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CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƢNG 

          --------------------------------------------- 

 

Số:  03/TT.ĐHĐCĐ 2017   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04  năm 2017 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Về việc:       SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY.  

Căn cứ: 
 Điều lệ công ty và các qui định của Nhà nước liên quan đến công ty. 

 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015(sau đây gọi tắt là Luật 
Doanh Nghiệp). 

 Nghị quyết HĐQT số 03 /NQ.HĐQT.2017  ngày 24/03/2017. 

HĐQT kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc sửa đổi điều lệ công ty như sau: 

1) Sửa Điều 1: Định nghĩa  

Sửa định nghĩa về “Luật doanh nghiêp” và “người có liên quan” 

2) Sửa Điều 11: Quyền của cổ đông 

Để phù hợp với Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp 

3) Sửa Điều 13: Đại hội đồng cổ đông  

Để phù hợp với Điều 135 Luật doanh nghiệp 

4) Sửa điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 

Để phù hợp với Điều 139 Luật doanh nghiệp 

5) Sửa điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  

Để phù hợp với điều 141 Luật doanh nghiệp 

6) Sửa Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Để phù hợp với Điều 144 Luật doanh nghiệp 

7) Sửa 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 

Để phù hợp với Điều 145 Luật doanh nghiệp 

8) Sửa Điều 22: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Để phù hợp với Điều 146 Luật doanh nghiệp 

9) Sửa Điều 23: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Để phù hợp với Điều 147 Luật doanh nghiệp 

10) Sửa Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 

Để phù hợp với Điều 158 Luật doanh nghiệp 

11) Sửa Điều 27: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

Để phù hợp với Điều 153 Luật doanh nghiệp 

12) Sửa Điều 32: Thành viên Ban kiểm soát 

Để phù hợp Điều 163; Điều 164 Luật doanh nghiệp 

13) Sửa Điều 33: Ban kiểm soát 

Để phù hợp Điều 163; Điều 164 Luật doanh nghiệp 

Một số điều chỉnh chi tiết khác về thuật ngữ để phù hợp với thuật ngữ nêu trong Luật doanh nghiệp cũng 

được điều chỉnh (nhưng không làm thay đổi nội dung các điều, khoản). 

Các nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết được nêu tại phụ lục gửi kèm theo tờ trình này. 

HĐQT kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty; Điều lệ mới có hiệu lực kể 

từ ngày 27/04/2017 và thay thế cho Điều lệ hiện hành ký ngày 21/04/2015. 

 Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét quyết định. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 

PHẠM ĐỖ DIỄM HƢƠNG 
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PHỤ LỤC TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ NGÀY 27/04/2017 

Điều 

khoản 
Nội dung điều lệ hiện hành 24/04/2015 

Nội dung điều lệ sửa đổi, bổ sung 27/04/2017 (dự 

thảo) 

Điều 1 Điều 1. Định nghĩa 

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây 

sẽ được hiểu như sau: 

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh 

nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội 
thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005. 

Điều 1. Định nghĩa 

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây 

sẽ được hiểu như sau: 

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. 

Điều 11 Điều 11. Quyền của cổ đông 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% 

tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên 

tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: 

b) Yêu cầu Hội Đồng quản Trị thực hiện  triệu 

tập Đại hội đồng cổ đông theo các qui định tại 

điều 79 và điều 97 luật doanh nghiệp. 

h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong 

các trường hợp quy định tại Điều 90.1 của 

Luật Doanh nghiệp;  

Điều 11. Quyền của cổ đông 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10%  

tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời 

hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền 

sau: 

b) Yêu cầu Hội Đồng quản Trị thực hiện  triệu 

tập Đại hội đồng cổ đông theo các qui định tại 
Điều 114 và Điều 136 luật doanh nghiệp. 

h) Yêu cầu công ty mua lại cổ phần của họ trong 

các trường hợp quy định tại Điều 129.2 của 
Luật Doanh nghiệp 

Điều 13 Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng 

cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: 

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 
nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh 

nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động 

hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi 
quyền hạn của mình; 

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất 

thường 

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 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 97 

Luật Doanh nghiệp. 
c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đôngtheo quy định tại 

Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba 
mươi (30) ngàytiếp theo, cổ đông, nhóm cổ 

đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 
nàycó quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồngcổ đông 

theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh 
nghiệp. 

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng 

cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: 

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 
nghĩa vụ của họ theo Điều 149 Luật Doanh 

nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động 

hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi 
quyền hạn của mình; 

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất 

thường 

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 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay 
thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 5 Điều 

136 Luật doanh nghiệp.  
c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đôngtheo quy định tại 

Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba 
mươi (30) ngàytiếp theo, cổ đông, nhóm cổ 

đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 
nàycó quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồngcổ đông 

theo quy định khoản 2 Điều 114 Luật Doanh 
nghiệp. 

Điều 17 Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, 

chƣơng trình họp, và thông báo họp Đại hội 

đồng cổ đông 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi 

cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên 

phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng 

khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng 

ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử 

(website) của công ty. Thông báo họp Đại hội 

đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm 

Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, 

chƣơng trình họp, và thông báo họp Đại hội 

đồng cổ đông 

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 

phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh 

nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, 

thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác 

đối với người dự họp được gửi cho tất cả các 

cổ đông có quyền dự họp đồng thời công bố 

trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch 
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(15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ 

đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi 

hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước 

phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình 

họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên 

quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại 

hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng 

trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong 

trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông 

báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời 

họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử 

để các cổ đông có thể tiếp cận. 

chứng khoán (đối với các công ty niêm yết 

hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin 

điện tử (website) của công ty. Thông báo họp 

Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất 

mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội 

đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo 

được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, 

được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). 

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các 

tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu 

quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông 

hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của 

Công ty. Trong trường hợp tài liệu không 

được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ 

đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ 

trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể 

tiếp cận và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ 

đông nếu cổ đông có yêu cầu. 

Điều 18 Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội 

đồng cổ đông  

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số 

cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ 

phần có quyền biểu quyết. 

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần 

thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm 

ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp 

huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được 

triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể 

từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại 

chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự 

là các cổ đông và những đại diện được uỷ 

quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ 

phần có quyền biểu quyết.  

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội 

đồng cổ đông  

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số 

cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết. 

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu 

cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời 

điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập 

họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải 

được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) 

ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng 

cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông 

triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành 

viên tham dự là các cổ đông và những đại diện 

được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 

33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  

Điều 20 Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông 

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 

20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi 

có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ 

đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp 

hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt 

tại Đại hội đồng cổ đông. 

a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; 

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công 
ty 

c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng 
quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc 

Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc 

điều hành. 

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên 

quan đến việc sửa đổi vàbổ sung Điều lệ, loại 

cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, 

việc tổ chứclại hay giải thể doanh nghiệp, giao 

dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các 

chinhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên 

tổng giá trị tài sản của Công ty tínhtheo Báo 

cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được 

thông qua khi có từ 75%trở lên tổng số phiếu 

bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt 

trực tiếp hoặcthông qua đại diện được uỷ 

Điều 20. Thông qua nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông 

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 

20, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi 

có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ 

đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp 

hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt 

tại Đại hội đồng cổ đông. 

a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; 

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của 
Công ty 

c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng 
quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc 

Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc 

điều hành. 

d. Loại cổ phần và số cổ phần từng loại. 

e. Tổ chức lại, giải thể công ty. 

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên 

quan đến việc sửa đổi vàbổ sung Điều lệ, loại 

cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, 

việc tổ chứclại hay giải thể doanh nghiệp, giao 

dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các 

chinhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên 

tổng giá trị tài sản của Công ty tínhtheo Báo 

cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được 
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quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong 

trườnghợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 

75% tổng số phiếu bầu của các cổ đôngcó 

quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường 

hợp lấy ý kiến cổ đông bằng vănbản).  

thông qua khi có từ 75%trở lên tổng số phiếu 

bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt 

trực tiếp hoặcthông qua đại diện được uỷ 

quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 21 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 

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

bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy 

cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

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 thường 

trú 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 ít nhất 15 ngày trước ngày hết hạn nhận 

phiếu lấy ý kiến. 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký 

của cổ đông là cá nhân, của người đại diện 

theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp 

luật của cổ đông là tổ chức 

6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được công 

bố trên website của Công ty trong thời hạn hai 

mươi bốn giờ và phải được gửi đến các cổ 

đông trong thời vòng mười lăm ngày, kể từ 

ngày kết thúc kiểm phiếu 

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy 

ý kiến cổ đông bằng vănbản phải được số cổ 

đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có 

quyền biểuquyết chấp thuận và có giá trị như 

quyết định được thông qua tại cuộc họp Đạihội 

đồng cổ đông 

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 

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 bất cứ lúc nào nếu xét thấy 

cần thiết vì lợi ích của Công ty ngoại trừ các 

vấn đề nêu tại khoản 1 Điều 20 của Điều lệ 

này; 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý 

kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết 

định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết 

định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng 

phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường 

trú 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 ít nhất 15 ngày trước ngày hết hạn nhận 

phiếu lấy ý kiến. 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký 

của cổ đông là cá nhân, của người đại diện 

theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp 

luật của cổ đông là tổ chức có thể gửi về công 

ty bằng hình thức gửi thư; gửi fax hoặc thư 

điện tử đến địa chỉ mail chính thức của công 

ty và phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm 

phiếu 

6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được công 

bố trên website của Công ty trong thời hạn hai 

mươi bốn giờ, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu 

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức 

lấy ý kiến cổ đông bằng vănbản phải được số 

cổ đông đại diện ít nhất 51%tổng số cổ phần 

có quyền biểuquyết chấp thuận và có giá trị 

như quyết định được thông qua tại cuộc họp 

Đạihội đồng cổ đông 

Điều 22 Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách 

nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng 

cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải 

được công bố trên website của Công ty trong thời 

hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ 

đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ 

ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại 

hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực 

về những công việc đã được tiến hành tại 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. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có 

chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và 

được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký 

của các cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham 

dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách 

nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng 

cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải 

được công bố trên website của Công ty trong thời 

hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày Đại hội 

đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ 

đông được coi là bằng chứng xác thực về những 

công việc đã được tiến hành tại 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. Biên 

bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác 

nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các 

cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải 

được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 
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Điều 23 Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận 

được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc 

biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội 

đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản 

trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu 

cầu Toà 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 Đại hội đồng 

cổ đông không thực hiện đúng theo quy định 

của Luật này và Điều lệ Công ty; 

2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung 

quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ 

Công ty. 

Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

bị huỷ bỏ theo quyết định của Toà án hoặc Trọng 

tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng 

cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày theo trình 

tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ này. 

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận 

được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc 

biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội 

đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản 

trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu 

cầu Toà 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 Đại hội đồng 

cổ đông không thực hiện đúng theo quy định 

của Điều 147 luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

Công ty; 

2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung 

nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ 

Công ty. 

Trường hợp nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

bị huỷ bỏ theo quyết định của Toà án hoặc Trọng 

tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng 

cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày theo trình 

tự, thủ tục quy định tại Điều 147 Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ này. 

Điều 25 Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng 

quản trị 

4. Những vấn đề sau đây phải được Hội 

đồng quản trị phê chuẩn: 

c) Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 
Luật Doanh nghiệp vàtrừ trường hợp quy định 

tại Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải 
do Đạihội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng 

quản trị tùy từng thời điểm quyết địnhviệc thực 

hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của 
Công ty (bao gồm cáchợp đồng mua, bán, sáp 

nhập, thâu tóm công ty và liên doanh); 

8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng 

quản trị bao gồm thùlao, chi phí, hoa hồng, 

quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được 

hưởng từCông ty, công ty con, công ty liên kết 

của Công ty và các công ty khác mà thànhviên 

Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp 

phải được công bố chi tiết trongbáo cáo 

thường niên của Công ty 

Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng 

quản trị 

4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng 

quản trị phê chuẩn: 

c) Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 
Luật Doanh nghiệp vàtrừ trường hợp quy định 

tại khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp phải 
do Đạihội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng 

quản trị tùy từng thời điểm quyết địnhviệc 

thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn 
của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, 

bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và liên 

doanh); 

8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng 

quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, 

quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được 

hưởng từCông ty, công ty con, công ty liên kết 

của Công ty và các công ty khác mà thànhviên 

Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp 

phải được công bố chi tiết trongbáo cáo 

thường niên của Công ty và phải được thể 

hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính 

hằng năm của công ty, phải báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên 

Điều 27 Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch 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 trình bày mục đích cuộc họp và các 

vấn đề cần bàn: 

a. Tổng Giám đốcđiều hành hoặc ít nhất năm 

cán bộ quản lý; 

b. Hai thành viên Hội đồng quản trị; 

c. Ban kiểm soát;  

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu 

Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch 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 trình bày mục đích cuộc họp và các 

vấn đề cần bàn: 

a. Tổng Giám đốcđiều hành hoặc ít nhất năm 

cán bộ quản lý; 

b. Hai thành viên Hội đồng quản trị; 

c. Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập;  

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 
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tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong 

thời hạn mười lăm ngày sau khi có đề xuất 

họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị 

không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì 

Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt 

hại xảy ra đối với công ty; những người đề 

nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở 

Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp 

Hội đồng quản trị. 

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ 

nhất chỉ được tiến hànhcác quyết định khi có ít 

nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng 

quản trị cómặt trực tiếp hoặc thông qua người 

đại diện (người được uỷ quyền).Trường hợp 

không đủ số thành viên dự họp theo quy định, 

cuộc họp phảiđược triệu tập lại trong thời hạn 

mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp 

lầnthứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến 

hành nếu có hơn một nửa (1/2) sốthành viên 

Hội đồng quản trị dự họp. 

3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn 

bảy (07) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường 

hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp 

nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch 

phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy 

ra đối với công ty; những người đề nghị tổ 

chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 

Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng 

quản trị. 

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ 

nhất chỉ được tiến hànhcác quyết định khi có ít 

nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng 

quản trị cómặt trực tiếp hoặc thông qua người 

đại diện (người được uỷ quyền).Trường hợp 

không đủ số thành viên dự họp theo quy định, 

cuộc họp phảiđược triệu tập lại trong thời hạn 

bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lầnthứ 

nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành 

nếu có hơn một nửa (1/2) sốthành viên Hội 

đồng quản trị dự họp. 

Điều 32 Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công 

ty là ba (03) thành viên. Cácthành viên Ban 

kiểm soát không phải là người trong bộ phận 

kế toán, tài chínhcủa Công ty và không phải là 

thành viên hay nhân viên của công ty kiểm 

toánđộc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo 

cáo tài chính của Công ty. Ban kiểmsoát phải 

có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên 

hoặc kiểm toán viên.Các thành viên Ban kiểm 

soát không phải là người có liên quan với 

cácthành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc 

(Tổng giám đốc) điều hành và các cánbộ quản 

lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ 

định một (01) thành viênlàm Trưởng ban. 

Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn 

về kế toán. 

Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công 

ty là ba (03) thành viên. Cácthành viên Ban 

kiểm soát không giữ các chức vụ quản lý của 

công ty và không phải là thành viên hay nhân 

viên của công ty kiểm toánđộc lập đang thực 

hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của 

Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một 

(01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán 

viên.Các thành viên Ban kiểm soát không phải 

là người có liên quan với cácthành viên Hội 

đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều 

hành và các cánbộ quản lý khác của Công ty. 

Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành 

viênlàm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là 

người có chuyên môn về kế toán hoặc kiểm 

toán và phải làm việc chuyên trách tại công ty. 

Điều 33 Điều 33. 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 123 của Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ này, 

Điều 33. 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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


