
THUYẾT MINH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ QUẢN TRỊ BSC NĂM 2018 
 

I. Cơ sở pháp lý  

 

1. Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 8/12/2014; 

2. Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 6 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối 

với công ty đại chúng; 

3. Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 

số 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ mẫu, mẫu Quy chế quản trị ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC; 

4. Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng 

khoán;  

5. Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 210/2012/TT-BTC và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BTC; 

6. Thông tư 107/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo 

đảm.  

II. Nguyên tắc và định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị BSC 2018 

 

1. Rà soát và đối chiếu các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và quy định về quản trị công ty áp dụng đối với 

công ty đại chúng tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Thông tư 95/2017/TT-BTC và Điều lệ mẫu, mẫu Quy chế quản 

trị kèm theo; quy định đối với công ty chứng khoán tại Thông tư 210/2012/TT-BTC và Thông tư 07/2016/TT-BTC 

sửa đổi, bổ sung Thông tư 210/2012/TT-BTC kèm theo Điều lệ mẫu đối với công ty chứng khoán. Theo đó, Điều 

lệ và Quy chế Quản trị BSC phải đảm bảo cập nhật và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật 

doanh nghiệp và quản trị công ty đại chúng và công ty chứng khoán; 



2. Cập nhật và rà soát quy định về Ban kiểm toán nội bộ, người phụ trách quản trị công ty trên cơ sở việc việc 

thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm người phụ trách quản trị của Công ty trong năm 2017.  

III. Thuyết minh một số nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản tại Điều lệ BSC 2018 
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1. 
Điều 3 Người 

đại diện theo 

pháp luật 

Bổ sung thêm và làm rõ nội dung 

quyền và trách nhiệm người đại 

diện theo pháp luật  

3.2 Người đại diện theo pháp luật của 

Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh 

từ giao dịch của Công ty, đại diện cho 

Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, 

nghĩa vụ khác theo quy định của pháp 

luật.  

3.3 Quyền của người đại diện theo pháp 

luật 

3.3.1 Ký kết các hợp đồng nhân 

danh/đại diện cho Công ty thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch 

của Công ty; 

3.3.2 Đại diện cho Công ty làm việc với 

các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đại 

diện cho Công ty trong các quan hệ quốc 

tế, tố tụng, tranh chấp, giải thể, phá sản. 

Điều 13, 14 Luật Doanh 

nghiệp 2014 
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3.3.3 Ủy quyền cho người khác thực 

hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại 

diện theo pháp luật trong trường hợp 

vắng mặt theo quy định pháp luật và Điều 

lệ; 

3.3.4 Các quyền khác theo quy định 

pháp luật vàquy định Điều lệ, quy định nội 

bộ của Công ty và quy định pháp luật.  

3.4 Trách nhiệm của người đại diện theo 

pháp luật của Công ty 

3.4.1. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

được giao một cách trung thực, cẩn trọng, 

tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp 

của Công ty; 

3.4.2. Trung thành với lợi ích của Công ty; 

không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội 

kinh doanh của Công ty, không lạm dụng 

địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của 

Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của 

tổ chức, cá nhân khác;  

3.4.3. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính 

xác cho Công ty về việc người đại diện 

theo pháp luật và người có liên quan của 



STT ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU LỆ BSC HIỆN HÀNH ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI  CĂN CỨ PHÁP LUẬT  

người đại diện theo pháp luật làm chủ 

hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối 

tại doanh nghiệp khác;.  

3.4.4. Người đại diện theo pháp luật chịu 

trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt 

hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy 

định tại khoản a, b và c Điều này; 

3.4.5. Các trách nhiệm khác theo quy định 

Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty và 

quy định pháp luật. 

Điều 21 Thẩm 

quyền của 

Đại hội đồng 

cổ đông 

 

21.2.5 Quyết định đầu tư hoặc 

bán số tài sản có giá trị bằng 

hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị 

tài sản được ghi trong báo cáo 

tài chính gần nhất của Công ty; 

21.2.6 Quyết định việc tăng, giảm 

vốn điều lệ của Công ty; 

… 

 

Điều 21 Thẩm quyền của Đại hội đồng 

cổ đông 

21.2.5 Quyết định đầu tư hoặc bán số tài 

sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% 

tổng giá trị tài sản được ghi trong báo 

cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

21.2.6 Quyết định việc tăng, giảm vốn 

điều lệ của Công ty; 

… 

Điều 135 Luật Doanh 

Nghiệp 2014 

Điều 15 Điều lệ mẫu 

Thông tư 95/2017/TT-

BTC 

 

Điều 25. 

Chương trình 

và nội dung 

25.2.1 Chuẩn bị danh sách các cổ 

đông đủ điều kiện tham gia và 

biểu quyết tại đại hội chậm nhất 

25.2.1 Chuẩn bị danh sách các cổ đông 

đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại 

hội không sớm hơn (30) ba mươi ngày 

Điều 137. Luật Doanh 

nghiệp 2014  
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họp Đại hội 

đồng cổ đông 

(30) ba mươi ngày trước ngày 

bắt đầu tiến hành Đại hội đồng 

cổ đông 

trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội 

đồng cổ đông 

Điều 18. Điều lệ mẫu 

Thông tư 95/2017/TT-

BTC 

Điều 26 Các 

điều kiện tiến 

hành họp Đại 

hội đồng cổ 

đông 

 

26.1 Đại hội đồng cổ đông được 

tiến hành khi có số cổ đông dự 

họp đại diện cho ít nhất (65%) 

sáu mươi lăm phần trăm cổ 

phần có quyền biểu quyết. 

26.2…Đại hội đồng cổ đông triệu 

tập lần thứ hai chỉ được tiến hành 

khi có thành viên tham dự là các 

cổ đông và những đại diện được 

uỷ quyền dự họp đại diện cho ít 

nhất năm mươi mốt (51%) cổ 

phần có quyền biểu quyết 

26.1 Đại hội đồng cổ đông được tiến hành 

khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít 

nhất (51%) năm mươi mốt phần trăm cổ 

phần có quyền biểu quyết. 

26.2 …Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi 

có thành viên tham dự là các cổ đông và 

những đại diện được uỷ quyền dự họp đại 

diện cho ít nhất ba mươi ba phần trăm 

(33%) cổ phần có quyền biểu quyết. 

Điều 141. Luật Doanh 

nghiệp 2014  

Điều 19. Điều lệ mẫu 

Thông tư 95/2017/TT-

BTC 

Điều 29 

Thông qua 

quyết định 

của Đại hội 

đồng cổ đông 

 

29.1 Trừ trường hợp quy định tại 

Điều 29.2, các quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông về các vấn đề 

sau đây sẽ được thông qua khi có 

ít nhất 65% tổng số phiếu bầu 

của các cổ đông có quyền biểu 

quyết có mặt trực tiếp hoặc 

thông qua đại diện được uỷ 

29.1 Trừ trường hợp quy định tại Điều 

29.1.4, các quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông về các vấn đề sau đây sẽ được 

thông qua khi có ít nhất năm mươi mốt 

(51)% tổng số phiếu bầu của 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 chấp thuận: 

Điều 144. Luật Doanh 

Nghiệp 2014 

Điều 21 Điều lệ mẫu 

Thông tư 95/2017/TT-

BTC hướng dẫn Nghị 

định 71/2017/NĐ-CP 
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quyền có mặt tại Đại hội đồng 

cổ đông chấp thuận: 

29.1.1 Báo cáo tài chính hàng 

năm 

29.1.2 Kế hoạch phát triển ngắn 

hạn và dài hạn của công ty; 

29.1.3 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. 

29.1.4 Các vấn đề khác thuộc 

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ 

đông. 

29.2 Các quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông về các vấn 

đề sau đây phải có ít nhất 75% 

tổng số phiếu bầu của 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 

29.1.1 Báo cáo tài chính hàng  năm 

29.1.2 Kế hoạch phát triển ngắn hạn và 

dài hạn của công ty; 

29.1.3 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. 

29.1.4 Các vấn đề khác thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

 

 

 

29.2 Các quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông về các vấn đề sau đây phải có ít 

nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) 

tổng số phiếu bầu của 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 biểu quyết thông 

qua: 

29.2.1 Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;  
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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): 

29.2.1 Sửa đổi và bổ sung Điều 

lệ;  

29.2.2 Thông qua loại cổ phiếu 

và số lượng cổ phiếu được chào 

bán;  

29.2.3 Tổ chức lại, sáp nhập và 

giải thể Công ty… 

29.2.2 Thông qua loại cổ phiếu và số 

lượng cổ phiếu được chào bán;  

29.2.3 Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

29.2.4 Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý 

Công ty; 

29.2.5 Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực 

kinh doanh 

29.2.6 Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có 

giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% ba mươi 

lăm phần trăm trở lên tổng giá trị tài 

sản của Công ty được ghi trong báo cáo 

tài chính đã được kiểm toán gần nhất. 

 

Điều 34 Thẩm 

quyền của 

Hội đồng 

quản trị 

 

34.2 Nhiệm vụ và quyền hạn 

của Hội đồng quản trị 

34.2.7 Quyết định giải pháp phát 

triển thị trường, tiếp thị và công 

nghệ; thông qua hợp đồng mua, 

bán, cho vay và hợp đồng khác 

có giá trị bằng hoặc lớn hơn 

năm mươi phần trăm (50%) 

tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất của 

34.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội 

đồng quản trị 

34.2.7 Quyết định giải pháp phát triển thị 

trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua 

hợp đồng mua, bán, cho vay và hợp đồng 

khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba 

mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài 

sản được ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất của Công ty (hoặc tỷ lệ khác do Công 

Điều 149 Luật Doanh 

nghiệp 2014  
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Công ty (hoặc tỷ lệ khác do Công 

ty quy định), trừ hợp đồng, giao 

dịch của Công ty với người có 

liên quan 

ty quy định), trừ hợp đồng, giao dịch của 

Điều 40 

Người phụ 

trách quản trị 

Công ty 

Không có  40.1. 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 (5) năm 

40.2. Người phụ trách quản trị Công ty 

phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

40.2.1. Có hiểu biết về pháp luật; 

40.2.2. Không được đồng thời làm việc 

cho công ty kiểm toán độc lập đang thực 

hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của 

Công ty; 

40.2.3. Các tiêu chuẩn khác theo quy định 

của pháp luật, Điều lệ này và quyết định 

của Hội đồng quản trị. 

40.3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm 

Điều 18 Nghị định 

71/2017/NĐ-CP hướng 

dẫn quản trị công ty đại 

chúng 
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Người phụ trách quản trị 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. 

40.4. Người phụ trách quản trị Công ty có 

các quyền và nghĩa vụ sau: 

40.4.1. 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; 

40.4.2. 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; 

40.4.3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc 

họp; 

40.4.4. Tham dự các cuộc họp; 

40.4.5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết 

của Hội đồng quản trị phù hợp với quy 

định của pháp luật; 

40.4.6. Cung cấp các thông tin tài chính, 
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bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị 

và các thông tin khác cho thành viên của 

Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; 

40.4.7. Giám sát và báo cáo Hội đồng 

quản trị về hoạt động công bố thông tin 

của Công ty. 

40.4.8. Bảo mật thông tin theo các quy 

định của pháp luật và Điều lệ Công ty; 

40.4.9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo 

quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Điều 50 

Thành phần 

và nhiệm kỳ 

Ban kiểm 

soát 

Bổ sung tiêu chuẩn của Trưởng 

Ban kiểm soát 

50.6 Trưởng Ban Kiểm soát phải là kiểm 

toán viên hoặc kế toán viên chuyên 

nghiệp và phải làm việc chuyên trách 

tại Công ty 

Điều 163 Luật Doanh 

nghiệp 2014 

Điều 55 Các 

giao dịch phải 

được chấp 

thuận 

 

55.2 Hội đồng quản trị chấp thuận 

các hợp đồng và giao dịch có giá 

trị nhỏ hơn năm mươi phần 

trăm (50%) tổng giá trị tài sản 

doanh nghiệp ghi trong báo 

cáo tài chính gần nhất. Trong 

trường hợp này, Người đại diện 

55.2 Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp 

đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn ba 

mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị 

tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo 

tài chính gần nhất. Trong trường hợp 

này, Người đại diện theo pháp luật phải 

gửi dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội 

Điều 162 Luật Doanh 

Nghiệp 2014  

 



STT ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU LỆ BSC HIỆN HÀNH ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI  CĂN CỨ PHÁP LUẬT  

theo pháp luật phải gửi dự thảo 

hợp đồng hoặc thông báo nội 

dung chủ yếu của giao dịch đến 

các thành viên Hội đồng quản trị, 

đồng thời niêm yết dự thảo hợp 

đồng tại trụ sở chính, chi nhánh 

của Công ty. Hội đồng quản trị 

quyết định việc chấp thuận hợp 

đồng hoặc giao dịch trong thời 

hạn mười lăm (15) ngày kể từ 

ngày hợp đồng được niêm yết, 

thành viên có lợi ích liên quan 

không có quyền biểu quyết; 

dung chủ yếu của giao dịch đến các thành 

viên Hội đồng quản trị, đồng thời niêm yết 

dự thảo hợp đồng tại trụ sở chính, chi 

nhánh của Công ty. Hội đồng quản trị 

quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc 

giao dịch trong thời hạn mười lăm (15) 

ngày kể từ ngày hợp đồng được niêm yết, 

thành viên có lợi ích liên quan không có 

quyền biểu quyết; 

 

 
 
 

IV. Thuyết minh một số nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản tại Quy chế Quản trị BSC 2018 

a. Về kết cấu: Quy chế Quản trị BSC 2018 được chỉnh sửa về mặt kết cấu theo các nội dung chính, bắt buộc của 

quy định quản trị công ty đại chúng tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC nhằm đảm bảo 

tính khách quan, dễ theo dõi và đúng quy định của pháp luật. Một số nội dung sửa đổi về mặt kết cấu của Quy 

chế quản trị như sau:  

- Phân chia Chương 2. Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông thành các Mục bao gồm: (i) Quyền và nghĩa vụ 

của cổ đông, nhóm cổ đông và (ii) Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông; 



- Chỉnh sửa tiêu đề và phân chia Chương 3. Hội đồng quản trị thành các Mục bao gồm: (i) Đề cử, ứng cử, 

bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT và (ii) Trình tự và thủ tục tổ chức họp HĐQT; 

- Bổ sung Chương 5. Các Tiểu ban thuộc HĐQT, trong đó bao gồm các mục: (i) Thành lập và hoạt động 

của các tiểu ban thuộc HĐQT và (ii) Thành lập và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ. 

b. Về nội dung: Quy chế Quản trị BSC 2018 đã sửa đổi, bổ sung các quy định về quản trị công ty đại chúng theo 

Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC. Đồng thời điều chỉnh các quy 

định nhằm thống nhất với nội dung Dự thảo Điều lệ BSC sửa đổi. Những nội dung sửa đổi của Quy chế Quản trị 

BSC 2018 cụ thể như sau:        
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1.  Điều 2 Căn cứ pháp lý và tài liệu tham khảo Điều chỉnh lại theo VBPL hiện hành 

2.  Điều 4 Các nguyên tắc quản trị cơ bản Chỉnh sửa và bổ sung theo quy định của 

Nghị định 71/2017/NĐ_CP 

3.  Điều 10 Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền 

tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 

Bổ sung theo yêu cầu của TT95/2017/TT-

BTC 

4.  Điều 11 Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông Bổ sung theo yêu cầu của TT95/2017/TT-

BTC 

5.  Điều 12 Cách thức đăng ký tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông 

Chỉnh sửa theo quy định của Luật doanh 

nghiệp 2014 

6.  Điều 14 Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông 

Bổ sung theo yêu cầu của TT95/2017/TT-

BTC 
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7.  Điều 15 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Chỉnh sửa theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp 2014 

8.  Điều 19 Cơ cấu tổ chức của HĐQT Chỉnh sửa theo quy định của Luật doanh 

nghiệp 2014 

9.  Điều 20 Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị Bổ sung theo yêu cầu của TT95/2017/TT-

BTC 

10. Điều 21 Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người 

vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị 

Bổ sung theo yêu cầu của TT95/2017/TT-

BTC  

11. Điều 22 Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị Chỉnh sửa theo quy định của Luật doanh 

nghiệp 2014 

12. Điều 23 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung 

thành viên Hội đồng quản trị 

Chỉnh sửa theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp 2014 

13. Điều 24 Cuộc  họp Hội đồng quản trị  Bổ sung theo yêu cầu của TT95/2017/TT-

BTC  

14. Điều 25 Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị Bổ sung theo yêu cầu của TT95/2017/TT-

BTC  

15. Điều 26 Cách thức biểu quyết Bổ sung theo yêu cầu của TT95/2017/TT-

BTC  

16. Điều 27 Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị Bổ sung theo yêu cầu của TT95/2017/TT-

BTC  

17. Điều 29 Biên bản họp Hội đồng quản trị Bổ sung theo yêu cầu của TT95/2017/TT-
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BTC 

18. Điều 30 Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát Chỉnh sửa theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp 2014 

19. Điều 31 Tiêu chuẩn Kiểm soát viên Chỉnh sửa theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp 2014 

20. Điều 32 Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người 

vào vị trí Kiểm soát viên  

Bổ sung theo yêu cầu của TT95/2017/TT-

BTC 

21. Điều 36 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Bổ sung theo yêu cầu của TT95/2017/TT-

BTC 

22. Điều 37 Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm toán nội bộ Bổ sung theo yêu cầu của TT95/2017/TT-

BTC 

23. Điều 38 Cơ cấu, thành phần của Ban kiểm toán nội bộ Bổ sung theo yêu cầu của TT95/2017/TT-

BTC 

24. Điều 39 Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ Bổ sung theo yêu cầu của TT95/2017/TT-

BTC 

25. Điều 40 Cơ cấu tổ chức của Ban điều hành Bổ sung theo yêu cầu của TT95/2017/TT-

BTC 

26. Điều 41 Các tiêu chuẩn của người điều hành doanh nghiệp Chỉnh sửa theo quy định của Dự thảo Điều lệ 

Công ty 

27. Điều 44 Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành doanh 

nghiệp 

Bổ sung theo yêu cầu của TT95/2017/TT-

BTC 
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28. Điều 46 Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty Bổ sung theo yêu cầu của TT95/2017/TT-

BTC 

29. Điều 47 Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 

30. Điều 48 Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị 

công ty 

 
 


