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CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
360 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Điện thoại: (08) 38368363  -Fax: (08) 38361278 ------------------------------------ 
Email : hatien1@ hatien1.com.vn  - Web: www.hatien1.com.vn 

 
 
Cam Ranh, ngày  23/04/2015 

 
TỜ TRÌNH 

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 
 

 
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015  

 
     

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có  hiệu lực 
thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015; 

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1; 
- Xét tình hình tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1, 

 

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 
2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và xét tình hình tổ chức và hoạt động 
của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 
kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 xem xét chấp thuận thông qua việc sửa đổi, bổ 
sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 như sau: 

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau: 

STT NỘI DUNG HIỆN TẠI  
NỘI DUNG THAY 

ĐỔI 

NỘI DUNG SAU KHI ĐỀ 
NGHỊ SỬA ĐỔI VÀ BỔ 

SUNG 

1 

Điều 1. Định nghĩa  

Tại mục 1.2 khoản 1 quy 
định:  

“Luật Doanh nghiệp" có 
nghĩa là Luật Doanh nghiệp 
số 60/2005/QH11 được 
Quốc hội nước CHXHCN 
Việt Nam thông qua ngày 29 
tháng 11 năm 2005” 

Luật Doanh nghiệp số 
68/2014/QH13 đã được 
Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam khóa XIII, kỳ 
họp thứ 8 thông qua 
ngày 26 tháng 11 năm 
2014 và có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01 tháng 
7 năm 2015. 

Điều 1. Định nghĩa  

Tại mục 1.2 khoản 1 quy 
định:  

“Luật Doanh nghiệp" có 
nghĩa là Luật Doanh nghiệp 
số 68/2014/QH13 đã được 
Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam 
khóa XIII, kỳ họp thứ 8 
thông qua ngày 26 tháng 11 
năm 2014 và có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01 tháng 7 
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năm 2015” 

Điều 1. Định nghĩa 

Tại mục 1.7 và 1.8 khoản 1 

quy định:  

1.7. "Cán bộ quản lý chủ 

chốt " có nghĩa là Tổng giám 

đốc, Trưởng Ban quản lý dự 

án, Phó Tổng giám đốc 

Công ty, Kế toán trưởng 

(hoặc Trưởng phòng Kế 

toán), Giám đốc Nhà máy, 

Trạm, Xí nghiệp trực thuộc 

Công ty và các vị trí quản lý 

khác trong Công ty do Chủ 

tịch Hội đồng quản trị bổ 

nhiệm. 

1.8. “Cán bộ quản lý” có 

nghĩa là các chức danh công 

việc khác trong Công ty do 

Tổng giám đốc Công ty bổ 

nhiệm. 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 1. Định nghĩa 

Tại mục 1.7 và 1.8 khoản 1 

quy định:  

1.7. Người quản lý doanh 

nghiệp là người quản lý 

công ty bao gồm: Chủ tịch 

Hội đồng quản trị, thành 

viên Hội đồng quản trị, 

Tổng giám đốc và cá nhân 

giữ chức danh quản lý khác 

có thẩm quyền nhân danh 

công ty ký kết giao dịch của 

Công ty theo quy định tại 

Điều lệ công ty. 

Điều 1. Định nghĩa 

Tại mục 1.10 khoản 1 quy 

định:  

"Cổ đông" có nghĩa là mọi 

thể nhân hay pháp nhân 

được ghi tên trong Sổ đăng 

ký cổ đông của Công ty với 

tư cách là người sở hữu cổ 

phiếu 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 1. Định nghĩa 

Tại mục 1.10 khoản 1 quy 

định:  

“Cổ đông”  là cá nhân, tổ 

chức sở hữu ít nhất một cổ 

phần của Công ty 

2 

Điều 2. Quan hệ giữa Công 

ty với Tổng công ty Công 

nghiệp xi măng Việt nam 

Tại khoản 3 quy định:  

“Tổng công ty Công nghiệp 

xi măng Việt Nam thông qua 

Người đại diện quản lý phần 

vốn Nhà nước tại Công ty 

thực hiện quyền và nghĩa vụ 

như quy định tại Điều 58 

 

 

 

Điều 2. Quan hệ giữa Công 

ty với Tổng công ty Công 

nghiệp xi măng Việt nam 

Tại khoản 3 quy định:  

“Tổng công ty Công nghiệp 

xi măng Việt Nam thông 

qua Người đại diện quản lý 

phần vốn Nhà nước tại Công 

ty thực hiện quyền và nghĩa 

vụ theo quy định của pháp 
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Luật Doanh nghiệp Nhà 

nước” 

luật” 

3 

Điều 12. Quyền hạn của cổ 

đông Công ty 

Tại mục 2.8 khoản 2 quy 

định:  

“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 chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 12. Quyền hạn của cổ 

đông Công ty 

Tại mục 2.8 khoản 2 quy 

định:  

“Yêu cầu Công ty mua lại 

cổ phần của họ trong các 

trường hợp quy định tại 

Điều 129 của Luật Doanh 

nghiệp” 

Điều 12. Quyền hạn của cổ 

đông Công ty 

Tại điểm 2.9.5 mục 2.9 

khoản 2 quy định:  

“Các quyền khác theo quy 

định của Điều lệ này” 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 12. Quyền hạn của cổ 

đông Công ty 

Tại điểm 2.9.5 mục 2.9 

khoản 2 quy định:  

“Các quyền khác theo quy 

định của Điều lệ này và 

pháp luật” 

4 

Điều 13. Nghĩa vụ của các 

cổ đông 

Tại khoản 6 quy định:  

Cổ đông là nhà đầu tư chiến 

lược không được chuyển 

nhượng số cổ phần đã được 

mua với giá ưu đãi trong 

vòng 03 năm kể từ ngày 

thành lập Công ty. Trường 

hợp cần chuyển nhượng 

trước thời hạn phải được 

HĐQT Công ty chấp thuận 

 

 

 

Điều 13. Nghĩa vụ của các 

cổ đông 

Bỏ khoản 6 

 

5 

Điều 14. Đại hội đồng cổ 

đông 

Tại khoản 2 quy định:  

“HĐQT tổ chức triệu tập 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Điều 14. Đại hội đồng cổ 

đông 

Tại khoản 2 quy định:  

“HĐQT tổ chức triệu tập 
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họp ĐHĐCĐ thường niên và 

lựa chọn địa điểm phù hợp. 

ĐHĐCĐ 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. Các kiểm toán viên độc 

lập có thể được mời tham dự 

đại hội để tư vấn cho việc 

thông qua các báo cáo tài 

chính hàng năm” 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

họp ĐHĐCĐ thường niên 

và lựa chọn địa điểm phù 

hợp. Địa điểm họp Đại hội 

đồng cổ đông phải ở trên 

lãnh thổ Việt Nam. 

Trường hợp cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông được tổ 

chức đồng thời ở nhiều địa 

điểm khác nhau thì địa 

điểm họp Đại hội đồng cổ 

đông được xác định là nơi 

chủ tọa tham dự họp. 

ĐHĐCĐ 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. Các kiểm toán viên 

độc lập có thể được mời 

tham dự đại hội để tư vấn 

cho việc thông qua các báo 

cáo tài chính hàng năm” 

Điều 14. Đại hội đồng cổ 

đông 

Tại mục 3.5 khoản 3 quy 

định:  

“Ban kiểm soát yêu cầu triệu 

tập cuộc họp nếu Ban kiểm 

soát có lý do tin tưởng rằng 

các thành viên HĐQT hoặc 

Cán bộ quản lý vi phạm 

nghiêm trọng các nghĩa vụ 

của họ theo Điều 119 của 

Luật Doanh nghiệp hoặc 

HĐQT hành động hoặc có ý 

định hành động ngoài phạm 

vi quyền hạn của mình” 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 14. Đại hội đồng cổ 

đông 

Tại mục 3.5 khoản 3 quy 

định:  

“Ban kiểm soát yêu cầu 

triệu tập cuộc họp nếu Ban 

kiểm soát có lý do tin tưởng 

rằng các thành viên HĐQT 

hoặc Người quản lý công ty 

vi phạm nghiêm trọng các 

nghĩa vụ của họ theo Điều 

160 của Luật Doanh nghiệp 

hoặc HĐQT hành động hoặc 

có ý định hành động ngoài 

phạm vi quyền hạn của 

mình” 

Điều 14. Đại hội đồng cổ Điều chỉnh theo Luật Điều 14. Đại hội đồng cổ 
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đông 

Tại mục 4.2 khoản 4 quy 

định:  

“Trường hợp HĐQT không 

triệu tập cuộc họp nêu trên 

theo quy định tại mục 4.1 

Điều này, thì trong thời hạn 

30 ngày tiếp theo Ban kiểm 

soát sẽ phải thay thế HĐQT 

để  triệu tập cuộc họp 

ĐHĐCĐ theo quy định 

khoản 5 Điều 97 Luật Doanh 

nghiệp” 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

đông 

Tại mục 4.2 khoản 4 quy 

định:  

“Trường hợp HĐQT không 

triệu tập cuộc họp nêu trên 

theo quy định tại mục 4.1 

Điều này, thì trong thời hạn 

30 ngày tiếp theo Ban kiểm 

soát sẽ phải thay thế HĐQT 

để  triệu tập cuộc họp 

ĐHĐCĐ theo quy định 

khoản 5 Điều 136 Luật 

Doanh nghiệp” 

Điều 14. Đại hội đồng cổ 

đông 

Tại mục 4.3 khoản 4 quy 

định:  

“Trường hợp Ban kiểm soát 

không triệu tập cuộc họp 

theo quy định tại mục 4.2 

Điều này, thì trong thời hạn 

30 ngày tiếp theo những cổ 

đông hoặc một nhóm cổ 

đông có yêu cầu nêu tại mục 

3.4 Điều này có thể triệu tập 

cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy 

định khoản 6 Điều 97 Luật 

Doanh nghiệp. Trong trường 

hợp này, cổ đông hoặc nhóm 

cổ đông triệu tập họp 

ĐHĐCĐ có thể đề nghị cơ 

quan đăng ký kinh doanh 

giám sát việc triệu tập và 

tiến hành họp nếu xét thấy 

cần thiết” 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 14. Đại hội đồng cổ 

đông 

Tại mục 4.3 khoản 4 quy 

định:  

“Trường hợp Ban kiểm soát 

không triệu tập cuộc họp 

theo quy định tại mục 4.2 

Điều này, thì trong thời hạn 

30 ngày tiếp theo những cổ 

đông hoặc một nhóm cổ 

đông có yêu cầu nêu tại mục 

3.4 Điều này có thể triệu tập 

cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy 

định khoản 6 Điều 136 Luật 

Doanh nghiệp. Trong trường 

hợp này, cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông triệu tập họp 

ĐHĐCĐ có thể đề nghị cơ 

quan đăng ký kinh doanh 

giám sát việc triệu tập và 

tiến hành họp nếu xét thấy 

cần thiết” 

6 

Điều 15. Quyền và nhiệm 

vụ của Đại hội đồng cổ 

đông 

Tại khoản 1 quy định:  

“ĐHĐCĐ thường niên có 

quyền thảo luận và thông 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

Điều 15. Quyền và nhiệm 

vụ của Đại hội đồng cổ 

đông 

Tại khoản 1 quy định:  

“ĐHĐCĐ thường niên có 

quyền thảo luận và thông 
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qua các vấn đề sau: 

1.1.Báo cáo tài chính kiểm 

toán hàng năm. 

1.2.Báo cáo của Ban kiểm 

soát về tình hình Công 

ty. 

1.3.Báo cáo của HĐQT. 

1.4.Báo cáo kết quả kiểm 

toán. 

1.5.Kế hoạch phát triển 

ngắn hạn và dài hạn.” 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

qua các vấn đề sau: 

a) Kế hoạch kinh doanh 

hằng năm của công ty; 

b) Báo cáo tài chính hằng 

năm; 

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, về 

kết quả hoạt động của 

Hội đồng quản trị, Giám 

đốc hoặc Tổng giám 

đốc; 

e) Báo cáo tự đánh giá kết 

quả hoạt động của Ban 

kiểm soát và của từng 

Kiểm soát viên; 

f) Mức cổ tức đối với mỗi 

cổ phần của từng loại; 

g) Các vấn đề khác thuộc 

thẩm quyền.” 

Điều 15. Quyền và nhiệm 

vụ của Đại hội đồng cổ 

đông 

Tại mục 2.16 khoản 2 quy 

định:  

“Ký kết hợp đồng với những 

người được quy định tại 

Điều 120.1 của Luật Doanh 

nghiệp với giá trị bằng hoặc 

lớn hơn 20% tổng giá trị tài 

sản của Công ty tính theo sổ 

sách kế toán đã được kiểm 

toán gần nhất” 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 15. Quyền và nhiệm 

vụ của Đại hội đồng cổ 

đông 

Tại mục 2.16 khoản 2 quy 

định:  

“Ký kết hợp đồng với những 

người được quy định tại 

Điều 162.1 của Luật Doanh 

nghiệp với giá trị bằng hoặc 

lớn hơn 20% tổng giá trị tài 

sản của Công ty được ghi 

trong báo cáo tài chính 

gần nhất của Công ty” 

Điều 15. Quyền và nhiệm 

vụ của Đại hội đồng cổ 

đông 

Tại mục 2.17 khoản 2 quy 

định:  

“Các vấn đề khác theo quy 

định của Điều lệ này và các 

quy chế khác của Công ty” 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

Điều 15. Quyền và nhiệm 

vụ của Đại hội đồng cổ 

đông 

Tại mục 2.17 khoản 2 quy 

định:  

“Các vấn đề khác theo quy 

định của pháp luật, Điều lệ 

này và các quy chế khác của 
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hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Công ty” 

7 

Điều 18. Triệu tập Đại hội 

đồng cổ đông, chương 

trình họp và thông báo 

Tại mục 2.1 khoản 2: 

“Chuẩn bị danh sách các cổ 

đông đủ điều kiện tham gia 

và biểu quyết tại ĐHĐCĐ 

trong vòng 30 ngày trước 

ngày bắt đầu tiến hành họp 

ĐHĐCĐ; Chuẩn bị chương 

trình họp và các tài liệu theo 

quy định phù hợp với pháp 

luật và các quy định của 

Công ty” 

 

Điều chỉnh theo Điều lệ 

mẫu Ban hành kèm 

theo Thông tư số 

121/2012/TT-BTC 

ngày 26 tháng 7 năm 

2012 của Bộ Tài chính 

quy định về quản trị 

công ty áp dụng cho 

các công ty đại chúng. 

Điều 18. Triệu tập Đại hội 

đồng cổ đông, chương 

trình họp và thông báo 

Tại mục 2.1 khoản 2: 

“Chuẩn bị danh sách các cổ 

đông đủ điều kiện tham gia 

và biểu quyết tại đại hội 

chậm nhất ba mươi (30) 

ngày trước ngày bắt đầu tiến 

hành Đại hội đồng cổ đông; 

Chuẩn bị chương trình họp 

và các tài liệu theo quy định 

phù hợp với pháp luật và các 

quy định của Công ty” 

 

Điều 18. Triệu tập Đại hội 

đồng cổ đông, chương 

trình họp và thông báo 

Bổ sung mục 2.4 và 2.5 

khoản 2  

 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 18. Triệu tập Đại hội 

đồng cổ đông, chương 

trình họp và thông báo 

Bổ sung mục 2.4 và 2.5 

khoản 2 như sau: 

2.4. Cung cấp thông tin và 

giải quyết khiếu nại liên quan 

đến danh sách cổ đông; 

2.5. Dự thảo nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông theo 

nội dung dự kiến của cuộc 

họp; danh sách và thông tin 

chi tiết của các ứng cử viên 

trong trường hợp bầu thành 

viên Hội đồng quản trị, 

Kiểm soát viên; 

Điều 18. Triệu tập Đại hội 

đồng cổ đông, chương 

trình họp và thông báo 

Tại mục 3.2 khoản 3 quy 

định:  

“Danh sách cổ đông có 

quyền dự họp phải ghi rõ : 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

Điều 18. Triệu tập Đại hội 

đồng cổ đông, chương 

trình họp và thông báo 

Tại mục 3.2 khoản 3 quy 

định:  

“Danh sách cổ đông có 

quyền dự họp Đại hội đồng 
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Họ tên, địa chỉ nơi thường 

trú (đối với cá nhân), tên trụ 

sở (đối với pháp nhân) và số 

lượng cổ phần của từng cổ 

đông” 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

cổ đông phải có họ, tên, 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 của 

cổ đông là cá nhân; tên, mã 

số doanh nghiệp hoặc số 

quyết định thành lập, địa chỉ 

trụ sở chính của cổ đông là 

tổ chức; số lượng cổ phần 

từng loại, số và ngày đăng 

ký cổ đông của từng cổ 

đông” 

Điều 18. Triệu tập Đại hội 

đồng cổ đông, chương 

trình họp và thông báo 

Tại mục 3.4 khoản 3 quy 

định:  

“Cổ đông có quyền yêu cầu 

sửa đổi những thông tin sai 

lệch hoặc bổ sung những 

thông tin cần thiết về mình 

trong danh sách cổ đông có 

quyền dự họp” 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 18. Triệu tập Đại hội 

đồng cổ đông, chương 

trình họp và thông báo 

Tại mục 3.4 khoản 3 quy 

định:  

“Cổ đông có quyền kiểm tra, 

tra cứu, trích lục và sao 

danh sách cổ đông có quyền 

dự họp Đại hội đồng cổ 

đông; yêu cầu sửa đổi những 

thông tin sai lệch hoặc bổ 

sung những thông tin cần 

thiết về mình trong danh 

sách cổ đông có quyền dự 

họp Đại hội đồng cổ đông. 

Người quản lý công ty phải 

cung cấp kịp thời thông tin 

sổ đăng ký cổ đông, sửa đổi, 

bổ sung thông tin sai lệch 

theo yêu cầu của cổ đông; 

đồng thời chịu trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại phát 

sinh do không cung cấp 

hoặc cung cấp không kịp 

thời, không chính xác thông 

tin sổ đăng ký cổ đông theo 

yêu cầu” 
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Điều 18. Triệu tập Đại hội 

đồng cổ đông, chương 

trình họp và thông báo 

Tại khoản 8 quy định:  

“Tại kỳ họp, nếu có 100% số 

cổ đông có quyền biểu quyết 

hiện diện trực tiếp hoặc 

thông qua đại diện được uỷ 

quyền tại ĐHĐCĐ thì những 

nghị quyết được đại hội nhất 

trí thông qua đều là hợp lệ 

ngay cả khi ĐHĐCĐ không 

được triệu tập một cách phù 

hợp hoặc nội dung họp 

không được đưa vào chương 

trình một cách hợp lý” 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 18. Triệu tập Đại hội 

đồng cổ đông, chương 

trình họp và thông báo 

Tại khoản 8 quy định:  

“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” 
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Điều 19. Các điều kiện tiến 

hành họp Đại hội đồng cổ 

đông 

Tại khoản 4 quy định:  

Theo đề nghị, Chủ tọa 

ĐHĐCĐ có quyền thay đổi 

chương trình họp đã được 

gửi kèm theo thông báo mời 

họp theo quy định tại Điều 

18.4 của Điều lệ này. 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 19. Các điều kiện tiến 

hành họp Đại hội đồng cổ 

đông 

Tại khoản 4 quy định:  

Chỉ có Đại hội đồng cổ đông 

mới có quyền quyết định 

thay đổi chương trình họp 

đã được gửi kèm theo thông 

báo mời họp theo quy định 

tại Điều 18 của Điều lệ này. 
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Điều 21. Thông qua các 

quyết định tại Đại hội đồng 

cổ đông 

Tại mục 1.3 khoản 1 quy 

định:  

“Bầu, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm và thay thế thành viên 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát và báo cáo việc Hội 

đồng quản trị bổ nhiệm 

Tổng giám đốc điều hành” 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 21. Thông qua các 

quyết định tại Đại hội 

đồng cổ đông 

Tại mục 1.3 khoản 1 quy 

định:  

“Báo cáo việc Hội đồng 

quản trị bổ nhiệm Tổng 

giám đốc điều hành” 

Bổ sung mục 1.4 khoản 1 

như sau: 

“Các quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông liên quan đến 

việc sửa đổi và bổ sung 
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Điều lệ, loại cổ phiếu và số 

lượng cổ phiếu được chào 

bán, việc tổ chức lại hay giải 

thể doanh nghiệp, giao dịch 

mua, bán tài sản Công ty 

hoặc các chi nhánh thực 

hiện có giá trị từ 35% trở lên 

tổng giá trị tài sản của Công 

ty tính theo Báo cáo tài 

chính gần nhất được kiểm 

toán được thông qua khi có 

từ 65% trở lên tổng số phiếu 

bầu các cổ đông có quyền 

biểu quyết có mặt trực tiếp 

hoặc thông qua đại diện 

được uỷ quyền có mặt tại 

Đại hội đồng cổ chấp thuận” 

Bổ sung mục 1.5 khoản 1 

như sau: 

“Các nghị quyết khác thuộc 

thẩm quyền của Đại hội 

đồng cổ đông” 

Điều 21. Thông qua các 

quyết định tại Đại hội đồng 

cổ đông 

Tại khoản 2 quy định:  

“Các quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông liên quan đến 

việc sửa đổi và bổ sung Điều 

lệ, loại cổ phiếu và số lượng 

cổ phiếu được chào bán, việc 

tổ chức lại hay giải thể 

doanh nghiệp, giao dịch 

mua, bán tài sản Công ty 

hoặc các chi nhánh thực hiện 

có giá trị từ 50% trở lên tổng 

giá trị tài sản của Công ty 

tính theo Báo cáo tài chính 

gần nhất được kiểm toán 

được thông qua khi có từ 

75% trở lên tổng số phiếu 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 21. Thông qua các 

quyết định tại Đại hội 

đồng cổ đông 

Tại khoản 2 quy định:  

“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 
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bầu các cổ đông có quyền 

biểu quyết có mặt trực tiếp 

hoặc thông qua đại diện 

được uỷ quyền có mặt tại 

Đại hội đồng cổ đông (trong 

trường hợp tổ chức họp trực 

tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng 

số phiếu bầu của các cổ 

đông có quyền biểu quyết 

chấp thuận (đối với trường 

hợp lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản)” 

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 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 (thể lệ) bầu cử” 
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Điều 22. Phê chuẩn các 

nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thông qua hình thức 

gửi văn bản 

Tại mục 2.15 khoản 2 quy 

định:  

“Ký kết hợp đồng với những 

người được quy định tại 

Điều 120.1 của Luật Doanh 

nghiệp với giá trị bằng hoặc 

lớn hơn 20% tổng giá trị tài 

sản của Công ty tính theo sổ 

sách kế toán đã được kiểm 

toán gần nhất” 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 22. Phê chuẩn các 

nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thông qua hình thức 

gửi văn bản 

Tại mục 2.15 khoản 2 quy 

định:  

“Ký kết hợp đồng với những 

người được quy định tại 

Điều 162.1 của Luật Doanh 

nghiệp với giá trị bằng hoặc 

lớn hơn 20% tổng giá trị tài 

sản của Công ty được ghi 

trong báo cáo tài chính 

gần nhất của Công ty” 

Điều 22. Phê chuẩn các 

nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thông qua hình thức 

gửi văn bản 

Tại khoản 8 quy định:  

“Quyết định được thông qua 

theo hình thức lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản phải 

được số cổ đông đại diện ít 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

Điều 22. Phê chuẩn các 

nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thông qua hình thức 

gửi văn bản 

Tại khoản 8 quy định:  

“Quyết định được thông qua 

theo hình thức lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản phải 

được số cổ đông đại diện ít 
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nhất 75% 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” 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

nhất 65% 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” 

11 

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ 

quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông 

Quy định:  

“Trong thời hạn chín mươi 

ngày, kể từ ngày nhận được 

biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc 

biên bản kết quả kiểm phiếu 

lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ 

đông, thành viên HĐQT, 

TGĐ, Ban kiểm soát có 

quyền yêu cầu Tòa án hoặc 

Trọng tài xem xét, hủy bỏ 

quyết định của ĐHĐCĐ 

trong các trường hợp sau: 

1. Trình tự và thủ tục 

triệu tập họp 

ĐHĐCĐ không 

thực hiện đúng 

theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp 

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 

30 ngày theo trình tự, thủ tục 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ 

quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông 

Quy định:  

“Trong thời hạn 90 ngày, kể 

từ ngày nhận được biên bản 

họp Đại hội đồng cổ đông 

hoặc biên bản kết quả kiểm 

phiếu lấy ý kiến Đại hội 

đồng cổ đông, cổ đông, 

nhóm cổ đông quy định tại 

mục 2.9 khoản 2 Điều 12 

của Điều lệ này có quyền 

yêu cầu Tòa án hoặc Trọng 

tài xem xét, hủy bỏ nghị 

quyết hoặc một phần nội 

dung 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 

đôngkhông thực 

hiện đúng theo quy 

định của Luật này 

và Điều lệ công ty, 

trừ trường hợp quy 

định tại khoản 2 

Điều 148 của Luật 

Doanh nghiệp. 

2.   Nội dung nghị quyết 

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 
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quy định tại Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ này.” 

đồng cổ đông bị huỷ bỏ có 

thể xem xét tổ chức lại Đại 

hội đồng cổ đông trong 

vòng 30 ngày theo trình tự, 

thủ tục quy định tại Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ 

này.” 

12 

Điều 25. Thành phần và 

nhiệm kỳ của thành viên 

HĐQT 

Bổ sung mục 2.3 khoản 2 

 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 25. Thành phần và 

nhiệm kỳ của thành viên 

HĐQT 

Bổ sung mục 2.3 khoản 2:  

“Theo điểm (d) khoản 1 

Điều 151 Luật Doanh 

nghiệp” 

Điều 25. Thành phần và 

nhiệm kỳ của thành viên 

HĐQT 

Tai mục 4.4 khoản 4: 

“Thành viên đó vắng mặt, 

không tham dự các cuộc họp 

của HĐQT liên tục trong 

vòng 6 tháng mà không có 

sự cho phép của HĐQT và 

HĐQT đã quyết nghị rằng 

chức vụ của người này bị bỏ 

trống” 

 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 25. Thành phần và 

nhiệm kỳ của thành viên 

HĐQT 

Tai mục 4.4 khoản 4: 

“Thành viên đó vắng mặt, 

không tham dự các cuộc họp 

của HĐQT liên tục trong 

vòng 6 tháng mà không có 

sự cho phép của HĐQT và 

HĐQT đã quyết nghị rằng 

chức vụ của người này bị bỏ 

trống, trừ trường hợp bất 

khả kháng” 

 

Điều 25. Thành phần và 

nhiệm kỳ của thành viên 

HĐQT 

Tai mục 4.5 khoản 4: 

“Thành viên đó bị cách chức 

thành viên HĐQT theo nghị 

quyết của ĐHĐCĐ” 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

Điều 25. Thành phần và 

nhiệm kỳ của thành viên 

HĐQT 

Tai mục 4.5 khoản 4: 

“Thành viên đó Có đơn từ 

chức hoặc bị cách chức 

thành viên HĐQT theo nghị 

quyết của ĐHĐCĐ” 
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 2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

 

13 

Điều 26. Quyền hạn và 

nhiệm vụ của HĐQT 

Bổ sung mục 3.11 khoản 3 

 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 26. Quyền hạn và 

nhiệm vụ của HĐQT 

Quy định mục 3.11 khoản 3 

”Quyền và nghĩa vụ khác 

theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp, Điều lệ và 

Quy chế quản lý Công ty” 

Điều 26. Quyền hạn và 

nhiệm vụ của HĐQT 

Tại mục 4.3 khoản 4 

“Trong phạm vi quy định tại 

Điều 108.2 của Luật Doanh 

nghiệp, HĐQT quyết định, 

tuỳ từng thời điểm, việc ký 

kết,  thực hiện, sửa đổi và 

huỷ bỏ các hợp đồng mua, 

bán, sáp nhập, thâu tóm 

công ty và liên doanh của 

Công ty trừ trường hợp được 

quy định tại Điều 120.3 của 

Luật Doanh nghiệp phải do 

ĐHĐCĐ phê chuẩn” 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 26. Quyền hạn và 

nhiệm vụ của HĐQT 

Tại mục 4.3 khoản 4 

“Trong phạm vi quy định tại 

Điều 149.2 của Luật Doanh 

nghiệp, HĐQT quyết định, 

tuỳ từng thời điểm, việc ký 

kết,  thực hiện, sửa đổi và 

huỷ bỏ các hợp đồng mua, 

bán, sáp nhập, thâu tóm 

công ty và liên doanh của 

Công ty trừ trường hợp 

được quy định tại Điều 

162.3 của Luật Doanh 

nghiệp phải do ĐHĐCĐ phê 

chuẩn” 

14 

Điều 27. Chủ tịch và thành 

viên HĐQT 

Tại khoản 1 

“HĐQT phải lựa chọn trong 

số các thành viên của mình 

để bầu ra một Chủ tịch và 

một Phó chủ tịch. Trừ khi 

ĐHĐCĐ quyết định khác, 

Chủ tịch HĐQT sẽ không 

kiêm chức TGĐ Công ty. 

Nếu các cổ đông chấp thuận 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 27. Chủ tịch và thành 

viên HĐQT 

Tại khoản 1 

“HĐQT phải lựa chọn trong 

số các thành viên của mình 

để bầu ra một Chủ tịch và 

một Phó chủ tịch. Chủ tịch 

Hội đồng quản trị không 

được kiêm Tổng giám đốc” 
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rằng Chủ tịch có thể đồng 

thời là TGĐ, quyết định này 

cần phải được khẳng định lại 

hàng năm vào kỳ ĐHĐCĐ 

thường niên” 

15 

Điều 28. Các cuộc họp của 

HĐQT 

Tại mục 3.2 khoản 3 

“Hai thành viên HĐQT” 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 28. Các cuộc họp của 

HĐQT 

Tại mục 3.2 khoản 3 

“Có đề nghị của ít nhất 02 

thành viên điều hành của 

Hội đồng quản trị” 

Điều 28. Các cuộc họp của 

HĐQT 

Tại mục 3.5 khoản 3 

“Đa số thành viên trong Ban 

kiểm soát” 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 28. Các cuộc họp của 

HĐQT 

Tại mục 3.5 khoản 3 

“Đa số thành viên trong Ban 

kiểm soát hoặc thành viên 

độc lập” 

Điều 28. Các cuộc họp của 

HĐQT 

Tại khoản 4 

“Cuộc họp HĐQT nêu tại 

khoản 3 Điều 28 phải được 

tiến hành trong vòng mười 

lăm (15) ngày sau khi đề 

xuất họp. Nếu Chủ tịch 

HĐQT không chấp nhận 

triệu tập cuộc họp theo đề 

nghị thì Chủ tịch phải chịu 

trách nhiệm về những thiệt 

hại xảy ra đối với Công ty, 

những người mong muốn tổ 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 28. Các cuộc họp của 

HĐQT 

Tại khoản 4 

“Cuộc họp HĐQT nêu tại 

khoản 3 Điều 28 phải được 

tiến hành trong vòng bảy 

ngày (07) ngày sau khi đề 

xuất họp. Nếu Chủ tịch 

HĐQT không chấp nhận 

triệu tập cuộc họp theo đề 

nghị thì Chủ tịch phải chịu 

trách nhiệm về những thiệt 

hại xảy ra đối với Công ty, 

những người mong muốn tổ 
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chức cuộc họp được đề cập 

đến ở Điều 28 khoản 3 nêu 

trên có thể tự mình triệu tập 

họp HĐQT” 

chức cuộc họp được đề cập 

đến ở Điều 28 khoản 3 nêu 

trên có thể tự mình triệu tập 

họp HĐQT” 

Điều 28. Các cuộc họp của 

HĐQT 

Tại khoản 8 

“Trường hợp không đủ số 

thành viên dự họp theo quy 

định, cuộc họp phải được 

triệu tập lại trong thời hạn 

mười lăm (15) ngày kể từ 

ngày dự định họp lần thứ 

nhất. Cuộc họp triệu tập lại 

được tiến hành nếu có hơn 

một nửa (1/2) số thành viên 

Hội đồng quản trị dự họp” 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 28. Các cuộc họp của 

HĐQT 

Tại khoản 8 

“Cuộc họp Hội đồng quản 

trị được tiến hành khi có từ 

ba phần tư tổng số thành 

viên trở lên dự họp. Trường 

hợp cuộc họp được triệu tập 

theo quy định khoản này 

không đủ số thành viên dự 

họp theo quy định thì được 

triệu tập lần thứ hai trong 

thời hạn bảy ngày (07) ngày, 

kể từ ngày dự định họp lần 

thứ nhất, trừ trường hợp 

Điều lệ quy định thời hạn 

khác ngắn hơn. Trường hợp 

này, cuộc họp được tiến 

hành nếu có hơn một nửa số 

thành viên Hội đồng quản trị 

dự họp” 

 

Điều 28. Các cuộc họp của 

HĐQT 

Tại khoản 15 

“Chủ tịch Hội đồng quản trị 

có trách nhiệm chuyển biên 

bản họp Hội đồng quản trị 

cho các thành viên và biên 

bản đó là bằng chứng xác 

thực về công việc đã được 

tiến hành trong các cuộc họp 

đó trừ khi có ý kiến phản đối 

về nội dung biên bản trong 

thời hạn mười (10) ngày kể 

từ khi chuyển đi. Biên bản 

họp Hội đồng quản trị được 

lập bằng tiếng Việt và phải 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 28. Các cuộc họp của 

HĐQT 

Tại khoản 15 

“Chủ tịch Hội đồng quản trị 

có trách nhiệm chuyển biên 

bản họp Hội đồng quản trị 

cho các thành viên và biên 

bản đó là bằng chứng xác 

thực về công việc đã được 

tiến hành trong các cuộc họp 

đó trừ khi có ý kiến phản 

đối về nội dung biên bản 

trong thời hạn mười (10) 

ngày kể từ khi chuyển đi. 

Biên bản họp Hội đồng quản 

trị được lập bằng tiếng Việt 
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có chữ ký của tất cả các 

thành viên Hội đồng quản trị 

tham dự cuộc họp hoặc Biên 

bản được lập thành nhiều 

bản và mỗi biên bản có chữ 

ký của ít nhất một (01) thành 

viên Hội đồng quản trị tham 

gia cuộc họp.” 

và phải có chữ ký của tất cả 

các thành viên Hội đồng 

quản trị tham dự cuộc họp 

hoặc Biên bản được lập 

thành nhiều bản và mỗi biên 

bản có chữ ký của ít nhất 

một (01) thành viên Hội 

đồng quản trị tham gia cuộc 

họp. Quy định khác về Biên 

bản họp Hội đồng quản trị 

thực hiện theo quy định tại 

Điều 154 Luật Doanh 

nghiệp” 
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Điều 31. Bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, nhiệm vụ và quyền 

hạn của Tổng giám đốc 

Tại khoản 2 quy định:  

“Nhiệm kỳ:  nhiệm kỳ của 

TGĐ là ba (03) năm trừ khi 

HĐQT có quy định khác. 

Việc tái bổ nhiệm được phép 

thực hiện. Việc bổ nhiệm có 

thể hết hiệu lực căn cứ vào 

các quy định tại hợp đồng 

lao động. TGĐ không được 

phép là những người bị pháp 

luật cấm giữ chức vụ này, 

tức là những người vị thành 

niên, người không đủ năng 

lực hành vi, người đã bị kết 

án tù, người đang thi hành 

hình phạt tù, nhân viên lực 

lượng vũ trang, các cán bộ 

công chức Nhà nước và 

người đã bị phán quyết là đã 

làm cho công ty mà họ từng 

lãnh đạo trước đây bị phá 

sản” 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 31. Bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, nhiệm vụ và quyền 

hạn của Tổng giám đốc 

Tại khoản 2 quy định:  

“Nhiệm kỳ:  nhiệm kỳ của 

TGĐ là năm (05) năm trừ 

khi HĐQT có quy định 

khác. Việc tái bổ nhiệm 

được phép thực hiện. Việc 

bổ nhiệm có thể hết hiệu lực 

căn cứ vào các quy định tại 

hợp đồng lao động. Tiêu 

chuẩn và điều kiện của 

Giám đốc hoặc Tổng giám 

đốc áp dụng theo quy định 

tại Điều 65 của Luật 

Doanh nghiệp” 

Điều 31. Bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, nhiệm vụ và quyền 

hạn của Tổng giám đốc 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Điều 31. Bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, nhiệm vụ và quyền 

hạn của Tổng giám đốc 
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Bổ sung mục 3.15 khoản 3 

quy định:  

Chưa có 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Bổ sung mục 3.15 khoản 3 

quy định:  

“Quyền và nghĩa vụ khác 

theo quy định của pháp 

luật, Điều lệ công ty và 

nghị quyết của Hội đồng 

quản trị.” 
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Điều 36. Thành viên Ban 

kiểm soát 

Tại khoản 1 quy định:  

Ban kiểm soát gồm 05 thành 

viên, trong đó có một thành 

viên có chuyên môn về kế 

toán và các thành viên Ban 

kiểm soát 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. Các 

thành viên Ban kiểm soát 

không phải là người có liên 

quan với các thành viên Hội 

đồng quản trị, Tổng giám 

đốc và các cán bộ quản lý 

khác của Công ty. Ban kiểm 

soát phải bầu một người 

trong số họ làm Trưởng Ban 

kiểm soát. Trưởng Ban kiểm 

soát có quyền và trách 

nhiệm sau: 

1.1. Triệu tập cuộc họp 

Ban kiểm soát và 

hoạt động với tư 

cách là Trưởng 

Ban kiểm soát. 

1.2. Yêu cầu Công ty 

cung cấp các 

thông tin liên quan 

để báo cáo các 

thành viên của 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 36. Thành viên Ban 

kiểm soát 

Tại khoản 1 quy định:  

Ban kiểm soát gồm 05 thành 

viên, các thành viên Ban 

kiểm soát 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 bầu một người 

trong số họ làm Trưởng Ban 

kiểm soát. 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 

quyền và trách nhiệm sau: 

1.1. Triệu tập cuộc 

họp Ban kiểm soát 

và hoạt động với 

tư cách là Trưởng 

Ban kiểm soát. 

1.2. Yêu cầu Công ty 

cung cấp các 

thông tin liên 

quan để báo cáo 

các thành viên của 

Ban kiểm soát và 
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Ban kiểm soát và 

để thực hiện trách 

nhiệm của Ban 

kiểm soát.  

1.3. Lập và ký báo cáo 

của Ban kiểm soát 

sau khi đã tham 

khảo ý kiến của 

HĐQT để trình lên 

ĐHĐCĐ 

để thực hiện trách 

nhiệm của Ban 

kiểm soát.  

1.3. Lập và ký báo cáo 

của Ban kiểm soát 

sau khi đã tham 

khảo ý kiến của 

HĐQT để trình 

lên ĐHĐCĐ 

Điều 36. Thành viên Ban 

kiểm soát 

Tại khoản 2 quy định:  

Tiêu chuẩn thành viên Ban 

kiểm soát: 

2.1. Từ 21 tuổi trở lên, 

có đủ năng lực 

hành vi dân sự, 

không thuộc đối 

tượng bị cấm quản 

lý doanh nghiệp 

theo quy định của 

pháp luật. 

2.2. Là cá nhân có 

trình độ chuyên 

môn, khả năng, 

kinh nghiệm quản 

lý, kinh doanh 

trong lĩnh vực, 

ngành, nghề kinh 

doanh chủ yếu của 

Công ty. 

2.3. Thành viên Ban 

kiểm soát không 

được giữ các chức 

vụ quản lý Công 

ty. 

2.4. Được cổ đông 

hoặc nhóm cổ 

đông nắm giữ từ 

5% tổng số cổ 

phần có quyền 

biểu quyết trong 

vòng từ 06 tháng 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 36. Thành viên Ban 

kiểm soát 

Tại khoản 2 quy định:  

Tiêu chuẩn thành viên Ban 

kiểm soát: 

2.1. Từ 21 tuổi trở lên, 

có đủ năng lực 

hành vi dân sự, 

không thuộc đối 

tượng bị cấm quản 

lý doanh nghiệp 

theo quy định của 

pháp luật. 

2.2. Không phải là vợ 

hoặc chồng, cha 

đẻ, cha nuôi, mẹ 

đẻ, mẹ nuôi, con 

đẻ, con nuôi, anh 

ruột, chị ruột, em 

ruột của thành 

viên Hội đồng 

quản trị, Tổng 

giám đốc và 

người quản lý 

khác. 

2.3. Là cá nhân có 

trình độ chuyên 

môn, khả năng, 

kinh nghiệm quản 

lý, kinh doanh 

trong lĩnh vực, 

ngành, nghề kinh 

doanh chủ yếu của 

Công ty. 
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liên tục trở lên đề 

cử. 

2.4. Thành viên Ban 

kiểm soát không 

được giữ các chức 

vụ quản lý Công 

ty. 

2.5. Được cổ đông 

hoặc nhóm cổ 

đông nắm giữ từ 

5% tổng số cổ 

phần có quyền 

biểu quyết trong 

vòng từ 06 tháng 

liên tục trở lên đề 

cử. 

2.6. Kiểm soát viên 

công ty cổ phần 

niêm yết, công ty 

do Nhà nước 

nắm giữ trên 

50% vốn điều lệ 

phải là kiểm toán 

viên hoặc kế toán 

viên. 

Điều 36. Thành viên Ban 

kiểm soát 

Tại khoản 5 quy định:  

Một thành viên Ban kiểm 

soát không còn tư cách thành 

viên trong các trường hợp 

sau: 

5.1. Thành viên đó bị 

pháp luật cấm làm 

thành viên Ban 

kiểm soát; 

5.2. Thành viên đó từ 

chức bằng một 

văn bản thông báo 

được gửi đến trụ 

sở chính của Công 

ty; 

5.3. Thành viên đó bị 

rối loạn tâm thần 

và các thành viên 

khác của Ban 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 36. Thành viên Ban 

kiểm soát 

Tại khoản 5 quy định:  

Một thành viên Ban kiểm 

soát bị Miễn nhiệm, bãi 

nhiệm Kiểm soát viên trong 

các trường hợp sau: 

5.1. Không còn đủ tiêu 

chuẩn và điều 

kiện làm Kiểm 

soát viên theo quy 

định tại khoản 2 

Điều 136 của 

Điều lệ này. 

5.2. Thành viên đó bị 

pháp luật cấm làm 

thành viên Ban 

kiểm soát; 

5.3. Thành viên đó từ 

chức bằng một 

văn bản thông báo 
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kiểm soát có 

những bằng chứng 

chuyên môn 

chứng tỏ người đó 

không còn năng 

lực hành vi dân 

sự; 

5.4. Thành viên đó 

vắng mặt liên tục 

trong vòng 06 

tháng không tham 

gia các cuộc họp 

của Ban kiểm 

soát, và trong thời 

gian này Ban kiểm 

soát không cho 

phép thành viên 

đó vắng mặt và đã 

phán quyết rằng vị 

trí của người đó bị 

bỏ trống. 

5.5. Thành viên đó bị 

cách chức thành 

viên Ban kiểm 

soát theo quyết 

định của ĐHĐCĐ. 

 

được gửi đến trụ 

sở chính của Công 

ty và được chấp 

thuận; 

5.4. Thành viên đó bị 

rối loạn tâm thần 

và các thành viên 

khác của Ban 

kiểm soát có 

những bằng chứng 

chuyên môn 

chứng tỏ người đó 

không còn năng 

lực hành vi dân 

sự; 

5.5. Thành viên đó 

vắng mặt liên tục 

trong vòng 06 

tháng không tham 

gia các cuộc họp 

của Ban kiểm 

soát, và trong thời 

gian này Ban 

kiểm soát không 

cho phép thành 

viên đó vắng mặt 

và đã phán quyết 

rằng vị trí của 

người đó bị bỏ 

trống, trừ trường 

hợp bất khả 

kháng. 

5.6. Thành viên đó bị 

cách chức thành 

viên Ban kiểm 

soát theo quyết 

định của ĐHĐCĐ. 

5.7. Không hoàn thành 

nhiệm vụ, công 

việc được phân 

công. 

5.8. Vi phạm nghiêm 

trọng hoặc vi 

phạm nhiều lần 

nghĩa vụ của 
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Kiểm soát viên 

quy định của pháp 

luật và Điều lệ 

Công ty. 

5.9. Theo quyết định 

của Đại hội đồng 

cổ đông. 
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Điều 37. Ban kiểm soát 

Tại khoản 1 quy định:  

Ban kiểm soát và thành viên 

Ban kiểm soát có quyền hạn 

và trách nhiệm theo quy 

định tại Điều 123 của Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ 

này, gồm những quyền hạn 

và trách nhiệm sau đây: 

1.1. Được HĐQT tham 

khảo ý kiến về 

việc chỉ định công 

ty kiểm toán độc 

lập, mức phí kiểm 

toán và mọi vấn 

đề liên quan đến 

sự rút lui hay bãi 

nhiệm công ty 

kiểm toán độc lập.  

1.2. Thảo luận với 

kiểm toán viên 

độc lập về tính 

chất và phạm vi 

kiểm toán trước 

khi bắt đầu việc 

kiểm toán. 

1.3. 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 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 37. Ban kiểm soát 

Tại khoản 1 quy định:  

Ban kiểm soát và thành viên 

Ban kiểm soát có quyền hạn 

và trách nhiệm theo quy 

định tại Điều 165 của Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ 

này, gồm những quyền hạn 

và trách nhiệm sau đây: 

1.1. Được HĐQT 

tham khảo ý kiến 

về việc chỉ định 

công ty kiểm toán 

độc lập, mức phí 

kiểm toán và mọi 

vấn đề liên quan 

đến sự rút lui hay 

bãi nhiệm công ty 

kiểm toán độc lập.  

1.2. Thảo luận với 

kiểm toán viên 

độc lập về tính 

chất và phạm vi 

kiểm toán trước 

khi bắt đầu việc 

kiểm toán. 

1.3. 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 
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của Công ty nếu 

thấy cần thiết. 

1.4. Kiểm tra các báo 

cáo tài chính hàng 

năm, sáu tháng và 

hàng quý trước khi 

đệ trình  HĐQT. 

1.5. 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 

đề nghị. 

1.6. Xem xét thư quản 

lý của kiểm toán 

viên độc lập và ý 

kiến phản hồi của 

Ban quản lý Công 

ty. 

1.7. Xem xét báo cáo 

của Công ty về 

các hệ thống kiểm 

soát nội bộ trước 

khi HĐQT chấp 

thuận, kết luận và 

báo cáo trước 

ĐHĐCĐ. 

1.8. Xem xét những 

kết quả điều tra 

nội bộ và ý kiến 

phản hồi của Ban 

quản lý, Cán bộ 

quản lý. 

việc của Công ty 

nếu thấy cần thiết. 

1.4. Kiểm tra các báo 

cáo tài chính hàng 

năm, sáu tháng và 

hàng quý trước 

khi đệ trình  

HĐQT. 

1.5. 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 

đề nghị. 

1.6. Xem xét thư quản 

lý của kiểm toán 

viên độc lập và ý 

kiến phản hồi của 

Ban quản lý Công 

ty. 

1.7. Xem xét báo cáo 

của Công ty về 

các hệ thống kiểm 

soát nội bộ trước 

khi HĐQT chấp 

thuận, kết luận và 

báo cáo trước 

ĐHĐCĐ. 

1.8. Xem xét những 

kết quả điều tra 

nội bộ và ý kiến 

phản hồi của Ban 

quản lý, Cán bộ 

quản lý. 

1.9. Các Quyền và 

nghĩa vụ khác 

theo quy định tại 

Luật Doanh 

nghiệp. 

19 
Điều 47.  Công bố thông 

tin và thông báo ra công 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

Điều 47.  Công bố thông 

tin và thông báo ra công 
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chúng 

Quy định:  

“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 Ủy 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” 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

chúng 

Quy định:  

1. Công ty cổ phần phải gửi 

báo cáo tài chính hằng 

năm đã được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua 

đến cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định 

của luật về kế toán và 

pháp luật có liên quan.  

2.  Công ty cổ phần công bố 

trên trang thông tin điện 

tử các thông tin sau đây: 

a) Điều lệ công ty; 

b) Sơ yếu lý lịch, trình 

độ học vấn và kinh 

nghiệm nghề nghiệp 

của các thành viên 

Hội đồng quản trị, 

Kiểm soát viên, 

Tổng giám đốc công 

ty; 

c) Báo cáo tài chính 

hằng năm đã được 

Đại hội đồng cổ 

đông thông qua; 

d) Báo cáo đánh giá kết 

quả hoạt động hằng 

năm của Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm 

soát. 

3. Công ty thực hiện công 

bố, công khai thông tin 

theo quy định của pháp 

luật về chứng khoán. 

Công ty cổ phần mà Nhà 

nước nắm giữ trên 50% 

vốn điều lệ công bố, công 

khai thông tin theo quy 

định tại Điều 108 và Điều 

109 của Luật Doanh 

nghiệp. 
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Điều 53.  Thanh lý 

Tại mục 3.2 khoản 3 quy 

định:  

“Tiền lương, các khoản phụ 

cấp và chi phí bảo hiểm xã 

hội cho công nhân viên theo 

quy định của pháp luật” 

Điều chỉnh theo Luật 

Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 đã được 

Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua 

ngày 26 tháng 11 năm 

2014 và có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015. 

Điều 53.  Thanh lý 

Tại mục 3.2 khoản 3 quy 

định:  

“Tiền lương, các khoản phụ 

cấp và chi phí bảo hiểm xã 

hội cho công nhân viên theo 

quy định của pháp luật và 

các quyền lợi khác của 

người lao động theo thỏa 

ước lao động tập thể và hợp 

đồng lao động đã ký kết” 

Hội đồng quản trị kính trình trước Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận thông qua 

việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 nêu 

trên. 

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà 

Tiên 1 nêu trên sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 căn cứ Luật Doanh nghiệp 

số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có  hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 

2015  

Trân trọng kính trình./. 
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