
 1

 

 

MASAN GROUP CORPORATION  
8th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street, District 1,  
Ho Chi Minh City, Viet Nam. 
Phone    : (+84 28) 6256 3862 
Facsimile  : (+84 28) 3827 4115  
Web          : www.masangroup.com 

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ  
 

-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc 

hội thông qua ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua ngày 25/04/2014 và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“Điều Lệ”); 

- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 110/2018/NQ-HĐQT ngày 29/3/2018.   

 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Công Ty”) kính trình Đại Hội 

Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều Lệ của Công Ty 

như sau:  

 

 

Nhằm tuân thủ các quy định mới về quản trị doanh nghiệp, thông qua việc sửa đổi và bổ 

sung Điều Lệ của Công Ty như sau:  

 

1. Thông qua các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều Lệ như sau:    

 

1.1 Điều 13.3 và Điều 13.4 của Điều Lệ được sửa đổi như sau:  

 

“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: 

 

a. Hội Đồng Quản Trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty;  

 

b. Số thành viên Hội Đồng Quản Trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định 

tại Điều Lệ này;  

  

c. Số thành viên của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát ít hơn số thành viên mà 

Pháp Luật quy định; 

 

d. Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông quy định tại Điều 11.3 của Điều Lệ này có thể 

yêu cầu triệu tập họp 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 
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của tất cả các Cổ Đông có liên quan); 

 

e. Theo yêu cầu của Ban Kiểm Soát; và 

 

f. Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ này. 

 

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 

sáu mươi ngày kể từ ngày số thành viên Hội Đồng Quản Trị bị giảm quá một 

phần ba so với số thành viên quy định tại Điều Lệ này.  

 

b. 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, Ban Kiểm Soát còn 

lại như quy định tại Điều 13.3(c) của Điều Lệ này, hoặc nhận được yêu cầu quy 

định tại Điều 13.3(d) hoặc Điều 13.3(e) của Điều Lệ này. 

  

c. Trường hợp Hội Đồng Quản Trị không triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 

theo quy định tại Điều 13.4(a), Điều 13.4(b) nêu trên 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 của Luật Doanh Nghiệp.  

 

d. Trường hợp Ban Kiểm Soát không triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo 

quy định tại Điều 13.4(c) nêu trên thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Cổ 

Đông, nhóm Cổ Đông quy định tại Điều 11.3 của Điều Lệ này có quyền thay thế 

Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo 

quy định của Luật Doanh Nghiệp.  

 

Trong trường hợp này, Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông triệu tập họp Đại Hội Đồng 

Cổ Đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập, 

tiến hành họp và ra quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông nếu xét thấy cần thiết. 

 

e. 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 như chi phí ăn ở và đi lại. 

 

f. Người triệu tập phải lập danh sách Cổ Đông có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ 

Đông, cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách Cổ 

Đông, lập chương trình và nội dung cuộc họp, chuẩn bị tài liệu, xác định thời 

gian và địa điểm họp, gửi thông báo mời họp đến từng Cổ Đông có quyền dự 

họp.” 

 

1.2 Điều 14.1(n), (o) của Điều Lệ được sửa đổi như sau: 

 

“Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông 

 

1. Đại Hội Đồng Cổ Đông có các quyền và nhiệm vụ sau:  

……… 

n. Nếu Pháp Luật cho phép, quyết định việc Tổng Giám Đốc đồng thời làm Chủ 

Tịch Hội Đồng Quản Trị;” 

……… 

o. Quyết định các hợp đồng và giao dịch với những đối tượng được quy định tại 

Điều 34.4 của Điều Lệ này với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản 
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của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần 

nhất;” 

 

1.3 Điều 17.1 của Điều Lệ được sửa đổi như sau: 

 

“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 sẽ triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông. Cuộc họp Đại 

Hội Đồng Cổ Đông cũng có thể được triệu tập theo các trường hợp quy định tại 

Điều 13.4(c) hoặc Điều 13.4(d) của Điều Lệ này.” 

 

1.4 Điều 20.2(c) của Điều Lệ được sửa đổi như sau: 

 

“Điều 20. Thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông 

……… 

2. Các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông về các vấn đề sau đây phải được 

thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông:  

 

c. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm, thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban 

Kiểm Soát.”  

 

1.5 Đoạn mở đầu của Điều 23 được sửa đổi như sau:  

 

“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 Cổ Đông bằng văn 

bản hoặc kể từ ngày Công Ty công bố thông tin các tài liệu này, Cổ Đông hoặc 

nhóm Cổ Đông quy định tại Điều 11.3 của Điều Lệ này, thành viên Hội Đồng 

Quản Trị, Tổng Giám Đốc, thành viên Ban Kiểm Soát có quyền yêu cầu Toà Án 

hoặc Trọng Tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông trong các 

trường hợp sau đây:” 

 

1.6 Điều 24.1 của Điều Lệ được sửa đổi như sau: 

 

“Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội Đồng Quản Trị 

 

1. Hội Đồng Quản Trị có từ 03 đến 11 thành viên. Số lượng cụ thể thành viên Hội 

Đồng Quản Trị của Công Ty cho từng nhiệm kỳ sẽ được Đại Hội Đồng Cổ Đông 

quyết định. 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. Hội Đồng Quản Trị 

có thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập theo quy định của Pháp Luật. Thành 

viên Hội Đồng Quản Trị có thể không mang quốc tịch Việt Nam và/hoặc không cư 

trú tại Việt Nam.” 

 

1.7 Điều 24.6 của Điều Lệ được bãi bỏ toàn bộ.  

 

1.8 Điều 26.1 của Điều Lệ được sửa đổi như sau: 

 

“Điều 26. Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 
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1. Hội Đồng Quản Trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội Đồng Quản Trị 

để bầu ra Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị. Nếu xét thấy cần thiết, theo đề xuất của 

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Quản Trị có thể bầu một hoặc một số 

Phó Chủ Tịch từ các thành viên Hội Đồng Quản Trị. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 

kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại cuộc họp Đại 

Hội Đồng Cổ Đông thường niên nếu Pháp Luật cho phép.” 

 

1.9 Điều 31.2 của Điều Lệ được sửa đổi như sau:  

 

“Điều 31.2 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám Đốc 

 

2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của Tổng Giám Đốc là năm năm trừ khi Hội Đồng Quản 

Trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu 

lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám Đốc không được 

phép là những người bị Pháp Luật cấm giữ chức vụ này.” 

 

1.10 Điều 34.4(a) , (b) của Điều Lệ được sửa đổi như sau: 

 

“Điều 34. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

……… 

 

4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công Ty và các đối tượng sau đây:  

……… 

sẽ không bị vô hiệu, nếu: 

 

a. đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được 

ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất, những yếu tố 

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

Người Quản Lý hoặc thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát 

đã được báo cáo cho Hội Đồng Quản Trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội 

Đồng Quản Trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch 

đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội 

Đồng Quản Trị không có lợi ích liên quan; 

 

b. đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản 

của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần 

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

quan hệ và lợi ích của Người Quản Lý hoặc thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành 

viên Ban Kiểm Soát đã được công bố cho các Cổ Đông không có lợi ích liên quan 

có quyền biểu quyết về vấn đề đó. Những hợp đồng này được chấp thuận khi có 

65% số Cổ Đông không có lợi ích liên quan biểu quyết tán thành; hoặc” 

 

1.11 Điều 36.3(d) của Điều Lệ được sửa đổi như sau: 

 

“Điều 36. Thành viên Ban Kiểm Soát 

……… 

3. Các thành viên của Ban Kiểm Soát do Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu, nhiệm kỳ 

của Ban Kiểm Soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban Kiểm Soát có thể 

được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Thành viên Ban kiểm soát có thể 

không mang quốc tịch Việt Nam. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành 

viên thường trú ở Việt Nam. 

……… 
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d. 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 thực hiện kiểm 

toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 3 năm liền trước đó;” 

 

2. Các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều Lệ như được quy định tại Mục 1 trên đây có 

hiệu lực từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 thông qua.  

 

3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, căn cứ các nội dung sửa đổi và bổ sung của 

Điều Lệ nêu tại Mục 1 trên đây, ký ban hành bản Điều Lệ tổng hợp của Công Ty bao 

gồm tất cả các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều Lệ đã được ban hành.  

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2018 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

[đã ký và đóng dấu] 

 

 

NGUYỄN ĐĂNG QUANG 
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PHỤ LỤC TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ  

 
STT Điều Nội dung hiện hành Dự thảo sửa đổi, bổ sung Lý do sửa đổi, bổ sung 

 

1.  13.3 (Đại 

Hội Đồng 

Cổ Đông) 

3. Hội Đồng Quản Trị phải triệu tập Đại 

Hội Đồng Cổ Đông bất thường trong một 

trong các trường hợp sau: 

 

a. Hội Đồng Quản Trị xét thấy cần thiết vì 

lợi ích của Công Ty;  

 

b. Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo 

cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm 

toán của năm tài chính phản ánh Vốn Điều 

Lệ đã bị mất một nửa so với số đầu kỳ;  

 

c. Khi số thành viên của Hội Đồng Quản 

Trị ít hơn số thành viên mà Pháp Luật quy 

định hoặc ít hơn một nửa số thành viên 

quy định trong Điều Lệ này; 

 

d. Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông quy định 

tại Điều 11.3 của Điều Lệ này có thể yêu 

cầu triệu tập họp 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. Theo yêu cầu của Ban Kiểm Soát; và 

 

f. Các trường hợp khác theo quy định của 

Pháp Luật và Điều Lệ này. 

 

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 

bị giảm quá một phần ba so với số 

quy định tại Điều Lệ này;  

  

c. Số thành viên của Hội Đồng Quản 

Trị, Ban Kiểm Soát ít hơn số thành 

viên mà Pháp Luật quy định; 

 

d. Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông quy 

định tại Điều 11.3 của Điều Lệ này 

có thể yêu cầu triệu tập họp 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. Theo yêu cầu của Ban Kiểm Soát; 

và 

 

f. Các trường hợp khác theo quy định 

của Pháp Luật và Điều Lệ này. 

Các trường hợp triệu tập 

ĐHĐCĐ bất thường trong 

Điều lệ hiện hành được xây 

dựng theo Điều lệ mẫu tại 

Thông tư 121/2012/TT-

BTC của Bộ Tài chính 

ngày 26 tháng 7 năm 2012 

(“TT 121”). 

 

Dự thảo sửa đổi Điều Lệ 

tổng hợp các trường hợp 

triệu tập ĐHĐCĐ bất 

thường theo quy định tại 

Điều 136.3 và Điều 156.3 

Luật Doanh nghiệp. 

2.  13.4 (Đại 

Hội Đồng 

Cổ Đông) 

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 

Điều 13.3(c) của Điều Lệ này, hoặc nhận 

được yêu cầu quy định tại Điều 13.3(d) 

hoặc Điều 13.3(e) của Điều Lệ này. 

  

b. Trường hợp Hội Đồng Quản Trị không 

triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo 

quy định tại Điều 13.4(a) nêu trên 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 của Luật Doanh Nghiệp.  

 

c. Trường hợp Ban Kiểm Soát không triệu 

tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy 

định tại Điều 13.4(b) nêu trên thì trong 

thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Cổ Đông, 

nhóm Cổ Đông có yêu cầu quy định tại 

Điều 13.3(d) của Điều Lệ này có quyền 

thay thế Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm 

Soát triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 

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 sáu mươi ngày kể từ ngày số 

thành viên Hội Đồng Quản Trị bị 

giảm quá một phần ba so với số 

thành viên quy định tại Điều Lệ này.  

 

b. 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, Ban 

Kiểm Soát còn lại như quy định tại 

Điều 13.3(c) của Điều Lệ này, hoặc 

nhận được yêu cầu quy định tại Điều 

13.3(d) hoặc Điều 13.3(e) của Điều 

Lệ này. 

  

c. Trường hợp Hội Đồng Quản Trị 

không triệu tập họp Đại Hội Đồng 

Cổ Đông theo quy định tại Điều 

13.4(a), Điều 13.4(b) nêu trên thì 

trong thời hạn ba mươi ngày tiếp 

theo, Ban Kiểm Soát phải thay thế 

Hội Đồng Quản Trị triệu tập họp Đại 

Dự thảo sửa đổi Điều Lệ 

tổng hợp thủ tục của các 

trường hợp triệu tập 

ĐHĐCĐ bất thường như 

được sửa đổi, bổ sung tại 

mục 1 trên.   
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theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.  

 

Trong trường hợp này, Cổ Đông hoặc 

nhóm Cổ Đông triệu tập họp Đại Hội 

Đồng Cổ Đông có quyền đề nghị cơ quan 

đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập, 

tiến hành họp và ra quyết định của Đại Hội 

Đồng Cổ Đông 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 như 

chi phí ăn ở và đi lại. 

 

e. Người triệu tập phải lập danh sách Cổ 

Đông có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ 

Đông, cung cấp thông tin và giải quyết 

khiếu nại liên quan đến danh sách Cổ 

Đông, lập chương trình và nội dung cuộc 

họp, chuẩn bị tài liệu, xác định thời gian và 

địa điểm họp, gửi thông báo mời họp đến 

từng Cổ Đông có quyền dự họp. 

Hội Đồng Cổ Đông theo quy định 

của Luật Doanh Nghiệp.  

 

d. Trường hợp Ban Kiểm Soát không 

triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 

theo quy định tại Điều 13.4(c) nêu 

trên thì trong thời hạn ba mươi ngày 

tiếp theo, Cổ Đông, nhóm Cổ Đông 

quy định tại Điều 11.3 của Điều Lệ 

này có quyền thay thế Hội Đồng 

Quản Trị, Ban Kiểm Soát triệu tập 

họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy 

định của Luật Doanh Nghiệp.  

 

Trong trường hợp này, Cổ Đông 

hoặc nhóm Cổ Đông triệu tập họp 

Đại Hội Đồng Cổ Đông có quyền đề 

nghị cơ quan đăng ký kinh doanh 

giám sát việc triệu tập, tiến hành họp 

và ra quyết định của Đại Hội Đồng 

Cổ Đông nếu xét thấy cần thiết. 

 

e. 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 như chi phí 

ăn ở và đi lại. 

 

f. Người triệu tập phải lập danh sách 

Cổ Đông có quyền dự họp Đại Hội 

Đồng Cổ Đông, cung cấp thông tin 

và giải quyết khiếu nại liên quan đến 

danh sách Cổ Đông, lập chương trình 

và nội dung cuộc họp, chuẩn bị tài 

liệu, xác định thời gian và địa điểm 

họp, gửi thông báo mời họp đến từng 

Cổ Đông có quyền dự họp. 

 

3.  14.1(n) 

(Quyền và 

nhiệm vụ 

của Đại Hội 

Đồng Cổ 

Đông) 

n. Quyết định việc Tổng Giám Đốc đồng 

thời làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị; 

n. Nếu Pháp Luật cho phép, quyết 

định việc Tổng Giám Đốc đồng thời 

làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị; 

Dự thảo sửa đổi Điều Lệ 

để phù hợp với Điều 12.2 

của Nghị định 

71/2017/NĐ-CP về quản 

trị công ty áp dụng đối với 

công ty đại chúng (“NĐ 

71”): “Chủ tịch Hội Đồng 

Quản Trị không được kiêm 

nhiệm chức danh Giám 

Đốc (Tổng Giám Đốc) của 

cùng 01 công ty đại 

chúng”. 

 

4.  14.1(o) 

(Quyền và 

nhiệm vụ 

của Đại Hội 

Đồng Cổ 

Đông) 

o. Quyết định việc Công Ty ký kết hợp 

đồng với những đối tượng được quy định 

tại Điều 34.4 của Điều Lệ này với giá trị 

bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản 

của Công Ty được ghi trong báo cáo tài 

chính hợp nhất đã được kiểm toán gần 

nhất; 

o. Quyết định các hợp đồng và giao 

dịch với những đối tượng được quy 

định tại Điều 34.4 của Điều Lệ này 

với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% 

tổng giá trị tài sản của Công Ty được 

ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất 

đã được kiểm toán gần nhất; 

 

Ngưỡng giá trị 20% của 

các giao dịch với bên liên 

quan được quy định tại 

Quyết định 15/2007/QĐ-

BTC của BTC ngày 

19/3/2007 về việc ban hành 

điều lệ mẫu áp dụng cho 

các công ty niêm yết trên 

Sở Giao Dịch Chứng 

Khoán và tiếp tục được 

quy định trong Điều lệ mẫu 
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theo TT 121.  

 

Điều 26.4.b NĐ 71 đã quy 

định lại ngưỡng giá trị 35% 

cho các giao dịch với bên 

liên quan – thống nhất với 

quy định tại Điều 161.3 

Luật Doanh nghiệp. Do đó, 

dự thảo sửa đổi Điều Lệ 

quy định ngưỡng tỷ lệ 35% 

này.  

 

 

5.  17.1 (Triệu 

tập Đại Hội 

Đồng Cổ 

Đông, 

chương trình 

họp, và 

thông báo 

họp Đại Hội 

Đồng Cổ 

Đông) 

1. Hội Đồng Quản Trị sẽ triệu tập họp Đại 

Hội Đồng Cổ Đông. Cuộc họp Đại Hội 

Đồng Cổ Đông cũng có thể được triệu tập 

theo các trường hợp quy định tại Điều 

13.4(b) hoặc Điều 13.4(c) của Điều Lệ 

này. 

1. Hội Đồng Quản Trị sẽ triệu tập 

họp Đại Hội Đồng Cổ Đông. Cuộc 

họp Đại Hội Đồng Cổ Đông cũng có 

thể được triệu tập theo các trường 

hợp quy định tại Điều 13.4(c) hoặc 

Điều 13.4(d) của Điều Lệ này. 

Do Điều 13.4(b) và Điều 

13.4(c) được sửa đổi tương 

ứng thành 13.4(c) và 

13.4(d). 

6.  20.2(c) 

(Điều 20. 

Thông qua 

quyết định 

của Đại Hội 

Đồng Cổ 

Đông) 

c. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm, thay thế 

thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban 

Kiểm Soát và phê chuẩn việc Chủ Tịch 

Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng 

Giám Đốc của Công Ty. 

c. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm, thay 

thế thành viên Hội Đồng Quản Trị và 

Ban Kiểm Soát. 

Dự thảo sửa đổi Điều Lệ 

để phù hợp với Điều 12.2 

của NĐ 71: “Chủ tịch Hội 

Đồng Quản Trị không 

được kiêm nhiệm chức 

danh Giám Đốc (Tổng 

Giám Đốc) của cùng 01 

công ty đại chúng”. 

 

7.  Đoạn mở 

đầu của 

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 Cổ Đông bằng văn bản hoặc kể 

từ ngày Công Ty công bố thông tin các tài 

liệu này, Cổ Đông, thành viên Hội Đồng 

Quản Trị, Tổng Giám Đốc, thành viên Ban 

Kiểm Soát có quyền yêu cầu Toà Án hoặc 

Trọng Tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của 

Đại Hội Đồng Cổ Đông trong các trường 

hợp sau đây: 

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 Cổ 

Đông bằng văn bản hoặc kể từ ngày 

Công Ty công bố thông tin các tài 

liệu này, Cổ Đông hoặc nhóm Cổ 

Đông quy định tại Điều 11.3 của 

Điều Lệ này, thành viên Hội Đồng 

Quản Trị, Tổng Giám Đốc, thành 

viên Ban Kiểm Soát có quyền yêu 

cầu Toà Án hoặc Trọng Tài xem xét, 

huỷ bỏ quyết định của Đại Hội Đồng 

Cổ Đông trong các trường hợp sau 

đây: 

Dự thảo sửa đổi Điều Lệ 

để thống nhất với Điều 147 

Luật Doanh nghiệp. 

8.  Điều 24.1 

(Thành phần 

và nhiệm kỳ 

của thành 

viên Hội 

Đồng Quản 

Trị) 

 

1. Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị 

ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là 

mười một (11) 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. Hội Đồng Quản 

Trị có thể có thành viên Hội Đồng Quản 

Trị độc lập theo quy định của Pháp Luật. 

Thành viên Hội Đồng Quản Trị có thể 

không mang quốc tịch Việt Nam và/hoặc 

không cư trú tại Việt Nam. 

 

1. Hội Đồng Quản Trị có từ 03 đến 

11 thành viên. Số lượng cụ thể thành 

viên Hội Đồng Quản Trị của Công 

Ty cho từng nhiệm kỳ sẽ được Đại 

Hội Đồng Cổ Đông quyết định. 

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. Hội Đồng 

Quản Trị có thành viên Hội Đồng 

Quản Trị độc lập theo quy định của 

Pháp Luật. Thành viên Hội Đồng 

Quản Trị có thể không mang quốc 

tịch Việt Nam và/hoặc không cư trú 

tại Việt Nam. 

Việc sửa đổi nhằm phù hợp 

Điều 150.1 của Luật 

Doanh nghiệp và Điều 13 

của NĐ 71. 
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9.  Điều 24.6 

(Thành phần 

và nhiệm kỳ 

của thành 

viên Hội 

Đồng Quản 

Trị) 

6. Hội Đồng Quản Trị có thể bổ nhiệm 

người khác tạm thời làm thành viên Hội 

Đồng Quản Trị mới để thay thế chỗ trống 

phát sinh và thành viên mới này phải được 

chấp thuận tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ 

Đông gần nhất. Sau khi được Đại Hội 

Đồng Cổ Đông chấp thuận, việc bổ nhiệm 

thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu 

lực vào ngày được Hội Đồng Quản Trị bổ 

nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội Đồng 

Quản Trị mới được tính từ ngày việc bổ 

nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm 

kỳ của Hội Đồng Quản Trị. Trong trường 

hợp thành viên mới không được Đại Hội 

Đồng Cổ Đông chấp thuận, mọi quyết định 

của Hội Đồng Quản Trị đã được thông qua 

trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại Hội 

Đồng Cổ Đông có sự tham gia biểu quyết 

của thành viên đó vẫn được coi là có hiệu 

lực. 

Hủy bỏ khoản 6 Điều 24 

 

Cơ chế bổ nhiệm thành 

viên Hội Đồng Quản Trị 

tạm thời được quy định tại 

TT 121 đã hết hiệu lực từ 

1/8/2017. NĐ 71 không 

quy định cơ chế này. Luật 

Doanh nghiệp cũng không 

quy định cơ chế này.  

10.  Điều 26.1 

(Điều 26. 

Chủ Tịch, 

Phó Chủ 

Tịch Hội 

Đồng Quản 

Trị) 

1. Hội Đồng Quản Trị phải lựa chọn trong 

số các thành viên Hội Đồng Quản Trị để 

bầu ra Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị. Nếu 

xét thấy cần thiết, theo đề xuất của Chủ 

Tịch Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Quản 

Trị có thể bầu một hoặc một số Phó Chủ 

Tịch từ các thành viên Hội Đồng Quản Trị. 

Trừ khi Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định 

khác, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị sẽ 

không kiêm chức Tổng Giám Đốc của 

Công Ty. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 

kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc phải 

được phê chuẩn hàng năm tại cuộc họp Đại 

Hội Đồng Cổ Đông thường niên. 

1. Hội Đồng Quản Trị phải lựa chọn 

trong số các thành viên Hội Đồng 

Quản Trị để bầu ra Chủ Tịch Hội 

Đồng Quản Trị. Nếu xét thấy cần 

thiết, theo đề xuất của Chủ Tịch Hội 

Đồng Quản Trị, Hội Đồng Quản Trị 

có thể bầu một hoặc một số Phó Chủ 

Tịch từ các thành viên Hội Đồng 

Quản Trị. Chủ Tịch Hội Đồng Quản 

Trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám 

Đốc phải được phê chuẩn hàng năm 

tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 

thường niên nếu Pháp Luật cho phép. 

Điều 12.2 của NĐ 71 quy 

định “Chủ tịch Hội Đồng 

Quản Trị không được kiêm 

nhiệm chức danh Giám 

Đốc (Tổng Giám Đốc) của 

cùng 01 công ty đại 

chúng”. 

 

11.  Điều 31.2 

(Bổ nhiệm, 

miễn nhiệm, 

nhiệm vụ và 

quyền hạn 

của Tổng 

Giám Đốc) 

2. Nhiệm kỳ: Theo Điều 26 của Điều Lệ 

này, Tổng Giám Đốc có thể là Chủ Tịch 

Hội Đồng Quản Trị. Nhiệm kỳ của Tổng 

Giám Đốc là ba năm trừ khi Hội Đồng 

Quản Trị có quy định khác và có thể được 

tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết 

hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp 

đồng lao động. Tổng Giám Đốc không 

được phép là những người bị Pháp Luật 

cấm giữ chức vụ này. 

2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của Tổng 

Giám Đốc là năm năm trừ khi Hội 

Đồng Quản Trị có quy định khác và 

có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ 

nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào 

các quy định tại hợp đồng lao động. 

Tổng Giám Đốc không được phép là 

những người bị Pháp Luật cấm giữ 

chức vụ này. 

Điều 12.2 của NĐ 71 quy 

định “Chủ tịch Hội Đồng 

Quản Trị không được kiêm 

nhiệm chức danh Giám 

Đốc (Tổng Giám Đốc) của 

cùng 01 công ty đại 

chúng”. 

 

12.  Điều 34.4(a) 

và (b) 

(Trách 

nhiệm trung 

thực và 

tránh các 

xung đột về 

quyền lợi) 

a. đối với hợp đồng có giá trị bằng hoặc 

dưới 20% tổng giá trị tài sản của Công Ty 

được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất 

đã được kiểm toán gần nhất, những yếu tố 

quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch 

cũng như các mối quan hệ và lợi ích của 

Người Quản Lý hoặc thành viên Hội Đồng 

Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát đã 

được báo cáo cho Hội Đồng Quản Trị hoặc 

tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội Đồng 

Quản Trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép 

thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một 

cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành 

của những thành viên Hội Đồng Quản Trị 

không có lợi ích liên quan; 

 

b. đối với những hợp đồng có giá trị lớn 

hơn 20% của tổng giá trị tài sản của Công 

Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp 

a. đối với hợp đồng có giá trị nhỏ 

hơn 35% tổng giá trị tài sản của 

Công Ty được ghi trong báo cáo tài 

chính hợp nhất đã được kiểm toán 

gần nhất, những yếu tố quan trọng về 

hợp đồng hoặc giao dịch cũng như 

các mối quan hệ và lợi ích của Người 

Quản Lý hoặc thành viên Hội Đồng 

Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát 

đã được báo cáo cho Hội Đồng Quản 

Trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng 

thời, Hội Đồng Quản Trị hoặc tiểu 

ban đó đã cho phép thực hiện hợp 

đồng hoặc giao dịch đó một cách 

trung thực bằng đa số phiếu tán thành 

của những thành viên Hội Đồng 

Quản Trị không có lợi ích liên quan; 

 

b. đối với những hợp đồng có giá trị 

Như được giải thích tại 

mục 4 nêu trên (Sửa đổi 

Điều 14.1(o) của Điều lệ).  
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nhất đã được kiểm toán gần nhất, những 

yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao 

dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích 

của Người Quản Lý hoặc thành viên Hội 

Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát 

đã được công bố cho các Cổ Đông không 

có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về 

vấn đề đó. Những hợp đồng này được chấp 

thuận khi có 65% số Cổ Đông không có lợi 

ích liên quan biểu quyết tán thành; hoặc 

bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị 

tài sản của Công Ty được ghi trong 

báo cáo tài chính hợp nhất đã được 

kiểm toán gần nhất, những yếu tố 

quan trọng về hợp đồng hoặc giao 

dịch này cũng như mối quan hệ và 

lợi ích của Người Quản Lý hoặc 

thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành 

viên Ban Kiểm Soát đã được công bố 

cho các Cổ Đông không có lợi ích 

liên quan có quyền biểu quyết về vấn 

đề đó. Những hợp đồng này được 

chấp thuận khi có 65% số Cổ Đông 

không có lợi ích liên quan biểu quyết 

tán thành; hoặc 

13.  Điều 36.3(d) 

(Thành viên 

Ban Kiểm 

Soát) 

d. 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 kiểm 

toán các báo cáo tài chính của Công Ty 

d. 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 

thực hiện kiểm toán các báo cáo tài 

chính của Công Ty trong 3 năm liền 

trước đó;  

Nội dung hiện tại theo quy 

định tại Điều 18 của TT 

121.  

 

Dự thảo sửa đổi Điều Lệ 

nhằm phù hợp với Điều 

20.2(b) NĐ 71.  

 

 

 


