 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong 

cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong 

thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết 

thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp 

này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất 

hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ 

trì. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành 

viên có số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì 

các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để 

chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp 

Hội đồng quản trị. 

 

Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản 

trị 

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch 

thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu 

trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng 

quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, 

kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị 

nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số 

phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao 

nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một 

(01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc 

tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì các thành viên bầu 

theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người 

trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 
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2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 

một (01) lần và có thể họp bất thường. 

 

 

 

 

 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập 

họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau: 

 

 

 

 
a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành 

viên độc lập Hội đồng quản trị; 
 
b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 

05 người quản lý khác; 
c. Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên 

Hội đồng quản trị; 
d. Các trường hợp khác (nếu có). 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải 

được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục 

đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc 

thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập 

họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị 

nêu tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không 

triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì 

Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách 

nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập 

các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất 

thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và 

địa điểm họp ít nhất năm [(05) ngày làm việc] 

trước ngày họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp 

khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp 

ít nhất một (01) lần. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập 

họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu 

không có lý do chính đáng, khi một trong số 

các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản 

nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo 

luận: 

a. Ban kiểm soát; 

 

b. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người 

điều hành khác; 

c. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản 

trị; 

d. Các trường hợp khác (nếu có). 

 

 

 

 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập 

họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị 

nêu tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không 

triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội 

đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những 

thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người 

đề nghị tổ chức họp được nêu tại khoản 3 Điều 
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ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch 

Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản 

trị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu 

tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo 

mời họp chậm nhất là ba (03) ngày làm việc 

trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác 

định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương 

trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. 

Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử 

dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của 

thành viên. 

 

 

 

 

 

 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể 

gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện 

điện tử hoặc phương thức khác và bảo đảm đến 

được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội 

đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu 

11 có quyền triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

5. Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm 

toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài 

chính của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị 

phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về 

báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty. 

6. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành 

tại trụ sở chính của Công ty hoặc tại địa điểm 

khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết 

định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự 

nhất trí của Hội đồng quản trị. 

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 [năm (05)] 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. 

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. 
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tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm 

theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối 

với các thành viên Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các 

cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận 

nhưng không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành 

khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở 

lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu 

tập theo quy định tại khoản này không đủ số 

thành viên dự họp theo quy định thì được triệu 

tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể 

từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp 

này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một 

nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự 

họp. 

 

 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là 

tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong 

trường hợp sau đây: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc 

họp; 

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và 

biểu quyết theo quy định tại khoản 12 Điều 

này; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị 

trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện 

tử khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông 

qua thư, fax, thư điện tử; 

e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện 

 

 

 

 

 

 

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được 

tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số 

thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp 

hoặc thông qua người đại diện (người được ủy 

quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng 

quản trị chấp thuận. 

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp 

theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần 

thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày 

dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập 

lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa 

(1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 
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khác. 

10. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ 

chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa 

các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả 

hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm 

khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham 

gia họp đều có thể: 

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị 

khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; 

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự 

khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa 

các thành viên có thể thực hiện một cách trực 

tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên 

lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương 

thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham 

gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại 

cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức 

theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất 

thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm 

có mặt Chủ tọa cuộc họp. 

Các quyết định được thông qua trong cuộc 

họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành 

một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết 

thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định 

bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành 

viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. 

11. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc 

họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng 

trong phong bì dán kín và phải được chuyển 

đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 

một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu 

quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất 

 

9. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ 

chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa 

các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả 

hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm 

khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham 

gia họp đều có thể: 

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị 

khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; 

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự 

khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa 

các thành viên có thể thực hiện một cách trực 

tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên 

lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương 

thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham 

gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại 

cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức 

theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất 

thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm 

có mặt Chủ tọa cuộc họp. 

Các quyết định được thông qua trong cuộc 

họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành 

một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết 

thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định 

bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành 

viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. 

10. 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 
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cả những người dự họp.  

 

 

12. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc 

họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy 

quyền cho người khác dự họp và biểu quyết 

nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị 

chấp thuận. 

13. Biểu quyết: 

a. Trừ quy định tại điểm b khoản 13 Điều này, 

mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người 

được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá 

nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một 

(01) phiếu biểu quyết; 

 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được 

biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc 

đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan 

tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu 

thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của 

Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không 

được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt 

để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về 

những quyết định mà thành viên đó không có 

quyền biểu quyết; 

c. Theo quy định tại điểm d khoản 13 Điều 

này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên 

quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của 

thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó 

không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán 

quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ 

trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của 

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. 

 

 

 

 

 

11. Biểu quyết 

a. Trừ quy định tại điểm b khoản 11 Điều này, 

mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người 

được ủy quyền theo quy định tại khoản 8 Điều 

này trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại 

cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu 

biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được 

biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc 

đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan 

tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu 

thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của 

Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không 

được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt 

để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị 

về những quyết định mà thành viên đó không 

có quyền biểu quyết; 

c. Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 

này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên 

quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của 

thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó 

không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán 

quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ 

trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của 
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thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa 

được công bố đầy đủ; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ 

một hợp đồng được quy định tại điểm a và 

điểm b khoản 6 Điều 42 Điều lệ này được coi là 

có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó; 

e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội 

đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không 

được biểu quyết. 

14. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp 

hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng 

hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự 

kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là 

người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công 

khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội 

đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc 

giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng 

quản trị không biết bản thân và người liên quan 

có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch 

được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản 

trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại 

cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được 

tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình 

có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch 

hoặc hợp đồng nêu trên. 

15. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản 

trị được thông qua nếu được đa số thành viên 

dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang 

nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có 

ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

 

16. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng 

thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa 

được công bố đầy đủ; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ 

một hợp đồng được quy định tại điểm a và 

điểm b khoản 5 Điều 33 Điều lệ này được coi 

là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó; 

e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội 

đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không 

được biểu quyết. 

12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp 

hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng 

hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự 

kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là 

người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công 

khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội 

đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc 

giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng 

quản trị không biết bản thân và người liên quan 

có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch 

được ký với Công ty, thành viên Hội đồng 

quản trị này phải công khai các lợi ích liên 

quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản 

trị được tổ chức sau khi thành viên này biết 

rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong 

giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên. 

13. Hội đồng quản trị thông qua các quyết 

định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành 

viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. 

Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối 

ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ 

tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định. 

14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng 
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văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán 

thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có 

quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực 

và giá trị như nghị quyết được thông qua tại 

cuộc họp . 

17. 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. 

văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán 

thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị 

có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu 

lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại 

cuộc họp. 

15. 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. 

đã bỏ khoản 14, 

15 Điều lệ cũ. 

Đề xuất giữ 

nguyên 

30 Điều 30. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản 

trị 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban 

trực thuộc để phụ trách về chính sách phát 

triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, 

quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban 

do Hội đồng quản trị quyết định tối thiểu là ba 

(03) người bao gồm thành viên của Hội đồng 

quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành 

viên Hội đồng quản trị không điều hành nên 

chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các 

thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu 

ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy 

định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu 

ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên 

tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp 

Điều 30. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản 

trị 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban 

trực thuộc để phụ trách về chính sách phát 

triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. 

Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng 

quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba 

(03) người bao gồm thành viên của Hội đồng 

quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành 

viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội 

đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số 

trong tiểu ban và một trong số các thành viên 

này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo 

quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động 

của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của 

Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ 

có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và 
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của tiểu ban. 

 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản 

trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản 

trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện 

hành, quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế 

nội bộ về quản trị công ty. 

 

biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban 

là thành viên Hội đồng quản trị. 

2. 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 

quy định mới 

 

 

 

- K2 Điều 31 

TT116/2020 

31 Điều 31. Người phụ trách quản trị Công ty 

1. Hội đồng quản trị phải bổ nhiệm ít nhất một 

(01) Người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ 

công tác quản trị Công ty tại doanh nghiệp. 

Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm 

nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại 

khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. 

2. Người phụ trách quản trị công ty không 

được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán 

được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các 

báo cáo tài chính của Công ty. 

3. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp 

ứng các tiêu chuẩn sau: 

a. Có hiểu biết về pháp luật; 

b. Không được đồng thời làm việc cho công ty 

kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các 

báo cáo tài chính của Công ty; 

c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp 

luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng 

quản trị. 

4. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người 

phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không 

trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao 

động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý 

Điều 31. Người phụ trách quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) 

người làm Người phụ trách quản trị công ty để 

hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến 

hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của 

Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng 

quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. 

 

 

 

 

2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp 

ứng các tiêu chuẩn sau: 

a. Có hiểu biết về pháp luật; 

b. Không được đồng thời làm việc cho công 

ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán 

các báo cáo tài chính của Công ty; 

c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của 

pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội 

đồng quản trị. 

3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người 

phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không 

trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao 

động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý 

 

- Sửa đổi K1, bổ 
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quy định mới 

 

 

 

 

 

 

 

- Quy định mới 

không còn quy 

định về tiêu 

chuẩn và bãi 

nhiệm của Người 

phụ trách quản 

trị công ty (K2, 

K3 Điều lệ cũ). 

Công ty giữ lại  
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Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời 

điểm. 

5. Người phụ trách quản trị Công ty có các 

quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức 

họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các 

công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

 

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo 

yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm 

soát; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d. Tham dự các cuộc họp; 

e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội 

đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp 

luật; 

f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao 

biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin 

khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và 

Kiểm soát viên; 

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về 

hoạt động công bố thông tin của Công ty; 

h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền 

lợi liên quan; 

i. Bảo mật thông tin theo các quy định của 

pháp luật và Điều lệ Công ty; 

g. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định 

của pháp luật và Điều lệ này. 

 

Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời 

điểm. 

4. Người phụ trách quản trị công ty có các 

quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ 

chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ 

đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo 

yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm 

soát; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d. Tham dự các cuộc họp; 

e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội 

đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp 

luật; 

f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao 

biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin 

khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và 

Kiểm soát viên; 

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về 

hoạt động công bố thông tin của công ty. 

 

 

h. Bảo mật thông tin theo các quy định của 

pháp luật và Điều lệ công ty; 

i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định 

của pháp luật và Điều lệ này 
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33 Điều 33. Người điều hành Công ty 

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng 
Điều 33. Người điều hành doanh nghiệp 

 

 

- Bổ sung theo 

 

- K1 Điều 34 
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giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng 

và người điều hành khác theo phê chuẩn của 

Hội đồng quản trị. 

2. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được 

sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty 

được tuyển dụng người điều hành khác với số 

lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy 

chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị 

quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải 

có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt 

được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ 

chức. 

3. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. 

Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do 

Hội đồng quản trị quyết định. 

4. Tiền lương của người điều hành được tính 

vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy 

định của pháp luật về thuế thu nhập doanh 

nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong 

báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải 

báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp 

thường niên. 

 

 

 

1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được 

sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty 

được tuyển dụng người điều hành khác với số 

lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy 

chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị 

quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải 

có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt 

được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ 

chức. 

 

 

 

2. Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều 

khoản khác trong hợp đồng lao động đối với 

Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định 

và hợp đồng với những người điều hành khác 

do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham 

khảo ý kiến của Tổng giám đốc. 

 

quy định mới 

 

 

- Không thay đổi 
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- K3 Điều 34 
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- K4 Điều 34 

TT116/2020 

34 Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ 

và quyền hạn của Tổng Giám đốc  

1. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một (01) 

thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc một 

người khác làm Tổng Giám đốc. 

 

 

 

 

 

Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ 

và quyền hạn của Tổng Giám đốc  

1. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một (01) 

thành viên trong Hội đồng hoặc một người 

khác làm Tổng Giám đốc và sẽ ký hợp đồng 

quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các 

điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. 

Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của 

Tổng Giám đốc phải được báo cáo trong Đại 

hội đồng cổ đông thường niên và được nêu 
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2. Tổng giám đốc là người điều hành công 

việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu 

sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách 

nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp 

luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được 

giao. 

3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là năm 

(05) năm, trừ khi Hội đồng quản trị có quy định 

khác (được nêu trong hợp đồng) và có thể được 

bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

Tổng Giám đốc phải có các tiêu chuẩn, điều 

kiện sau đây: 

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không 

thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17  

Luật Doanh nghiệp; 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm 

thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các 

ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty; 

 

c. Có trình độ Đại học; 

d. Tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản 

pháp luật có liên quan. 

 

4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ 

sau:  

a. Quyết định các vấn đề liên quan đến 

công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty 

mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản 

trị; 

b. Thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng 

trong báo cáo thường niên của Công ty. 

 

 

 

 

 

 

2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là năm 

(05) năm, trừ khi Hội đồng quản trị có quy định 

khác (được nêu trong hợp đồng) và có thể được 

bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

Tổng Giám đốc phải có các điều kiện và tiêu 

chuẩn sau đây: 

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không 

thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm 

thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong 

các ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công 

ty. 

c. Có trình độ Đại học. 

 

 

 

 

3. Tổng Giám đốc có những quyền hạn và 

trách nhiệm sau:  

 

 

 

 

b. Tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất 

 

- Bổ sung theo 

quy định mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “Tiêu chuẩn, 

điều kiện của 

Tổng Giám đốc” 

luật quy định do 

Điều lệ công ty 

quy định 

 

 

Theo kiến nghị 

của Tcty 

 

 

 

 

- Sửa đổi bổ 

sung theo quy 

định mới 

 

- Luật mới 

 

- K2 Điều 

162 LDN, K2 

Điều  35  

TT116/2020 

 

 

- K2 Điều 

162 LDN, K3 

Điều  35  

TT116/2020 

 

 

- Điểm a K5 

Điều 162 

LDN 

 

 

 

 

 

- Điểm b K5 

Điều 162 

LDN 

 

 

 

 

 

 

 

- K3Điều 162 
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có giá trị dưới 35% 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. Các hợp đồng có giá trị từ 35% 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 thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng 

cổ đông; 

 

 

c. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết 

định của Hội đồng quản trị; 

d. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh 

và phương án đầu tư của Công ty; 

 

 

 

e. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy 

chế quản lý nội bộ của Công ty; 

 

 

 

f. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức 

danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

 

 

 

g. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối 

với người lao động trong Công ty, kể cả người 

quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng 

kinh doanh thường nhật của Công ty theo 

những thông lệ quản lý tốt nhất; thay mặt Công 

ty ký kết các hợp đồng có giá trị dưới 35% 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. Các hợp đồng có giá 

trị từ 35% 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 thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị 

hoặc Đại hội đồng cổ đông; 

a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng 

quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch 

kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã 

được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ 

đông thông qua; 

 

 

 

 

 

 

 

d. Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản 

lý trong công ty, trừ các chức danh do Hội 

đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết 

định mức lương, trợ cấp, lợi ích khác cho các 

chức danh do Tổng Giám đốc bổ nhiệm và 

người lao động trong công ty. 

i. Tuyển dụng lao động, thay mặt Công ty ký 

kết hợp đồng lao động trong thẩm quyền và 

phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ 

không quy định, 

giữ nguyên 

quyền “ký kết 

hợp đồng có giá 

trị dưới 35%” 

như Điều lệ cũ 

 

 

 

 

 

- Sửa đổi theo 

quy định mới 

 

 

 

 

 

- Bổ sung theo 

quy định mới 

 

 

 

- Sửa đổi theo 

quy định mới 

 

 

 

 

- Sửa đổi theo 

quy định mới 

 

LDN, K4 

Điều  35  

TT116/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điểm b, c 

K3 Điều 162 

LDN, Điểm 

b, c K4 Điều  

35  

TT116/2020 

 

- Điểm d K3 

Điều 162 

LDN, Điểm d 

K4 Điều  35  

TT116/2020 

- Điểm đ K3 

Điều 162 

LDN, Điểm đ 
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giám đốc; 

h. Tuyển dụng lao động; 

 

 

 

i. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý 

lỗ trong kinh doanh; 

j. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của 

pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết 

định của Hội đồng quản trị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

công ty. Thực hiện tất cả các hoạt động khác 

theo quy định của Điều lệ này và các quy chế 

của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản 

trị, hợp đồng lao động của Tổng Giám đốc và 

pháp luật. 

 

 

 

 

 

c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản 

lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ 

nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp 

dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản 

lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn 

để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, 

thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của 

hợp đồng lao động của cán bộ quản lý; 

e. Cuộc họp định kỳ quý 1, Tổng Giám đốc 

phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế 

hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính 

tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của 

ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính 

năm năm. 

f. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm 

được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản 

trị thông qua; 

g. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động 

và quản lý của Công ty; 

h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm 

và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản 

dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, 

 

 

 

 

 

- Bổ sung theo 

quy định mới 

 

 

 

- Quy định mới 

đã bỏ Điểm c, e, 

f, g K3 Điều này 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K4 Điều  35  

TT116/2020 

 

- Điểm e, g 

K3 Điều 162 

LDN, Điểm 

e, g K4 Điều  

35  

TT116/2020 

 

- Điểm h, i 

K3 Điều 162 

LDN, Điểm 

d, i K4 Điều  

35  

TT116/2020 
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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 một Tổng Giám đốc mới thay thế.  

hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế 

hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao 

gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động 

sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền 

tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được 

trình để Hội đồng quản trịthông qua và phải 

bao gồm những thông tin quy định tại các quy 

chế của Công ty. 

4. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội 

đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc 

thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và 

phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.  

 

5. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng 

Giám đốc khi có từ hai phần ba thành viên Hội 

đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành và bổ 

nhiệm một Tổng Giám đốc mới thay thế.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quy định mới 

giống quy định 

cũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K5 Điều  35  

TT116/2020 

 

36 Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban 

kiểm soát 

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được 

thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 

2 Điều 24 Điều lệ này. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban 

kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ 

số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm 

có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử 

theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty, Quy 

chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt 

động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát 

đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải 

được công bố trước khi Đại hội đồng cổ đông 

Điều 40. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên 

 

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được 

thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 

2 Điều 40 Điều lệ này. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm 

soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số 

lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có 

thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử 

theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và 

Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban 

kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban 

kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi 

 

 

- Sửa đổi quy 

chiếu phù hợp: 

Quy định việc 

ứng cử, đề cử 

thành viên Ban 

kiểm soát tương 

tự thành viên 

Hội đồng quản 

trị 

- Sửa đổi theo 

quy định mới 

 

 

- K1 Điều  36  

TT116/2020 

 

 

 

 

 

 

 

- K2 Điều  36  

TT116/2020 
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biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo 

quy định của pháp luật. 

 

tiến hành đề cử. 

37 Điều 37. Thành viên Ban kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của 

Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành 

viên Ban kiểm soát không quá năm (05) năm và 

có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn 

chế. 

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các 

tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 

169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các 

trường hợp sau: 

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính 

của Công ty; 

b. Là thành viên hay nhân viên của công ty 

kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo 

cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền 

trước đó. 

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm 

trong các trường hợp sau: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm 

thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại 

khoản 2 Điều này; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Các trường hợp khác theo quy định tại Điều 

lệ này. 

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm 

trong các trường hợp sau: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc 

Điều 40. Kiểm soát viên 

1. Số lượng Kiểm soát viên của Công 

ty là ba (03) người. Kiểm soát viên không phải 

là người trong bộ phận kế toán, tài chính của 

Công ty và không phải là thành viên hay nhân 

viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực 

hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công 

ty. Kiểm soát viên không phải là người có liên 

quan với các thành viên Hội đồng quản trị, 

Tổng Giám đốc và người quản lý khác của 

Công ty. Các Kiểm soát viên bầu một người 

trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo 

nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn 

một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. 

Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên 

hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm 

việc chuyên trách tại công ty. Trưởng ban kiểm 

soát có các quyền và trách nhiệm sau: 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b. Yêu cầu Công ty cung cấp các thông 

tin liên quan để báo cáo các Kiểm soát viên;  

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát 

sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản 

trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.  

 

 

 

 

- Mẫu điều lệ 

mới quy định 

“Ban kiểm soát” 

thêm các điều 

khoản mới và 

thay đổi thứ tự, 

tên gọi các điều. 

Trong đó, bao 

gồm quy định cũ 

và sửa đổi, bổ 

sung theo quy 

định mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K1 Điều 

168 LDN, K1 

Điều 37 

TT116/2020 

 

- K1, K2 

Điều 169 

LDN, K2 

Điều 37 

TT116/2020 

 

 

 

 

 

- K1 Điều 

174 LDN, K3 

Điều 37 

TT116/2020 

 

 

 

 

- K2 Điều 

174 LDN, K4 

Điều 37 
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được phân công; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của 

mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất 

khả kháng; 

c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng 

nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông 

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu 

quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của 

từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm 

soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm 

giữ từ 10% đến dưới 35% số cổ phần có 

quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm 

soát viên; từ 35% đến dưới 65% được đề cử 

tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 65% trở lên 

được đề cử đủ số ứng viên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu 

quyết trong thời hạn liên tục sáu tháng có 

quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người 

lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ 

đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 

dưới 35% số cổ phần có quyền biểu quyết được 

đề cử một (01) Kiểm soát viên; từ 35% đến 

dưới 65% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát 

viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. 

3. Các Kiểm soát viên do Đại hội đồng 

cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát 

không quá năm (05) năm; Kiểm soát viên có 

thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn 

chế. 

4. Kiểm soát viên không còn tư cách 

Kiểm soát viên trong các trường hợp sau:  

a. Kiểm soát viên đó không còn đủ tư 

cách làm Kiểm soát viên theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp hoặc bị pháp luật cấm làm 

Kiểm soát viên; 

b. Kiểm soát viên đó từ chức bằng một 

văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính 

cho Công ty; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giữ lại K2 
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c. Kiểm soát viên đó bị rối loạn tâm 

thần và các Kiểm soát viên khác có những bằng 

chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không 

còn năng lực hành vi; 

d. Kiểm soát viên đó vắng mặt không 

tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát trong 

vòng sáu tháng liên tục, và trong thời gian này 

Ban kiểm soát không cho phép Kiểm soát viên 

đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của 

người này bị bỏ trống; 

e. Kiểm soát viên đó bị cách chức 

Kiểm soát viên theo quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông. 

 

38 Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát 

bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc 

bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa 

số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành 

viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm 

soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 

thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài 

chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh 

doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm 

soát: 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 

và người điều hành khác cung cấp các thông tin 

liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau 

 

“Các Kiểm soát viên bầu một người trong số 

họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc 

đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số 

thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng 

Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm 

toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc 

chuyên trách tại công ty. Trưởng ban kiểm 

soát có các quyền và trách nhiệm sau: 

 

 

 

 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b. Yêu cầu Công ty cung cấp các thông 

tin liên quan để báo cáo các Kiểm soát viên; 

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát 

sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản 

 

- Được quy định 

xen kẽ tại Điều 

40 của Điều lệ 

cũ 
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khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị 

để trình Đại hội đồng cổ đông. 

 

trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông” 

 

 

 

39 Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm 

soát 

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo 

quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và 

các quyền, nghĩa vụ sau: 

 

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông 

phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được 

chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài 

chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt 

động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên 

được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 

2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt 

động giám sát của mình. 

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, 

việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, 

người quản lý khác. 

4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng 

quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông. 

5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp 

luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và 

người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban 

kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội 

đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) 

giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm 

Điều 41. Ban kiểm soát 

1. Công ty phải có Ban kiểm soát và 

Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm 

theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền 

hạn và trách nhiệm sau đây: 

a. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán 

độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên 

quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty 

kiểm toán độc lập; 

b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập 

về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt 

đầu việc kiểm toán; 

c. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc 

lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham 

gia của những chuyên gia bên ngoài công ty 

với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp 

vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết; 

d. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng 

năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình 

Hội đồng quản trị; 

e. Thảo luận về những vấn đề khó khăn 

và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán 

giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà 

kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc; 

f. Xem xét thư quản lý của kiểm toán 

viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý 

công ty; 

 

- Luật mới quy 

định các quyền, 

nghĩa vụ của Ban 

kiểm soát tại 

Điều 170 LDN 

và bổ sung các 

quyền, nghĩa vụ 

khác tại Điều 39 

TT116/2020 

khác quy định cũ 

 

 

- Điều 170 

LDN, Điều 

39 

TT116/2020 



82 

dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm 

soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-

CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng 

khoán. 

8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công 

ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa 

điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của 

người quản lý và nhân viên của Công ty trong 

giờ làm việc. 

9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và 

người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, 

kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, 

điều hành và hoạt động kinh doanh của Công 

ty. 

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định 

của pháp luật và Điều lệ này. 

 

g. Xem xét báo cáo của công ty về các 

hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng 

quản trị chấp thuận;  

h. Xem xét những kết quả điều tra nội 

bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý. 

2. Thành viên của Hội đồng quản trị, 

Tổng Giám đốc và người 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. Thư ký Công ty phải bảo 

đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài 

chính, các thông tin khác cung cấp cho các 

thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các 

biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ phải được 

cung cấp cho Kiểm soát viên vào cùng thời 

điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản 

trị. 

3. Sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát có thể ban hành các 

quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và 

cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban 

kiểm soát phải họp tối thiểu hai lần một năm và 

số lượng thành viên  tham gia các cuộc họp tối 

thiểu là hai người.  

Mức thù lao của các Kiểm soát viên do Đại hội 

đồng cổ đông quyết định. Kiểm soát viên được 

thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn 

và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ 

tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc 

thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát 

40 Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần 
 - Bổ sung điều 

này theo quy 

- Điều 289 

NDD155/202
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trong một năm, số lượng thành viên tham dự 

họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên 

Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát 

được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản 

và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp 

phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên 

bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ 

nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên 

Ban kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên 

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện 

tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và 

trả lời các vấn đề cần được làm rõ. 

định mới 0, Điều 40 

TT 116/2020 

41 Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi 

ích khác của thành viên Ban kiểm soát 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác 

của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện 

theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền 

lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội 

đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, 

thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt 

động hằng năm của Ban kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán 

chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư 

vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao 

và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách 

hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được 

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường 

hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban 

 - Bổ sung điều 

này theo quy 

định mới 
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kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của 

Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu 

nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp 

luật có liên quan và phải được lập thành mục 

riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của 

Công ty. 

42 Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên 

Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều 

hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm 

vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách 

thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, 

một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của 

Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh 

các xung đột về quyền lợi  

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều 

hành khác phải công khai các lợi ích có liên 

quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và 

các văn bản pháp luật liên quan. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều 

hành khác và những người có liên quan của các 

thành viên này chỉ được sử dụng những thông 

tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ 

Điều 36. Trách nhiệm cẩn trọng của Thành 

viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 

Tổng Giám đốc và người quản lý khác 

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát 

viên, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 

được uỷ thác có trách nhiệm thực hiện các 

nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với 

tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng 

quản trị, một cách trung thực và theo phương 

thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của Công 

ty và với một mức độ cẩn trọng mà một người 

thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí 

tương đương và trong hoàn cảnh tương tự. 

 

Điều 37. Trách nhiệm trung thực và tránh 

các xung đột về quyền lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát 

viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác 

phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy 

định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các 

quy định pháp luật khác. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát 

viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác 

không được phép sử dụng những cơ hội kinh 

doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì 

mục đích cá nhân; đồng thời không được sử 

- Luật mới 

không quy định 

thành một điều 

khoản  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quy định cũ và 

mới giống nhau 

 

 

 

- Sửa đổi theo 

quy định mới 

 

 

 

- Trước Điều 

47 TT 

116/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K1 Điều 

291 NĐ 

155/2020, K1 

Điều 47 

TT116/2020 

- K2 Điều 

291 NĐ 

155/2020, K2 

Điều 47 

TT116/2020 



85 

lợi ích của Công ty. 

 

 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều 

hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa 

Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty 

đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở 

lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với 

những người có liên quan của đối tượng đó 

theo quy định của pháp luật. Đối với các giao 

dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc 

Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải 

thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết 

này theo quy định của pháp luật chứng khoán 

về công bố thông tin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được 

biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích 

dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của 

mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích 

của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát 

viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác 

có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị 

tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích 

của Công ty mà họ có thể được hưởng thông 

qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc 

cá nhân khác. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có 

quyết định khác, Công ty không được cấp các 

khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên 

Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám 

đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ 

chức có liên quan tới các thành viên nêu trên 

hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi 

ích tài chính trừ trường hợp công ty đại chúng 

và tổ chức có liên quan tới thành viên này là 

các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công 

ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công 

ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp 

luật chuyên ngành có quy định khác. 

 

 

 

 

 

- Sửa đổi, bổ 

sung theo quy 

định mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Luật mới đã bỏ 

khoản này 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bổ sung theo 

quy định mới 
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- Điều 291 

NĐ 

155/2020, 
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- K4 Điều 

291 NĐ 
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cho thành viên đó hoặc người có liên quan của 

thành viên đó theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ công ty. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý 

khác và những người có liên quan của các đối 

tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho 

người khác các thông tin nội bộ để thực hiện 

các giao dịch có liên quan. 

6.Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành 

khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến 

các đối tượng này không bị vô hiệu hoá trong 

các trường hợp sau đây: 

 

 

 

 

 

a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc 

bằng hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài 

sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, 

những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc 

giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích 

của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều 

hành khác đã được báo cáo  Hội đồng quản trị 

và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa 

số phiếu tán thành của những thành viên Hội 

đồng quản trị không có lợi ích liên quan; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với 

một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, 

Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều 

hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan 

đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ 

chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm 

soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành 

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: 

a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc 

bằng hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài 

sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, 

những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc 

giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích 

của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát 

viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã 

được báo cáo tới Hội đồng quản trị. 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 của những thành 

viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên 

 

 

 

- Được quy định 

ở cuối cùng của 

Điều này (Điều 

37 Điều lệ cũ) 

 

 

-  Sửa đổi bổ 

sung theo quy 

định mới 
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b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn hai 

mươi phần trăm (20%) hoặc giao dịch dẫn đến 

giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng 

kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá 

trị từ hai mươi phần trăm (20%) trở lên trên 

tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất, những nội dung quan trọng của 

giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích 

của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều 

hành khác đã được công bố cho các cổ đông và 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng 

phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi 

ích liên quan. 

  

quan; 

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 

hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, 

những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc 

giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích 

của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát 

viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác 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 thông qua hợp đồng hoặc 

giao dịch này; 

 

 

 

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ 

chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý 

xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ 

đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc 

hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại 

hội đồng cổ đông thông qua. 

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát 

viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành 

viên nêu trên không được sử dụng các thông tin 

chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết 

lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có 

liên quan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TT116/2020 đã 

bỏ loại HĐ tại 

Điểm c này 

 

 

 

- Đã được quy 

định tại K5 Điều 

này theo Điều lệ 

mới 

43 Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi 

thường 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều 

Điều 38. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi 

thường 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát 

viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác 
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hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung 

thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ 

của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt 

hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, 

đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan 

trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm 

các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là 

các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu 

người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám 

đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại 

diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực 

hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành 

động trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích của Công 

ty, trên cơ sở tuân thủ pháp luật và không có 

bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm 

những trách nhiệm của mình. 

 

 

 

 

3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc 

thực thi các công việc theo ủy quyền của Công 

ty , thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát 

viên, người điều hành khác, nhân viên hoặc là 

đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công 

ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan 

trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ 

kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các 

trường hợp sau: 

vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và 

cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình 

với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải 

chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi 

vi phạm của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, 

đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan 

trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm 

các vụ việc dân sự, hành chính và không phải 

là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) 

nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội 

đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, 

người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại 

diện được Công ty ủy quyền hoặc người đó đã 

hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư 

cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều 

hành doanh nghiệp, nhân viên hoặc đại diện 

theo ủy quyền của Công ty với điều kiện người 

đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán 

vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của 

Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không 

có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi 

phạm những trách nhiệm của mình. 

3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc 

thực thi các công việc theo ủy quyền của Công 

ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát 

viên, người điều hành khác, nhân viên hoặc là 

đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công 

ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan 

trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ 

kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các 

trường hợp sau: 

- Bỏ cụm từ “với 

sự mẫn cán và 

năng lực chuyên 

môn” theo quy 

định mới 

 

 

 

 

 

- Sửa đổi và lượt 

bớt câu từ theo 

quy định mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Luật mới đã bỏ 

quy định này so 

với luật cũ 

nhưng đề xuất 

giữ lại 

 

 

 

 

- K1 Điều 48 

TT 116/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K2 Điều 48 

TT 116/2020 
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a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn 

cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích 

của Công ty; 

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng 

xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của 

mình. 

4. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán 

quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải 

thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí 

thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này 

trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Công ty 

có thể mua bảo hiểm cho những người này để 

tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

 

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn 

cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích 

của Công ty; 

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng 

xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của 

mình. 

4. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí 

phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán 

quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải 

thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được 

coi là hợp lý khi giải quyết những vụ việc này 

trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty 

có thể mua bảo hiểm cho những người này để 

tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên 

 

 

 

 

 

 

- Sửa đổi theo 

quy định mới 

 

 

 

 

 

 

- K3 Điều 48 

TT 116/2020 

 

44 Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ 

sách và hồ sơ, cụ thể như sau: 

a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra 

cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên 

lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu 

quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính 

xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc 

sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông; 

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% 

tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền 

xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị 

quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo 

cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo 

của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải 

thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, 

Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập 

trong Khoản 2, Điều 24 và Khoản 2, Điều 40 

của Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua 

luật sư hoặc người được uỷ quyền, gửi văn bản 

yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại 

địa điểm kinh doanh chính của công ty danh 

sách cổ đông, các biên bản của Đại hội đồng cổ 

đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. 

Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc 

đại diện được uỷ quyền khác của cổ đông phải 

kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người 

đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của 

giấy uỷ quyền này. 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa đổi bổ sung 

theo quy định 

mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K1 Điều 49 

TT116/2020 
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trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí 

mật kinh doanh của Công ty. 

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của 

cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ 

sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền 

của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại 

diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy 

quyền này. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát 

viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác 

có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công 

ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác 

của Công ty vì những mục đích liên quan tới 

chức vụ của mình với điều kiện các thông tin 

này phải được bảo mật. 

4. Công ty sẽ phải lưu giữ Điều lệ này và 

những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các 

tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản 

trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội 

đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản 

trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài 

chính hàng năm, sổ sách kế toán và các tài liệu 

khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở 

chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ 

đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được 

thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này. 

5. Điều lệ Công ty phải được công bố trên 

website của Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm 

soát viên, Tổng Giám đốc và người quản lý 

khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của 

Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách 

và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích 

liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện 

các thông tin này phải được bảo mật. 

3. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những 

bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh, các quy chế, các tài liệu 

chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên bản họp 

Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các 

báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính 

hàng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào 

khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở 

chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ 

đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được 

thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này. 

 

 

4. Điều lệ Công ty phải được công bố 

trên website của công ty. 

 

 

- Bổ sung theo 

quy định mới 

 

 

 

 

- Sửa đổi thuật 

ngữ theo quy 

định mới 

 

 

 

 

- Sửa đổi thuật 

ngữ, bổ sung nội 

dung theo quy 

định mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giữ nguyên 

 

 

- K2 Điều 49 

TT116/2020 

 

 

 

 

- K3 Điều 49 

TT116/2020 

 

 

 

 

 

- K4 Điều 49 

TT116/2020 

 

 

 

 

 

45 Điều 45. Công nhân viên và công đoàn 

1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội 
Điều 43. Công nhân viên và công đoàn 

Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội 

- Luật mới quy 

định tách biệt nội 

- Điều 50 

TT116/2020 
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đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan 

đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ 

việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, 

khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động 

và người điều hành doanh nghiệp. 

2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội 

đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan 

đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công 

đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính 

sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính 

sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của 

Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 

đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan 

đến việc tuyển dụng, lao động, buộc thôi việc, 

lương bổng, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen 

thưởng và kỷ luật đối với người quản lý khác 

và người lao động cũng như những mối quan 

hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn được 

công nhận theo các chuẩn mực, thông lệ và 

chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và 

chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy 

chế của Công ty và quy định pháp luật hiện 

hành. 

 

dung của Điều lệ 

cũ thành 2 khoản 

46 Điều 46. Phân phối lợi nhuận 

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi 

trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm 

từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 

2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản 

tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan 

tới một loại cổ phiếu.  

  3. Hội đồng quản trị có thể quyết định thanh 

toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này 

phù hợp với khả năng sinh lời của công ty.  

 

 

 

 

4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội 

đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ 

hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội 

đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định 

này. 

5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền 

Điều 44. Phân phối lợi nhuận 

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi 

trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm 

từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 

 

 

 

2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, 

Hội đồng quản trị có thể quyết định thanh toán 

cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù 

hợp với khả năng sinh lời của công ty. 

3. Công ty không trả lãi cho khoản tiền trả cổ 

tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại 

cổ phiếu.  

4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội 

đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn 

bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội 

đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định 

này. 

5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền 

 

 

 

 

- Bổ sung theo 

quy định mới 

 

- Quy định mới 

đã bỏ K2, K3 

này (giữ khoản 2 

điều lệ cũ trở 

thành khoản 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K2 Điều 51 

TT116/2020 

 

- K2 K3 Điều 

44 TT 

95/2017 
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khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi 

trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền 

đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện 

trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ 

sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng 

do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã 

chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết 

về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông 

đó không nhận được tiền, Công ty không phải 

chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã 

chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ 

tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao 

dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông 

qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty 

lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

6. Trường hợp có sự chấp thuận của Đại hội 

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị có thể quyết 

định và thông báo rằng những người sở hữu cổ 

phần phổ thông được nhận cổ tức bằng các cổ 

phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền mặt. 

Các cổ phần bổ sung để trả cổ tức này được ghi 

là những cổ phần đã thanh toán đầy đủ tiền mua 

trên cơ sở giá trị của các cổ phần trả cổ tức phải 

tương đương với số tiền mặt trả cổ tức. 

7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, 

quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt 

danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những 

người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người 

sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận 

cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông 

báo hoặc tài liệu khác. 

khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi 

trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền 

đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện 

trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ 

sở các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ 

đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển 

khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân 

hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó 

không nhận được tiền, Công ty không phải chịu 

trách nhiệm về khoản tiền Công ty chuyển cho 

cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối 

với các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch 

chứng khoán có thể được tiến hành thông qua 

công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký 

chứng khoán Việt Nam. 

6. Trường hợp có sự chấp thuận của Đại hội 

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị có thể quyết 

định và thông báo rằng những người sở hữu cổ 

phần phổ thông được nhận cổ tức bằng các cổ 

phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền mặt. 

Các cổ phần bổ sung để trả cổ tức này được ghi 

là những cổ phần đã thanh toán đầy đủ tiền 

mua trên cơ sở giá trị của các cổ phần trả cổ tức 

phải tương đương với số tiền mặt trả cổ tức. 

7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết 

xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ 

đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng 

ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các 

chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi 

suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận 

thông báo hoặc tài liệu khác. 

 

 

 

 

 

 

- Bổ sung thuật 

ngữ theo quy 

định mới 

 

 

 

 

 

 

- Điều 51 

TT116/2020 và 

Điều 44 

TT97/2017 đều 

không quy định 

khoản này. Đề 

xuất giữ nguyên 

 

 

 

 

 

- Sửa đổi, bổ 

sung theo quy 

định mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K4 Điều 51 

TT116/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K5 Điều 51 

TT116/2020 
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8. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối 

lợi nhuận được thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

- Bổ sung theo 

quy định mới 

- K6 Điều 51 

TT116/2020 

 

47 Điều 47. Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng 

Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có 

thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công 

ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài 

theo các quy định của pháp luật. 

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh 

toán và giao dịch kế toán thông qua các tài 

khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân 

hàng mà Công ty mở tài khoản. 

Điều 46. Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty sẽ mở tài khoản tại một ngân 

hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước 

ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan 

có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, 

Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước 

ngoài  theo các quy định của pháp luật. 

3. Công ty sẽ tiến hành tất cả các khoản 

thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các 

tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các 

ngân hàng mà Công ty mở tài khoản. 

 

 

- Bổ sung theo 

quy định mới 

 

 

- K1 Điều 52 

TT116/2020 

 

48 Điều 48. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày Một 

(01) tháng Một (01) hằng năm và kết thúc vào 

ngày Ba mươi mốt (31) tháng Mười Hai (12) 

hằng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ 

ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp và kết thúc vào ngày Ba mươi mốt (31) 

tháng Mười Hai (12) của năm đó. 

Điều 47. Năm tài khóa 

Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu 

tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào 

ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài 

chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh 

doanh đối với những ngành, nghề kinh doanh 

có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 31 của 

tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) đó. 

 

 

- Sửa đổi theo 

quy định mới, 

ngắn gọn dễ hiểu 

hơn 

 

 

- Điều 53 

TT116/2020 

50 Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên 

và quý 

1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính 

năm theo quy định của pháp luật. Công ty công 

bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 

theo quy định của pháp luật về công bố thông 

tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ 

Điều 49. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và 

hàng quý 

1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính 

hàng năm theo quy định của pháp luật cũng 

như các quy định của Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo 

quy định tại Điều 51 của Điều lệ này, và trong 

 

 

- Sửa đổi theo 

quy định mới 

 

 

 

 

 

- K1 Điều 55 

TT116/2020 
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quan nhà nước có thẩm quyền. 

 

 

 

 

 

 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy 

đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy 

định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo 

cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung 

thực và khách quan tình hình hoạt động của 

Công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Công ty phải lập các báo cáo tài chính 

bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý 

theo quy định pháp luật về công bố thông tin 

trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

 

thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài 

chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ 

quan thuế có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán (đối với 

Công ty niêm yết và đăng ký giao dịch) và cơ 

quan đăng ký kinh doanh. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm 

báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

phản ánh một cách trung thực và khách quan 

tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài 

chính và bản cân đối kế toán phản ánh một 

cách trung thực và khách quan tình hình các 

hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập 

báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết 

minh báo cáo tài chính. Trường hợp Công ty là 

một công ty mẹ, ngoài báo cáo tài chính năm 

còn phải bao gồm bản cân đối kế toán tổng hợp 

về tình hình hoạt động của Công ty và các công 

ty con vào cuối mỗi năm tài chính. 

3. Công ty phải lập các báo cáo sáu 

tháng và hàng quý theo các quy định của Uỷ 

ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho Uỷ ban 

Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch 

Chứng khoán. 

 

4. Các báo cáo tài chính được kiểm 

toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo 

cáo sáu tháng và quý của công ty phải được 

công bố trên website của Công ty. 

Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được 

quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa đổi theo 

quy định mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa đổi thuật 

ngữ theo quy 

định. “Báo cáo 

sáu tháng” thành 

“báo cáo bán 

niên” 

- Quy định mới 

đã bỏ khoản này 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K2 Điều 55 

TT116/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K3 Điều 55 

TT116/2020 
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chính hàng năm đã được kiểm toán, báo cáo 

sáu tháng và hàng quý trong giờ làm việc của 

Công ty, tại trụ sở chính của Công ty và phải 

trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp. 

51 Điều 51. Báo cáo thường niên 

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường 

niên theo các quy định của pháp luật về chứng 

khoán và thị trường chứng khoán. 

 

Điều 50. Công bố thông tin và thông báo ra 

công chúng 

Các báo cáo tài chính hàng năm và các tài liệu 

bổ trợ khác phải được công bố ra công chúng 

theo những quy định của Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nước và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và 

cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định 

của Luật Doanh nghiệp.  

 

- TT 116/2020 

và TT 95/2017 

đều quy định 

“Báo cáo thường 

niên”. Nội dung 

điều khoản 

tương tự nên 

công ty xem xét 

theo quy định 

mới hoặc giữ 

nguyên như Điều 

lệ cũ hoặc bổ 

sung thêm điều 

khoản mới 

- Điều 56 

TT116/2020, 

Điều 49 TT 

95/2017 

52 Điều 52. Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công 

ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách 

các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho 

Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một 

trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động 

kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho 

năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều 

khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng 

quản trị.  

 

 

 

 

Điều 51. Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ 

định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông 

qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và 

ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa 

chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các 

hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 

tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều 

kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị. Công ty 

phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho 

công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm 

tài chính.  

2. Công ty sẽ phải chuẩn bị và gửi báo cáo 

tài chính hàng năm cho công ty kiểm toán độc 

 

- Sửa đổi theo 

quy định mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quy định này 

trùng với K1 

 

- K1 Điều 57 

TT116/2020 
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2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo 

cáo tài chính năm của Công ty. 

 

3. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán 

báo cáo tài chính của Công ty được phép tham 

dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được 

quyền nhận các thông báo và các thông tin khác 

liên quan đến Đại hội đồng cổ đông và được 

phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có 

liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính 

của Công ty. 

lập sau khi kết thúc năm tài chính. 

 

 

3. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác 

nhận và báo cáo về báo cáo tài chính hàng năm 

cho biết 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. Các nhân viên của 

công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm 

toán cho Công ty phải được Uỷ ban Chứng 

khoán Nhà nước chấp thuận. 

4. Bản sao của báo cáo kiểm toán sẽ phải 

được gửi đính kèm với mỗi bản báo cáo kế toán 

hàng năm của Công ty. 

5. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán 

Công ty sẽ được phép tham dự mọi cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các 

thông báo và các thông tin khác liên quan đến 

Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được 

quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội 

về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán. 

theo Điều lệ cũ 

và mẫu mới đã 

bỏ  

- Quy định mới 

đã bỏ khoản này 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa đổi theo 

quy định mới 

 

- Điều lệ mẫu 

quy định “Kiểm 

toán viên độc 

lập”. Điều lệ cũ 

đã bỏ từ “độc 

lập” nên cũng bỏ 

trong Điều lệ 

mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K2 Điều 57 

TT116/2020 

 

- K3 Điều 57 

TT116/2020 

53 Điều 53. Dấu của Doanh nghiệp 

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở 

khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số 

theo quy định của pháp luật về giao dịch điện 

tử. 

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số 

lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, 

chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu 

có).  

Điều 52. Con dấu 

 

 

 

 

1. Hội đồng quản trị sẽ quyết định thông 

qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu 

được khắc theo quy định của luật pháp.  

 

- Sửa đổi bổ 

sung theo quy 

định mới 

- Điều 43 

LDN, Điều 

58 TT 

116/2020 
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3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử 

dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp 

luật hiện hành.   

 

2. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử 

dụng và quản lý con dấu theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

 

54 Điều 54. Giải thể công ty 

1. Công ty có thể bị giải thể trong những 

trường hợp sau: 

a. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong 

Điều lệ công ty mà không có quyết định gia 

hạn; 

b. Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông; 

c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý 

thuế có quy định khác; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của 

pháp luật. 

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể 

cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ 

đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. 

Quyết định giải thể này phải thông báo hoặc 

phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm 

quyền (nếu bắt buộc) theo quy định. 

Điều 53. Chấm dứt hoạt động 

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt 

hoạt động trong những trường hợp sau: 

a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động của 

Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn; 

 

b. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo 

quy định của pháp luật hiện hành; 

c. Giải thể trước thời hạn theo quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông.  

 

d. Các trường hợp khác do pháp luật quy 

định. 

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn 

(kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ 

đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. 

Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin 

chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt 

buộc) theo quy định. 

- Sửa đổi, bổ 

sung theo quy 

định mới 

- Điều 59 TT 

116/2020 

55 Điều 55. Trường hợp bế tắc giữa các thành 

viên Hội đồng quản trị và cổ đông 

Trừ khi Điều lệ này có quy định khác, các cổ 

đông nắm giữ một nửa số cổ phiếu đang lưu 

hành có quyền biểu quyết trong bầu cử thành 

viên Hội đồng quản trị có quyền đệ đơn khiếu 

nại tới toà để yêu cầu giải thể theo một hay một 

số các căn cứ sau: 

1. Các thành viên Hội đồng quản trị không 

Điều 54. Trường hợp bế tắc giữa các thành 

viên Hội đồng quản trị và cổ đông 

Trừ khi Điều lệ này có quy định khác, các cổ 

đông nắm giữ một nửa số cổ phiếu đang lưu 

hành có quyền biểu quyết trong bầu cử thành 

viên Hội đồng quản trị có quyền đệ đơn khiếu 

nại tới toà để yêu cầu giải thể theo một hay một 

số các căn cứ sau: 

1. Các thành viên Hội đồng quản trị không 

TT95/2017 và 

TT116/2020 đều 

không quy định 

Điều này. Là quy 

định riêng của 

công ty nên giữ 

nguyên 
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thống nhất trong quản lý các công việc của 

Công ty dẫn đến tình trạng không đạt được số 

phiếu cần thiết theo quy định để Hội đồng quản 

trị hoạt động. 

2. Các cổ đông không thống nhất nên 

không thể đạt được số phiếu cần thiết theo quy 

định để tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản 

trị. 

3. Có sự bất đồng trong nội bộ và hai hoặc 

nhiều nhóm cổ đông bị chia rẽ khiến cho việc 

giải thể sẽ là phương án có lợi hơn cả cho toàn 

thể cổ đông. 

thống nhất trong quản lý các công việc của 

Công ty dẫn đến tình trạng không đạt được số 

phiếu cần thiết theo quy định để Hội đồng quản 

trị hoạt động. 

2. Các cổ đông không thống nhất nên 

không thể đạt được số phiếu cần thiết theo quy 

định để tiến hành bầu thành viên Hội đồng 

quản trị. 

3. Có sự bất đồng trong nội bộ và hai hoặc 

nhiều nhóm cổ đông bị chia rẽ khiến cho việc 

giải thể sẽ là phương án có lợi hơn cả cho toàn 

thể cổ đông. 

56 Điều 56. Gia hạn hoạt động 

1. Hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước 

khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có 

thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của 

Công ty thêm một thời gian theo đề nghị của 

Hội đồng quản trị. 

2. Thời hạn hoạt động sẽ được gia hạn 

thêm khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng 

cổ đông tán thành. 

Điều 55. Gia hạn hoạt động 

1. Hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông ít nhất bảy tháng trước khi 

kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể 

biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công 

ty thêm một thời gian theo đề nghị của Hội 

đồng quản trị. 

2. Thời hạn hoạt động sẽ được gia hạn 

thêm khi có từ 51% 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 thông 

qua. 

 

- TT116/2020 và 

TT95/2017 

không quy định 

“thêm một thời 

gian”. Đề xuất 

giữ nguyên 

- Sửa đổi từ ngữ 

theo mẫu mới. 

TT116/2020 và 

TT95/2017 đều 

quy định tỷ lệ 

65%, Điều lệ cũ 

quy định 51% 

nên giữ nguyên 

 

- Điều 60 TT 

116/2020 

57 Điều 57. Thanh lý 

1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết 

thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau 

khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội 

đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 

Điều 56. Thanh lý 

1. Tối thiểu sáu tháng trước khi kết 

thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau 

khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội 

đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 

 

 

 

 

 

 

- Điều 61 TT 

116/2020 
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ba (03) thành viên, trong đó hai (02) thành viên 

do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) 

thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một 

công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý sẽ 

chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các 

thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa 

chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên 

gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến 

thanh lý sẽ được Công ty ưu tiên thanh toán 

trước các khoản nợ khác của Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo 

cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành 

lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm 

đó, Ban thanh lý sẽ thay mặt Công ty trong tất 

cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty 

trước Toà án và các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ 

được thanh toán theo thứ tự sau: 

a. Các chi phí thanh lý; 

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; 

c. Nợ thuế; 

 

d. Các khoản vay (nếu có); 

e. Các khoản nợ khác của Công ty; 

f.          Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất 

cả các khoản nợ từ mục (a) đến (e) trên đây sẽ 

được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần 

ưu đãi sẽ ưu tiên thanh toán trước. 

ba thành viên. Hai thành viên do Đại hội đồng 

cổ đông chỉ định và một thành viên do Hội 

đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm 

toán độc lập. Ban thanh lý sẽ chuẩn bị các quy 

chế hoạt động của mình. Các thành viên của 

Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số 

nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất 

cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được 

Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ 

khác của Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo 

cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành 

lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm 

đó, Ban thanh lý sẽ thay mặt Công ty trong tất 

cả các công việc liên quan đến thanh lý Công 

ty trước Toà án và các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ 

được thanh toán theo thứ tự sau: 

a. Các chi phí thanh lý; 

b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho 

công nhân viên; 

 

 

c. Thuế và các khoản nộp có tính chất 

thuế mà Công ty phải trả cho Nhà nước; 

d. Các khoản vay (nếu có); 

e. Các khoản nợ khác của Công ty; 

f. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán 

tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (e) trên đây 

sẽ được phân chia cho các cổ đông. Các cổ 

phần ưu đãi sẽ ưu tiên thanh toán trước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sửa đổi thuật 

ngữ, bổ sung 

theo quy định 

mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- K5 Điều 

208 LDN, K 

3 Điều 61 TT 

116/2020 
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59 Điều 59. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ 

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này 

phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết 

định. 

2. Trường hợp pháp luật có liên quan 

đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập 

trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có 

quy định pháp luật mới khác với điều khoản 

trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định 

của pháp luật đó để điều chỉnh hoạt động của 

Công ty 

Điều 58. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ 

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này 

phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết 

định. 

2. Trong trường hợp có những quy định 

của pháp luật có liên quan đến hoạt động của 

Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ 

này hoặc trong trường hợp có những quy định 

mới của pháp luật khác với những điều khoản 

trong Điều lệ này thì những quy định của pháp 

luật đó đương nhiên được áp dụng và điều 

chỉnh hoạt động của Công ty. 

 

 

 

 

- - Sửa đổi theo 

quy định mới 

 

 

 

 

 

- Điều 63 TT 

116/2020 

60 Điều 60. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm XXI Chương, 

60 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty 

cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn nhất trí thông 

qua ngày tháng  năm 2021và cùng chấp thuận 

hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 

2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá 

trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở 

chính của Công ty, trong đó: 

a. 01 bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước 

của địa phương; 

b. 05 bản đăng ký tại cơ quan chính quyền 

theo quy định của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, 

Thành phố; 

d. 04 bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty. 

 

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức 

Điều 59. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm XXI Chương 

60 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty 

cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn nhất trí thông 

qua ngày 22 tháng 06 năm 2020 và cùng chấp 

thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này . 

2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá 

trị như nhau, trong đó: 

 

a. 01 bản nộp tại Phòng công chứng 

Nhà nước của địa phương 

b. 05 bản đăng ký tại cơ quan chính 

quyền theo quy định của Uỷ ban nhân dân 

Tỉnh, Thành phố  

c. 04 bản lưu trữ tại Văn phòng Công 

ty  

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức 

 

 

 

 

 

 

- Mẫu mới 

không quy định 

liệt kê như mẫu 

cũ, Công ty cân 

nhắc thay đổi 

hoặc giữ nguyên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điều 64 TT 

116/2020 
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của Công ty. 

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ 

Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng 

số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị. 

 

của Công ty  

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ 

Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị hoặc tối thiểu một phần hai tổng số 

thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị. 

 

 



TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN  

TNHH MỘT THÀNH VIÊN  

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU LỆ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  

BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN 
 

Ban hành theo Nghị quyết số     /NQ-ĐHĐCĐ ngày     tháng     năm 2021 của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP Hồ Chí Minh, tháng ___ năm 2021
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 PHẦN MỞ ĐẦU 

Điều lệ này được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại đại hội tổ 

chức vào ngày ____ tháng _____năm 2021 

CHƯƠNG I 

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

Điều 1. Định nghĩa 

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau: 

a. "Vốn điều lệ" là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi 

thành lập Công ty, các cổ đông đã thanh toán đủ và quy định tại Điều 5 của Điều lệ 

này; 

b. "Vốn có quyền biểu quyết" là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền 

biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc 

hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

d. "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc 

hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

e. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp lần đầu; 

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 được Hội đồng quản trị phê chuẩn; 

g. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, 

Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê 

chuẩn; 

h. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 46 

Điều 4 Luật Chứng khoán; 

i. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại 

Điều 2 của Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của 

Công ty thông qua; 

j. "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

k. "Cổ đông" là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một (01) cổ phần của Công ty 

cổ phần; 

l. "Sở giao dịch chứng khoản" là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các 

công ty con; 

m. "Cổ phiếu" là chứng chỉ do Công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu 

điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty. Cổ phiếu phải 

có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp. 
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2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn 

bản khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế. 

3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho 

việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 

4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu 

không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này. 

CHƯƠNG II 

TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, 

THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

CÔNG TY 

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

hoạt động của Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty 

1. Tên Công ty 

o Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN 

o Tên tiếng Anh: SAIGON TRANSPORTATION PARKING 

JOINT STOCK COMPANY 

o Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN 

o Tên viết tắt: STP.JSC 

2. Công ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật 

hiện hành của Việt Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 

o Địa chỉ: 720 đường Quốc lộ 1A, Khu phố 3B, Phường 

Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM. 

o MST: 0301114089 

o Điện thoại:  028.37161587 

o Fax: 028.37160891 

o E-mail: stp@benbaivantaisaigon.com.vn 

o Website: www.benbaivantaisaigon.com.vn    

4. Các đơn vị trực thuộc: 

a.  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN – 

BẾN XE AN SƯƠNG: 

Địa chỉ: Số 16, ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM. 

b. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN BÃI VẬN TẢI SÀI GÒN - 

BẾN XE NGÃ TƯ GA: 

Địa chỉ: 720 đường Quốc lộ 1A, Khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, Quận 12, 

TP.HCM 

5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: 
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a. Số lượng người đại diện theo pháp luật là một (01) người. Tổng Giám đốc 

là người đại diện theo pháp luật của Công ty; 

b. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho 

Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại 

diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, 

nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành; 

c. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; trường 

hợp xuất cảnh ra nước ngoài thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực 

hiện quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trường hợp 

này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền 

và nghĩa vụ đã ủy quyền; 

d. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của 

Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền 

vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của 

Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật 

của Công ty trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết 

định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty; 

e. Trường hợp vắng mặt tại Việt Nam quá ba mươi (30) ngày mà không ủy 

quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp 

luật của Công ty hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm 

giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ 

sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi 

dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Toà án cấm đảm nhiệm 

chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Hội đồng quản trị cử người 

khác làm đại diện theo pháp luật của Công ty. 

6. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh 

doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết của 

Hội đồng quản trị và trong phạm vi pháp luật cho phép. 

7. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 54 hoặc gia hạn hoạt 

động theo Điều 56 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ 

ngày thành lập và là vô thời hạn. 

8. Tổ chức Chính trị - Xã hội tại Công ty: 

a. Tổ chức Chính trị - Xã hội trong Công ty hoạt động theo Điều lệ của tổ 

chức đó, phù hợp với quy định của Hiến pháp, pháp luật; 

b. Công ty tôn trọng và tạo mọi điều kiện để người lao động thành lập và 

tham gia hoạt động trong các tổ chức quy định tại điểm a khoản 8 Điều này. 

CHƯƠNG III 

MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: 
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o Quản lý và thực hiện các dịch vụ cung ứng đối với phương tiện vận tải 

hàng hóa lưu đậu tại bến xe;  

o Tổ chức vận chuyển hành khách liên tỉnh qua bến xe và các phương tiện 

vận tải hành khách lưu đậu tại bến; 

o Tham gia vận tải hành khách liên tỉnh theo hợp đồng kinh tế; 

o Tổ chức cung ứng dịch vụ về bến bãi trên địa bàn thành phố để phục vụ lưu 

đậu đối với tất cả các phương tiện vận tải; 

o Trung chuyển hàng hóa trong thành phố và vận chuyển hàng hóa đường bộ 

liên tỉnh bằng hợp đồng kinh tế; 

o Kinh doanh kho chứa hàng hóa; 

o Môi giới vận chuyển hàng hóa; 

o Dạy nghề; 

o Các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh khác mà pháp luật không cấm. 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là xây dựng và giữ vững thương hiệu; 

đồng thời mở rộng và phát triển đồng bộ các lĩnh vực hoạt động khác mà Công ty 

đang có ưu thế, tạo nền tảng phát triển ổn định, lâu dài, vững chắc, tối đa hóa lợi 

nhuận, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối 

với Nhà nước. 

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 

1. Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề 

quy định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan 

đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc 

gia. 

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác mà 

pháp luật không cấm khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện các thủ 

tục theo quy định của pháp luật. 

CHƯƠNG IV 

VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

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

1. Vốn điều lệ của Công ty là 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng). 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.000.000 cổ phần với mệnh 

giá là 10.000 đồng/cổ phần. 

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

3. Tất cả cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này đều là cổ phần 

phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo loại cổ phần này được quy định tại Điều 

11 của Điều lệ này.  

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp 

thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 
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5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu 

theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ 

trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác. Công ty phải thông báo việc chào 

bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng 

ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi (20) ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký 

mua. Số cổ phần phổ thông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công 

ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng 

theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không 

được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã 

chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận 

khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán.  

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những 

cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần phổ 

thông do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo 

những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán và văn 

bản hướng dẫn liên quan. 

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng 

cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị 

trường chứng khoán.  

8. Công ty không có cổ đông sáng lập. 

Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu 

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ 

phần và loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 của Điều 6.  

2. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo 

pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng nhận cổ phiếu 

phải ghi rõ số lượng và loại cổ phần mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ 

(nếu là cổ phiếu ghi danh) và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp. Mỗi chứng chỉ cổ phiếu ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ phần. 

3. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị 

chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai (02) 

tháng kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án 

phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy 

định), người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ 

phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu hoặc bất kỳ một 

khoản phí gì. 

4. Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần ghi danh trong một chứng 

chỉ cổ phiếu ghi danh, chứng nhận cũ sẽ bị huỷ bỏ và chứng nhận mới ghi nhận số cổ 

phần còn lại sẽ được cấp miễn phí. 

5. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu ghi danh bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị 

đánh mất, mất cắp hoặc bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu ghi danh đó có thể yêu cầu 

được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở 

hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.  
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6. Người sở hữu chứng nhận cổ phiếu vô danh phải tự chịu trách nhiệm về 

việc bảo quản chứng nhận và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường 

hợp chứng nhận này bị mất cắp hoặc bị sử dụng với mục đích lừa đảo. 

7. Công ty có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng 

nhận. Hội đồng quản trị có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi 

danh (theo hình thức chứng nhận hoặc không chứng nhận) được chuyển nhượng mà 

không bắt buộc phải có văn bản chuyển nhượng. Hội đồng quản trị có thể ban hành 

các quy định về chứng nhận và chuyển nhượng cổ phần theo các quy định của Luật 

Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Điều lệ này. 

Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ 

các thư chào bán, các chứng nhận tạm thời và các tài liệu tương tự), sẽ được phát 

hành có dấu và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty, trừ trường hợp mà 

các điều khoản và điều kiện phát hành quy định khác 

Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần  

1. Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ 

này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng 

khoán sẽ được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị 

trường chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán.  

2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển 

nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại 

diện theo uỷ quyền của họ ký. 

3. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc 

theo pháp luật của cổ đông đó trở thành cổ đông của Công ty. Trường hợp chết mà 

không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa 

kế thì số cổ phần của cổ đông đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân 

sự. 

4. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và 

hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát 

hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào 

bán. 

Điều 9. Thu hồi cổ phần        

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả 

mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh 

toán số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng 

ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán 

đầy đủ. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối 

thiểu là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo 

phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh 

toán hết sẽ bị thu hồi. 

3. Trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện, 

trước khi thanh toán đầy đủ tất cả các khoản phải nộp, các khoản lãi và các chi phí 
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liên quan, Hội đồng quản trị có quyền thu hồi số cổ phần đó. Hội đồng quản trị có thể 

chấp nhận việc giao nộp các cổ phần bị thu hồi theo quy định tại các khoản 4, 5 và 6 

của Điều này và trong các trường hợp khác được quy định tại Điều lệ này. 

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán. Hội đồng 

quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người 

đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách 

thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.  

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với 

những cổ phần đó, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ 

phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời điểm 

thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực 

hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh 

toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi hoặc có thể miễn giảm thanh toán 

một phần hoặc toàn bộ số tiền đó. 

6. Thông báo thu hồi sẽ được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước 

thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc 

bất cẩn trong việc gửi thông báo. 

CHƯƠNG V 

CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 

Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty 

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: 

a. Đại hội đồng cổ đông; 

b. Hội đồng quản trị; 

c. Ban kiểm soát;  

d. Tổng Giám đốc. 

 

CHƯƠNG VI 

CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 11. Quyền của cổ đông  

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a. Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện 

quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện được uỷ quyền. Mỗi cổ 

phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết; 

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác theo quy định của 

Điều lệ này và pháp luật hiện hành; 

d. Được ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của 

từng cổ đông trong Công ty; 
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e. Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông đủ 

tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính 

xác; 

f. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong 

Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính 

xác của mình; 

g. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại 

hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

h. Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại 

tương ứng với tỉ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty;  

i. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 

132 của Luật Doanh nghiệp; 

j. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ 

đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các 

loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông; 

k. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty 

công bố theo quy định của pháp luật; 

l. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy 

bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp; 

m. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật. 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên có các quyền sau: 

a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

b. Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, 

hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên 

quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty; 

c. 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 bằng văn bản và 

phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy 

tờ pháp lý của tổ chức, 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; 

d. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến 

nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là ba (03) ngày làm việc 

trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần 

của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp; 

e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
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3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có 

các quyền sau: 

a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định 

tương ứng tại các khoản 2 Điều 24 và khoản 5 Điều 37 Điều lệ này; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

c. Xem xét, tra cứu, trích lục sổ Biên bản và các Nghị quyết, quyết định của 

Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hàng năm, báo cáo của Ban kiểm 

soát; 

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 bằng văn bản và 

phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy 

tờ pháp lý của tổ chức, 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; 

e. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có 

quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;  

f. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

4. Người nắm giữ cổ phần ưu đãi (nếu có) sẽ có các quyền tương ứng với 

từng loại cổ phần ưu đãi đó theo quy định của pháp luật.  

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông có nghĩa vụ sau: 

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. 

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới 

mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. 

Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy 

định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải 

cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty 

trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra. 

3. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty. 

4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị. 

5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ 

Công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin 

được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác. 

6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết 

thông qua các hình thức sau: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 
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b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử 

hoặc hình thức điện tử khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ 

công ty. 

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để 

thực hiện một trong các hành vi sau đây: 

a. Vi phạm pháp luật; 

b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích 

của tổ chức, cá nhân khác; 

c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy 

ra đối với Công ty. 

8. Người nắm giữ cổ phần ưu đãi (nếu có) sẽ có các nghĩa vụ tương ứng với 

từng loại cổ phần ưu đãi đó theo quy định của pháp luật.  

9. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan 

quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm 

một (01) lần trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội 

đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường 

hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm 

họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên 

lãnh thổ Việt Nam. 

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa 

chọn địa điểm phù hợp trên lãnh thổ Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên 

quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt 

thông qua các báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán 

báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán 

trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán độc lập được 

chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách 

nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các 

trường hợp sau: 

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;  

b. Số thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số lượng thành viên 

tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 

11 của Điều lệ này; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện 

bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các cổ đông 
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liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của 

các cổ đông có liên quan; 

d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: 

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 

ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị như quy định tại điểm 

b khoản 3 Điều 13 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 

Điều 13; 

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp 

theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại điểm b khoản 4 Điều 13 thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 

điểm c khoản 3 Điều 13 có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng 

cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến 

hành họp nếu xét thấy cần thiết. 

d. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ 

được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu 

khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

5. Hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế 

quản trị nội bộ, trong đó bao gồm: 

a. Trực tiếp; 

b. Trực tuyến; 

c. Lấy ý kiến bằng văn bản. 

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Thông qua định hướng phát triển của Công ty; 

b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào 

bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; 

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát; 

d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản 

trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

e. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 

f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 
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h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; 

i. Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; 

j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

k. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát; 

l. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công 

ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn 

kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thầy cần thiết; 

m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 

a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 

b. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; 

c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội 

đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; 

d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả 

hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; 

e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên 

Ban kiểm soát; 

f. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

g. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

h. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát; 

i. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối 

với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

j. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công 

ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét 

thấy cần thiết; 

k. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; 

l. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ 

phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu 

tiên kể từ ngày thành lập; 

m. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

n. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 

o. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản 

trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

p. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 
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q. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại 

khoản 1 Điều 167 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; 

r. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

s. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng 

quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

t. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây : 

a. Các hợp đồng quy định tại Khoản 2 Điều 14 Điều lệ này khi cổ đông đó 

hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng; 

b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ 

đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất 

cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua 

công khai trên Sở giao dịch chứng khoán. 

4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải 

được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 15. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực 

tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp 

hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật 

Doanh nghiệp. 

2. Việc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông 

quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập 

theo mẫu của công ty và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được 

ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, 

thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. 

Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền 

trước khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất 

trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của 

cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

3. Phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ 

quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 

a. Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất 

năng lực hành vi dân sự; 

b. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền; 

c. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền. 

Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông 

báo về một trong các sự kiện trên bốn mươi tám (48) giờ trước giờ khai mạc cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 



 

 

 

18 

Điều 16. Thay đổi các quyền 

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần 

ưu đãi có hiệu lực khi được các cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở 

lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội 

dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ 

được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số 

cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở 

hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông 

qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để 

thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông 

(hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị 

mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu 

như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày tiếp theo và 

những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và 

số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là 

đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi 

nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người 

đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết 

ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên. 

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự 

với các quy định tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Điều lệ này.  

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc 

biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn 

đề liên quan đến chia sẻ lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi 

Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.  

Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng 

cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất 

thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ này. 

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những công việc 

sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 

được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng 

cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền 

tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký 

cuối cùng; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc 

họp; 
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e.  Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

f. Thông báo và gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả cổ 

đông có quyền dự họp;  

g. Các công việc khác phục vụ đại hội. 

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

phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, 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 nơi cổ phiếu của 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 hai mươi mốt (21) 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). 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: 

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

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

thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; 

c. Phiếu biểu quyết; 

d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Điều lệ 

này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến 

nghị phải bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc 

trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ họ và tên cổ đông, địa chỉ liên 

lạc, quốc tịch, giấy tờ pháp lý cá nhân 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 và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương 

trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị liên 

quan đến khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không sở hữu 5% cổ 

phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này; 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông;  

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

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị 

quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào 

chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 
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7. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong 

chương trình họp. 

8. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ 

tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi pham quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ này. 

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp 

đại diện trên 50% tổng số biểu quyết.  

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy 

định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 

ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số 

phiếu biểu quyết trở lên.  

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy 

định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời 

hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các 

cổ đông dự họp. 

4. Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương 

trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại khoản 3 Điều 17 

của Điều lệ này. Quyết định về vấn đề này được thông qua nếu được số cổ đông đại 

diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận. 

Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ 

đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt 

đăng ký hết theo trình tự sau: 

a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại 

diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, 

họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ 

đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội 

dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không 

tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, 

số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán 

thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố 

ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm 

phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban 

kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp; 

b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người 

được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó 

có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có 

trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những 

nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 
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2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau: 

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội 

đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị 

triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các 

thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp 

theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban 

kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những 

người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp; 

b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc 

họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 

d. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo 

đề nghị của chủ tọa cuộc họp. 

3. 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. 

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để 

điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình 

đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. 

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 

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. 

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội 

dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không 

tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước 

khi bế mạc cuộc họp. 

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai 

mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong 

trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay 

đổi. 

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền 

sau đây: 

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh 

hợp pháp, hợp lý khác; 

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những 

người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến 

triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh 

ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 
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8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người 

đăng ký dự họp tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định 

khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau 

đây: 

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp 

tham gia, thảo luận và biểu quyết; 

c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp 

không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với 

quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số 

những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất 

cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành. 

10.  Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng 

cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham 

dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy 

định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Chứng khoán. 

Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông 

qua 

1. Nghị quyết về những nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ 

đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán 

thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5 Điều này và Khoản 6  Điều 148 

Luật Doanh nghiệp (nếu có): 

a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; 

b. Định hướng phát triển Công ty; 

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

d. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát; 

e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản 

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

f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g. Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

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

i. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty. 

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% 

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 1, 3,  4, 5 Điều này và Khoản 6  Điều 148 Luật Doanh nghiệp (nếu có).   

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục 
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triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ Công ty. 

4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải 

thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu 

biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu 

của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một 

phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử 

thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu 

tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi 

đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên 

trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản 

trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu 

bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ 

Công ty. 

5. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 

thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu 

trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, 

trừ trường hợp sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty thì phải được thông 

qua nếu được số cổ đông sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ 

đông có quyền biểu quyết tán thành.  

6. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có 

quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày 

nghị quyết được thông qua; trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi 

nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. 

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 

thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông  

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị 

quyết 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 

nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; trừ 

các trường hợp sau đây: 

a. Định hướng phát triển Công ty; 

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

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát; 

d. Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

f. Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

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

h. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty. 
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2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo quyết định và gửi đến tất cả cổ 

đông có quyền biểu quyết chậm nhất (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại 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. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có nội dung chủ yếu sau đây: 

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; 

b. Mục đích lấy ý kiến; 

c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với 

cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa 

chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số 

giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần 

của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý 

kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 

f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức 

gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 

a. Trường hợp 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; 

b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải 

được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

c. 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 và bị tiết lộ 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. 

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng 

kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. 

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh; 

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị 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, kèm theo phụ lục 

danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 
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d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng 

vấn đề; 

e. Các quyết định đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu 

và người kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm 

phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm 

phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được 

thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được công bố trên website của 

Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu và 

gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. 

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết 

đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải 

được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

phải được thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 20 Điều lệ này.. 

Điều 22. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

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 phải 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. Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối 

ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội 

đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. 

Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 
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2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước 

khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên 

bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung 

biên bản. 

3. 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 giữa biên bản bằng tiếng Việt và 

tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.  

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ 

đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả 

các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo 

mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin 

trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin 

điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ 

đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. 

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được Nghị quyết hoặc 

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 hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 11 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: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 3 Điều 20 Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 

 

CHƯƠNG VII 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên Hội đồng quản trị, Công ty 

phải công bố thông tin liên quan đến các ứng viên 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 của các 

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

thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty 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: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ chuyên môn; 

c. Quá trình công tác; 
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d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của 

công ty khác); 

e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu 

có); 

f. Các thông tin khác (nếu có); 

g. Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên 

đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và 

các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết 

để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% 

đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 

10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được 

đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng 

viên; từ 65% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng 

cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh 

nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề 

cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị 

Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương 

nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ 

đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện 

theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.  

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có 

thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội 

đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội 

đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công 

việc. 

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: 

Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu một phần ba 

(1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty 

hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của 

Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản 

trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo 

quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp và các trường hợp cụ thể sau đây:  

a. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản 

trị liên tục trong vòng sáu tháng, và trong thời gian này Hội đồng quản trị không cho 

phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ 

trống; 
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b. Cổ đông là tổ chức không cử người làm đại diện nữa; 

c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

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

Hội đồng quản trị; 

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

5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin 

theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công 

ty. 

Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh của 

Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và 

nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật, Điều lệ Công ty và 

Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và 

nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh 

doanh hàng năm của Công ty; 

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng 

loại; 

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền 

chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;  

d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 

Luật Doanh nghiệp; 

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. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 

có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 

của Công ty trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 

Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối Tổng Giám đốc và người quản lý 

quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng 

và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham 

gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức 

thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 

j. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành 

công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 
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k. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định 

thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần 

của doanh nghiệp khác; 

l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông 

qua nghị quyết; 

m. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ 

đông; 

n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức 

hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 

p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ 

về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quyết định ban 

hành Quy chế về công bố thông tin của Công ty; 

q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật 

Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động 

của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Chứng khoán. 

Điều 27. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo 

kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. 

Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của 

thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức 

thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của 

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được 

thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo 

cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên 

Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện 

những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội 

đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói 

theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo 

quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí 

đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách 

nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong 
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việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu 

ban của Hội đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách 

nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao 

gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến 

việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ 

trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị; 

e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

Công ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn 

nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) 

ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.  

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện 

được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác 

thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định 

tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội 

đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp 

hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt 

buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 

hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các 

thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn 

lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 

quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng 

quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu 

bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số 

phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 

một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 
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2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất 

thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong 

trường hợp sau: 

a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c. Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 

d. Các trường hợp khác (nếu có). 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong 

đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời 

hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 Điều này. 

Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng 

quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề 

nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải 

gửi thông báo mời họp chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông 

báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề 

thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc 

họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, 

fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc 

của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và 

các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên 

Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có 

quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng 

số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại 

khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai 

trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, 

cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị 

dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc 

họp trong trường hợp sau đây: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại 

khoản 12 Điều này; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử 

hoặc hình thức điện tử khác; 
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d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác. 

10.  Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị 

trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành 

viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp 

đều có thể: 

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu 

trong cuộc họp; 

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc 

thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc 

bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành 

viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp 

đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất 

thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp. 

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và 

tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được 

khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị 

tham dự cuộc họp này. 

11. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu 

quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng 

quản trị chậm nhất là một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở 

trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.  

12.  Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành 

viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên 

Hội đồng quản trị chấp thuận.  

13.  Biểu quyết: 

a. Trừ quy định tại điểm b khoản 13 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản 

trị hoặc người được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội 

đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các 

giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi 

ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành 

viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể 

tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có 

quyền biểu quyết; 

c. Theo quy định tại điểm d khoản 13 Điều này, khi có vấn đề phát sinh tại 

cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản 

trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa 

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 đầy đủ; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại 

điểm a và điểm b khoản 6 Điều 42 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong 

hợp đồng đó; 
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e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo 

luận nhưng không được biểu quyết. 

14. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ 

một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và 

biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại 

cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch 

này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan 

có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội 

đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội 

đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ 

có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên. 

15. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa 

số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối 

cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

16.  Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ 

sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị 

quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. 

17.  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. 

Điều 30. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về 

chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số 

lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định tối thiểu là ba (03) 

người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành 

viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong 

số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội 

đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản 

trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu 

quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

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

thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, quy định 

tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

Điều 31. Người phụ trách quản trị Công ty 

1. Hội đồng quản trị phải bổ nhiệm ít nhất một (01) Người phụ trách quản trị 

Công ty để hỗ trợ công tác quản trị Công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản 

trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 

156 Luật Doanh nghiệp. 
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2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ 

chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của 

Công ty. 

3. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

a. Có hiểu biết về pháp luật; 

b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực 

hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; 

c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định 

của Hội đồng quản trị. 

4. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi 

cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng 

quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm. 

5. Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng 

cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d. Tham dự các cuộc họp; 

e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy 

định của pháp luật; 

f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị 

và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; 

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của 

Công ty; 

h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; 

j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

 

CHƯƠNG VIII 

TỔNG GIÁM ĐỐC, THƯ KÝ CỦA CÔNG TY VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH 

KHÁC 

Điều 32. Tổ chức bộ máy quản lý 

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm 

trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong 

công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, các Phó 

Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị 

bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được 

thông qua bằng nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị. 
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Điều 33. Người điều hành Công ty 

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, 

Kế toán trưởng và người điều hành khác theo phê chuẩn của Hội đồng quản trị. 

2. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng 

quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn 

phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. 

Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt 

được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. 

3. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng 

Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của 

Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện 

thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại 

hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám 

đốc  

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

hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc. 

2. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của 

Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng 

quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là năm (05) năm, trừ khi Hội đồng quản trị 

có quy định khác (được nêu trong hợp đồng) và có thể được bổ nhiệm lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng quy định tại 

Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh 

hoặc trong các ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty; 

c. Có trình độ Đại học; 

d. Tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các 

văn bản pháp luật có liên quan. 

4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:  

a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của 

Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

b. Thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng có giá trị dưới 35% 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. Các hợp đồng có giá trị từ 35% 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 thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng 

cổ đông; 

c. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 
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d. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; 

e. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

f. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ 

các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

g. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công 

ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc; 

h. Tuyển dụng lao động; 

i. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

j. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và 

nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

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 một Tổng 

Giám đốc mới thay thế.  

Điều 35. Thư ký Công ty 

Hội đồng quản trị chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký Công ty với 

nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản 

trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp 

luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều 

Trợ lý. 

Thư ký Công ty tuỳ từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty 

bao gồm: 

1. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội 

đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

2. Tham dự và lập biên bản các cuộc họp; 

3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

4. Đảm bảo Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với pháp luật; 

5. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị 

và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

Thư ký Công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp 

luật và Điều lệ Công ty. 

CHƯƠNG IX 

BAN KIỂM SOÁT  

Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát 

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều 24 Điều lệ này. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng 

cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng 

viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về 
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quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương 

nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố trước khi Đại hội đồng cổ đông 

biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

Điều 37. Thành viên Ban kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ 

của thành viên Ban kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo 

quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau: 

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm 

toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. 

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo 

quy định tại khoản 2 Điều này; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ này. 

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban 

kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; 

d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu 

quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm 

cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 35% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 

một (01) Kiểm soát viên; từ 35% đến dưới 65% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát 

viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. 

Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban 

kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát 

phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát 

phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài 

chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan 

đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác cung 

cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 
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c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội 

đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh 

nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định 

tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi 

miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 

2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt 

động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác. 

4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ 

đông. 

5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ 

Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác 

của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị 

trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi 

phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. 

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Chứng khoán. 

8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi 

nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân 

viên của Công ty trong giờ làm việc. 

9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

Giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài 

liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. 

10.  Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành 

viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản 

họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên 

Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của 

Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban 

kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám 

đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần 

được làm rõ. 



 

 

 

39 

Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban 

kiểm soát 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được 

thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích 

khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định 

tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm 

của Ban kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử 

dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không 

vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội 

đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí 

kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, 

quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo 

cáo tài chính hằng năm của Công ty. 

CHƯƠNG X 

TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN 

BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và 

người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những 

nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung 

thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty. 

Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi  

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 

và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, 

người điều hành khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được 

sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công 

ty. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 

và người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm 

quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những 

người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao 

dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty 

phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật 

chứng khoán về công bố thông tin. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch 

mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 
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5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, 

người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được 

sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có 

liên quan. 

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ 

chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp 

sau đây: 

a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm (20%) 

tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan 

trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành 

khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa 

số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên 

quan; 

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

dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao 

dịch đầu tiên có giá trị từ hai mươi phần trăm (20%) trở lên tổng giá trị tài sản được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này 

cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông 

và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông 

không có lợi ích liên quan. 

Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 

và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, 

không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do 

hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một 

bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành 

chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã 

hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám 

đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc 

đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn 

trọng, vì lợi ích của Công ty, trên cơ sở tuân thủ pháp luật và không có bằng chứng 

xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. 

3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy 

quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành 

khác, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường 

khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện 

do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau: 

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu 

thuẫn với lợi ích của Công ty; 



 

 

 

41 

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện 

trách nhiệm của mình. 

4. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các 

khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết 

những vụ việc này trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm 

cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

 

CHƯƠNG XI 

QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 

Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau: 

a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên 

và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi 

thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ 

Công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, 

hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên 

quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty. 

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu 

tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ 

đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người 

điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, 

sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình 

với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

4. Công ty sẽ phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền 

sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp 

Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các 

báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và các tài 

liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện 

là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ 

các tài liệu này. 

5. Điều lệ Công ty phải được công bố trên website của Công ty. 
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CHƯƠNG XII 

CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

Điều 45. Công nhân viên và công đoàn 

1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn 

đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm 

xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành 

doanh nghiệp. 

2. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn 

đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, 

thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại 

Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 

 

CHƯƠNG XIII 

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

Điều 46. Phân phối lợi nhuận 

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ 

tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 

2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi 

trả liên quan tới một loại cổ phiếu.  

3. Hội đồng quản trị có thể quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy 

việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty. 

4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 

thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ 

quan thực thi quyết định này. 

5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ 

phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc 

chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông 

tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã 

chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà 

cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền 

Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu 

niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty 

chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

6. Trường hợp có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 

có thể quyết định và thông báo rằng những người sở hữu cổ phần phổ thông được 

nhận cổ tức bằng các cổ phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền mặt. Các cổ phần 

bổ sung để trả cổ tức này được ghi là những cổ phần đã thanh toán đầy đủ tiền mua 

trên cơ sở giá trị của các cổ phần trả cổ tức phải tương đương với số tiền mặt trả cổ 

tức. 
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7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông 

qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn 

cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các 

chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông 

báo hoặc tài liệu khác. 

8. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 

CHƯƠNG XIV 

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN 

Điều 47. Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp 

cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của 

pháp luật. 

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông 

qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài 

khoản. 

Điều 48. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày Một (01) tháng Một (01) hằng năm 

và kết thúc vào ngày Ba mươi mốt (31) tháng Mười Hai (12) hằng năm. Năm tài 

chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết 

thúc vào ngày Ba mươi mốt (31) tháng Mười Hai (12) của năm đó. 

Điều 49. Hệ thống kế toán 

1. Hệ thống kế toán Công ty sử dụng là Hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) 

hoặc hệ thống kế toán khác được Bộ Tài chính chấp thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty sẽ lưu giữ hồ sơ kế 

toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia. Những hồ sơ 

này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các 

giao dịch của Công ty. 

3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán. 

 

CHƯƠNG XV 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM 

CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý 

1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật. 

Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp 
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luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết 

minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải 

phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty. 

3. Công ty phải lập các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài 

chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 

và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 51. Báo cáo thường niên 

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp 

luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

 

CHƯƠNG XVI 

KIỂM TOÁN CÔNG TY 

Điều 52. Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông 

qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị 

quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán 

báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản 

và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị.  

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 

3. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 

được phép tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các 

thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông và được phát 

biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính 

của Công ty. 

CHƯƠNG XVII 

DẤU CỦA DOANH NGHIỆP 

Điều 53. Dấu của Doanh nghiệp 

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ 

ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu 

của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).  

3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 
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CHƯƠNG XVIII 

GIẢI THỂ CÔNG TY 

Điều 54. Giải thể Công ty 

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 

a. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ Công ty mà không có 

quyết định gia hạn; 

b. Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật 

Quản lý thuế có quy định khác; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội 

đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải 

thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo 

quy định. 

Điều 55. Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ 

đông 

Trừ khi Điều lệ này có quy định khác, các cổ đông nắm giữ một nửa số cổ 

phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết trong bầu cử thành viên Hội đồng quản trị 

có quyền đệ đơn khiếu nại tới toà để yêu cầu giải thể theo một hay một số các căn cứ 

sau: 

1. Các thành viên Hội đồng quản trị không thống nhất trong quản lý các công 

việc của Công ty dẫn đến tình trạng không đạt được số phiếu cần thiết theo quy định 

để Hội đồng quản trị hoạt động. 

2. Các cổ đông không thống nhất nên không thể đạt được số phiếu cần thiết 

theo quy định để tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị. 

3. Có sự bất đồng trong nội bộ và hai hoặc nhiều nhóm cổ đông bị chia rẽ 

khiến cho việc giải thể sẽ là phương án có lợi hơn cả cho toàn thể cổ đông. 

Điều 56. Gia hạn hoạt động 

1. Hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) 

tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia 

hạn hoạt động của Công ty thêm một thời gian theo đề nghị của Hội đồng quản trị. 

2. Thời hạn hoạt động sẽ được gia hạn thêm khi có từ 65% trở lên tổng số 

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành. 

Điều 57. Thanh lý 

1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty 

hoặc sau khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập 

Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên, trong đó hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ 

đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty 
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kiểm toán độc lập. Ban thanh lý sẽ chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các 

thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc 

chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được Công ty ưu tiên 

thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về 

ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý sẽ thay 

mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Toà án 

và các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau: 

a. Các chi phí thanh lý; 

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; 

c. Nợ thuế; 

d. Các khoản vay (nếu có); 

e. Các khoản nợ khác của Công ty; 

f. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (e) 

trên đây sẽ được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi sẽ ưu tiên thanh toán 

trước. 

CHƯƠNG XIX 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 58. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

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

Công ty,quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phát sinh theo quy định tại Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa:   

a. Cổ đông với Công ty; hoặc 

b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hay cán bộ 

quản lý cao cấp. 

Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng 

và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch 

Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và 

sẽ yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong 

vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh 

chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào 

cũng có thể yêu cầu Trưởng Ban kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập để hành 

động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.   

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

hoặc Toà án. 

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 Toà án sẽ do Toà phán quyết bên nào phải chịu.  

 

CHƯƠNG XX 

BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 59. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ 

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét 

quyết định. 

2. Trường hợp pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được 

đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có quy định pháp luật mới khác 

với điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định của pháp luật đó để 

điều chỉnh hoạt động của Công ty.            

 

CHƯƠNG XXI 

NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 60. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm XXI Chương 60 Điều, được Đại hội đồng cổ đông 

Công ty cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn nhất trí thông qua ngày    tháng    năm 2021 

và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 

2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại 

trụ sở chính của Công ty, trong đó: 

a. 01 bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;  

b. 05 bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Uỷ ban nhân dân 

Tỉnh, Thành phố; 

d. 04 bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty. 

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch 

Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản 

trị mới có giá trị. 

 

Chữ ký người đại diện theo pháp luật của Công ty 

Người đại diện theo pháp luật 
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