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PHỤ LỤC 2: BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ 

 

Thứ 

tự 
Quy chế quản trị nội bộ hiện hành Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi 

Lý do  

1. Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này được xây dựng theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Nghị định số 

71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 

06/06/2017. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị công 

ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ 

của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám 

đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, 

ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các 

hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các 

quy định hiện hành khác của pháp luật. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho 

các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng 

Giám đốc và những người liên quan. 

 

Sửa đổi, bổ sung để phù hợp 

theo mẫu Quy chế nội bộ  về 

quản trị Công ty theo Thông 

tư 116/2020/TT-BTC của Bộ 

Tài Chính ngày 31/12/2020 

2. Điều 2: Giải thích thuật ngữ 

e. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được 

quy định trong Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và 

Khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp 

Điều 2: Giải thích thuật ngữ 

e. “Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy 

định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán; 

 

Phù hợp với Luật chứng 

khoán 2019 

3. CHƢƠNG II: CỔ Đ NG V  Đ I HỘI Đ NG CỔ 

Đ NG 

CHƢƠNG II: CỔ Đ NG V  Đ I HỘI Đ NG CỔ 

Đ NG 
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Thứ 

tự 
Quy chế quản trị nội bộ hiện hành Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi 

Lý do  

Điều 5. Họp Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên, bất 

thƣờng 

1. Trình tự, thủ tục về triệu tập họp Đại hội đồng 

cổ đông: 

a. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực 

hiện những nhiệm vụ sau đây: 

Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ 

đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối 

thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Danh sách 

cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập 

dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ 

đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập 

không sớm hơn 15 ngày trước ngày gửi giấy mời họp 

Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu 

theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của 

Công ty; 

b. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất 

cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông 

tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty 

niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin 

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

Điều 5. Họp Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên, bất 

thƣờng 

1. Trình tự, thủ tục về triệu tập họp Đại hội đồng 

cổ đông: 

a. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện 

những nhiệm vụ sau đây: 

Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ 

đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối 

thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Danh sách 

cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập 

dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ 

đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập 

không sớm hơn 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp 

Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu 

theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của 

Công ty; 

b. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất 

cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông 

tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty 

niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin 

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

tự 
Quy chế quản trị nội bộ hiện hành Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi 

Lý do  

đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mƣời (10) ngày 

trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà 

thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, 

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

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đƣợc đề cập tại Khoản 3 

Điều 11 Điều lệ Công ty có quyền đề xuất các vấn đề 

đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông... 

d. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ 

chối những đề xuất liên quan đến điểm c Khoản 1 Điều 

này trong các trường hợp sau: 

- Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ 

đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong 

thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định 

tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này; 

 

 

 

 

đồng cổ đông phải được gửi ít nhất hai mƣơi mốt (21) 

ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày 

mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, 

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

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần 

biểu quyết có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương 

trình họp Đại hội đồng cổ đông... 

d. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ 

chối những đề xuất liên quan đến điểm c Khoản 1 Điều 

này trong các trường hợp sau: 

- Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ 

đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông theo 

quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ Công ty; 

 

4 Điều 8. Tƣ cách thành viên Hội đồng quản trị 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành 

viên Hội đồng quản trị kể từ thời điểm xảy ra các trường 

Điều 8. Tƣ cách thành viên Hội đồng quản trị 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành 

viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng 

 

Phù hợp với Luật Doanh 

nghiệp 2020 
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Thứ 

tự 
Quy chế quản trị nội bộ hiện hành Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi 

Lý do  

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 không tham dự các cuộc họp của 

Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà 

không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội 

đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ 

trống; 

e. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông. 

cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định 

tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp. 

 

5. Điều 9. Thành phần Hội đồng quản trị 

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba 

(03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm 

kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của 

Điều 9. Thành phần Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba 

(03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm 

kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) 

 

Phù hợp với Luật Doanh 
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Thứ 

tự 
Quy chế quản trị nội bộ hiện hành Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi 

Lý do  

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 phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) 

tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 

 

năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn 

chế.  

2. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng 

phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội 

đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty 

hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm 

nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo 

tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành 

viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy 

định sau: 

a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong 

trƣờng hợp công ty có số thành viên Hội đồng 

quản trị từ 03 đến 05 thành viên; 

b. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong 

trƣờng hợp công ty có số thành viên Hội đồng 

quản trị từ 06 đến 08 thành viên; 

c. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong 
trƣờng hợp công ty có số thành viên Hội đồng 

quản trị từ 09 đến 11 thành viên. 

 

6. Điều 10. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị  Điều 10. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị   

Phù hợp với Luật Doanh 
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Thứ 

tự 
Quy chế quản trị nội bộ hiện hành Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi 

Lý do  

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết 

trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền 

gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để 

đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị... 

3. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản 

trị (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng 

viên) được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin 

điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng 

viên này trước khi bỏ phiếu. 

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có 

quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với 

nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị... 

3. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản 

trị (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng 

viên) được công bố tối thiểu mười (21) ngày trước ngày 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin 

điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các 

ứng viên này trước khi bỏ phiếu. 

nghiệp 2020 

7 Điều 17: Ngƣời phụ trách quản trị Công ty 

1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm 

Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động 

quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. 

Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội 

đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. 

2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu 

chuẩn sau: 

a. Có hiểu biết về pháp luật; 

b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán 

độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính 

Điều 17: Ngƣời phụ trách quản trị Công ty 

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 

01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác 

quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản 

trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo 

quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. 

2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng 

thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận 

đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công 

ty. 

3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ 

 

Phù hợp với Luật Doanh 
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Thứ 

tự 
Quy chế quản trị nội bộ hiện hành Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi 

Lý do  

của Công ty; 

c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều 

lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị. 

3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách 

quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy 

định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị 

có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty 

tùy từng thời điểm. 

4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và 

nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại 

hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên 

quan giữa Công ty và cổ đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng 

quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d. Tham dự các cuộc họp; 

e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản 

trị phù hợp với quy định của pháp luật; 

f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp 

sau: 

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại 

hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên 

quan giữa Công ty và cổ đông; 

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng 

quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d) Tham dự các cuộc họp; 

đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản 

trị phù hợp với quy định của pháp luật; 

e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp 

Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên 

Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; 

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động 

công bố thông tin của Công ty; 

h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên 

quan; 

i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và 

Điều lệ công ty; 

k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp 
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Thứ 

tự 
Quy chế quản trị nội bộ hiện hành Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi 

Lý do  

Hội đồng quản 

trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng 

quản trị và Kiểm soát viên; 

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động 

công bố thông tin của công ty. 

h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và 

Điều lệ công ty; 

i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp 

luật và Điều lệ công ty. 

luật. 

 

8. Điều 21. Kiểm soát viên và Ban kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty từ ba 

(03) đến năm (05) thành viên. Kiểm soát viên phải đáp 

ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 

1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và 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 người quản lý khác của Công ty. Ban 

Điều 21. Kiểm soát viên và Ban kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty từ ba 

(03) đến năm (05) thành viên. Thành viên Ban kiểm soát 

phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định 

tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các 

trường hợp sau: 

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của 

Công ty; 

b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm 

toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài 

chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. 

 

 

Phù hợp với Luật Doanh 

nghiệp 2020 
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Thứ 

tự 
Quy chế quản trị nội bộ hiện hành Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi 

Lý do  

kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng 

ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế 

toán và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. 

4. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ 

đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát 03 năm; thành 

viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ 

không hạn chế.  

5. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp 

sau: 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 

sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân 

công; 

b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa 

vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật doanh nghiệp 

và Điều lệ công ty; 

c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, 

Điều lệ này. 

 

 

 

 

4. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ 

đông bầu, nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không 

quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ 

không hạn chế. 

5. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp 

sau: 

Bỏ quy định tại điểm b 

 

6. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân 

công; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 

tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ 

của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông. 
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Thứ 

tự 
Quy chế quản trị nội bộ hiện hành Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi 

Lý do  

9. Điều 24. Các trƣờng hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm 

soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những 

vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị 

b) Nhận được thông báo khởi kiện trách nhiệm dân sự 

đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc từ 

cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ 

thông liên tục trong thời hạn 06 tháng theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 161 Luật Doanh nghiệp. 

c) Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 

định tại Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm 

soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu... 

Điều 24. Các trƣờng hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm 

soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và 

những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị 

b) Nhận được thông báo khởi kiện trách nhiệm dân sự 

đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc từ 

cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ 

thông liên tục trong thời hạn 06 tháng theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 166 Luật Doanh nghiệp. 

c) Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 

định tại Khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm 

soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu... 

 

Phù hợp với Luật Doanh 

nghiệp 2020 

10. Điều 31. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty 

3. Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định tại 

Thông tư số 155/2015/TT-BTC về Hướng dẫn công bố 

thông tin trên thị trường chứng khoán được Bộ Tài chính 

ban hành ngày 06/10/2015. 

Điều 31. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty 

3. Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định tại 

Thông tư số 95/2020/TT-BTC về Hướng dẫn công bố 

thông tin trên thị trường chứng khoán được Bộ Tài chính 

ban hành ngày 16/11/2020. 

 

Thông tư số 95/2020/TT-

BTC ngày 16/11/2020 có 

hiệu lực. 

 


