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DỰ THẢO BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 
 

Điều 14 : ĐH Cổ đông thường niên và bất thường thông qua các quyết định sau     
( Mục l, khoản 2 ) 

ĐL 2010 : Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch có 
giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận trong báo cáo tài 
chính được kiểm toán gần nhất; 

Được sửa lại như sau : 

Quyết định dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 90% trở lên tổng giá 
trị tài sản của Công ty được ghi nhận trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần 
nhất của Công ty; 

Điều 20 : Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông ( khoản 2 ) 

 ĐL 2010 : 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, sáp nhập, tái tổ chức 
và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do 
công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của 
Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần 
nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có 
quyền biểu quyết. 

Được sửa lại như sau : 

Các nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được đại diện ít nhất 65% tổng 
số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:  
a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 
b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 
c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;  
d. Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; 
e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị lớn hơn 90% tổng giá trị tài sản của Công 

ty được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần. 
 

Điều 24 : Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 
ĐL 2010 : 
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. Tổng số thành viên Hội đồng quản 
trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng 
quản trị. 
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2. Thành viên của Hội đồng quản trị do các cổ đông sáng lập đề cử theo tỷ lệ sở 
hữu cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập được quyền gộp tỷ lệ sở 
hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.  

3. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời 
hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với 
nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối 
thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được 
đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến 
dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên 
và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. 

4. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng 
cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm 
ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay 
cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải 
được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành 
đề cử 

5. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản 
trị trong các trường hợp sau: 

a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội 
đồng quản trị; 

b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty; 
c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị 

có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 
d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

liên tục trong vòng sáu tháng, và trong thời gian này Hội đồng quản trị không cho phép 
thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống; 

e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Hội đồng quản trị theo quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông. 

6. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay 
thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ 
đông ngay tiếp sau đó. 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.  

7. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo theo các 
quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

8. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần 
của Công ty. 

Được sửa lại :  
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều 

nhất là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm 
kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội 
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đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Cơ cấu thành 
viên Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành 
và các thành viên không điều hành, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số 
thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều 
hành. 

2. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong 
thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng 
người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 
ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử hai 
thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử ba thành viên; từ 30% đến dưới 
40% được đề cử bốn thành viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và 
ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề 
cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ 
chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội 
đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông 
qua trước khi tiến hành đề cử. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng 
quản trị trong các trường hợp sau: 

a.Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên 
Hội đồng quản trị; 
b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ nhiệm đến trụ sở chính của Cty; 
c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị 

có những bằng chứng phù hợp chứng tỏ người đó không còn năng lực hành 
vi; 

d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị 
liên tục trong vòng sáu tháng, và trong thời gian này Hội đồng quản trị 
không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của 
người này bị bỏ trống; 

e. Thành viên đó bị bãi nhiệm/miễn nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông. 
5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để 

thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại 
hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. 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. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ 
đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm 
diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng 
quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực. 
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6. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo theo 
các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

7. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ 
phần của Công ty, và có thể đồng thời là thành viên hội đồng quản trị, người quản 
lý của công ty khác. 

Điều 25 :Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 
( bổ sung mục l,m khoản 3, Khoản 4 : điều chỉnh mục d,e, bổ sung k ) 

Khoản 3 : 
l. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị lớn hơn 60% nhưng nhỏ hơn 

hoặc bằng 90% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính 
được kiểm toán gần nhất của Công ty; 

m. Thông qua hợp đồng mua, bán, cho vay và hợp đồng khác có giá trị lớn 
hơn 60% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo toàn gần nhất 
tài chính được kiểm của Công ty. 

Khoản 4 :  
ĐL 2010 :  

d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ nhiệm là đại diện thương 

mại và Luật sư của Công ty; 
e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi 

thường của Công ty; 
Được sửa lại : 
d.  Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi 
thường của Công ty có giá trị lớn hơn 60% tổng giá trị tài sản của Công ty được 
ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất; 
e.   Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh hoặc các khoản đầu 
tư vượt quá 75% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm. 
k.  Phê duyệt các nhân sự Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý 
khác do Giám đốc đề xuất 

 

Điều 27 : Thành viên Hội đồng quản trị thay thế ( khoản 5 ) 
ĐL 2010 : Ngoài những quy định khác đã được nêu trong Điều lệ này, thành viên 

thay thế sẽ được coi như là thành viên Hội đồng quản trị trên mọi phương diện và phải 
chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi và sai lầm của mình mà không được coi là người 
đại diện thừa hành sự uỷ quyền của thành viên Hội đồng quản trị đã chỉ định mình. 

Được sửa lại :  
Ngoài những quy định khác đã được nêu trong Điều lệ này, thành viên thay 

thế sẽ được coi như là thành viên Hội đồng quản trị trên mọi phương diện và phải 
chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi và sai lầm của mình mà không được coi là 
người đại diện thừa hành sự uỷ quyền của thành viên Hội đồng quản trị đã chỉ 
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định mình trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị thay thế thực hiện vượt 
quá phạm vi ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị đã chỉ định người này. 

 

Điều 31:  Bổ nhiệm, miễn nhiệm và quyền hạn của Giám đốc điều hành. 
ĐL 2010 :  

c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng 
quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như 
các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị 
quyết định mức lương, thù lao, các lợi  ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao 
động của cán bộ quản lý; 

d.Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động,  
mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên 
quan đến hợp đồng lao động của họ; 

e.Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Giám đốc đốc điều hành phải trình Hội đồng 
quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở 
đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm. 

f. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng 
quản trị thông qua; 

g. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 
h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây 

gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng 
của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản 
cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển 
tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị  
thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty. 

i. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế 
của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Giám 
đốc điều hành và pháp luật. 

Được sửa lại : 
c. Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch/phương án đầu tư của 

Công ty có giá trị bằng hoặc dưới 60% tổng giá trị tài sản của Công ty và các 
chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần 
nhất của Công ty; 

d. Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng các tài sản của 
Công ty có giá trị bằng hoặc dưới 60% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi 
trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty; 

e. Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến các giao dịch vay vốn, nhận nợ, phát 
hành trái phiếu hoặc các giao dịch khác có bản chất tương tự có giá trị bằng 
hoặc dưới 60% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài 
chính được kiểm toán gần nhất của Công ty; 
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f. Quyết định các hợp đồng mua, bán, cho vay và hợp đồng khác có giá trị nhỏ 
hơn 60% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận báo cáo tài chính 
được kiểm toàn gần nhất của Công ty 

g. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ nhiệm là đại diện thương 
mại và Luật sư của Công ty; 

h. Đề xuất cơ cấu quản lý điều hành, đề xuất số lượng và các loại cán bộ quản lý 
cùng mức lương, thù lao, các lợi  ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao 
động của cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm 
hoặc miễn nhiệm nhằm áp dụng các hoạt động quản lý tốt do Giám đốc điều 
hành đề xuất. ; 

i. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao 
động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản 
khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ; 

j. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Giám đốc đốc điều hành phải trình Hội đồng 
quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo 
trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài 
chính năm năm. 

k. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội 
đồng quản trị thông qua; 

l. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 
m. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau 

đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng 
tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm 
cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng 
quản trị  thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế 
của Công ty. 

n. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy 
chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của 
Giám đốc điều hành và pháp luật. 

 
  

     Kính mong các Cổ đông nghiên cứu để có thể biểu quyết thông qua tại Đại hội . 
 
       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                                  Chủ tịch 
                                                                                   ( Đã ký ) 

 
                                                                          PHẠM DUY HÙNG    


