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NỘI DUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD CAO SU PHÚ THỊNH 

THÔNG QUA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

 

Điều lệ hiện hành 

 

Điều lệ sửa đổi 
Giải thích,  

dẫn chiếu 

Căn cứ 

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước 

CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 

thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

Doanh nghiệp. 

Điều lệ tổ chức và hoạt động này 

quy định về việc thành lập, tổ chức 

quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt 

động có liên quan của Công ty CP Đầu 

tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh. 

 

 

Căn cứ 

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh 

nghiệp. 

Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh 

đã nhất trí thông qua nội dung bản Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông ngày ….tháng ….năm 2022 và cùng cam kết thực hiện những 

quy định trong Điều lệ này. 

 

Điều chỉnh nội 

dung căn cứ theo 

luật doanh nghiệp 

mới 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
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Điều lệ hiện hành 

 

Điều lệ sửa đổi 
Giải thích,  

dẫn chiếu 

Không có 

 

 

 

Không có 

 

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh 

Điều lệ tổ chức và hoạt động này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ 

chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú 

Thịnh. 

Điều 2: Phạm vi điều chỉnh: 

1. Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức 

lại, giải thể và hoạt động có liên quan của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú 

Thịnh. 

 

Điều 1: Giải thích từ ngữ, thuật ngữ 

8. “Người có liên quan” là tổ chức, 

cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián 

tiếp với doanh nghiệp theo quy định tại 

khoản 17, điều 4 của Luật Doanh 

nghiệp năm 2014 như sau:…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 3: Giải thích từ ngữ, thuật ngữ 

8. “Người có liên quan” là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp 

với doanh nghiệp theo quy định tại khoản 23, điều 4 của Luật Doanh nghiệp năm 

2020 như sau: 

8.1 Công ty mẹ, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ và 

người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ; 

8.2 Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con; 

8.3 Cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động 

của doanh nghiệp đó thông qua sở hữu, thâu tóm cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua 

việc ra quyết định của công ty; 

8.4 Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên; 

8.5 Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ 

vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, 

em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành 

viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối; 

 

- Sửa đổi theo 

khoản 23 điều 4 

Luật Doanh nghiệp 

số 59/2020/QH14 
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Điều lệ hiện hành 

 

Điều lệ sửa đổi 
Giải thích,  

dẫn chiếu 

 

 

 

 

 

- Khoản 9. “Luật Doanh nghiệp” là 

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 

được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 26/11/2014 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

Doanh nghiệp. 

8.6 Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty, tổ chức quy định tại các 

điểm a, b và c khoản này; 

8.7 Doanh nghiệp trong đó cá nhân, công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, 

d, đ và e khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty. 

 

- Khoản 9. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc 

Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật Doanh nghiệp.  

 

 

- ĐHĐCĐ là Đại hội đồng Cổ đông. 

- HĐQT là Hội đồng quản trị. 

 

 

 

 

 

- Sửa đổi theo 

khoản c điều 1 Phụ 

lục I- Thông tư 

116/2020/TT-BTC 

Từ viết tắt 

Từ viết tắt 

Điều 2 : Tên và hình thức của Cty Điều 4 : Tên và hình thức của Công ty Không đổi  

nội dung 

Điều 3 : Trụ sở, Chi nhánh và địa 

bàn hoạt động của Công ty 

Điều 5 : Trụ sở, Chi nhánh và địa bàn hoạt động của Công ty Không đổi  

nội dung 

Điều 4 : Tư cách pháp lý Điều 6 : Tư cách pháp lý Không đổi  

nội dung 

Điều 5 : Mục tiêu và ngành nghề hoạt 

động sản xuất kinh doanh 

Điều 7 : Mục tiêu và ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh Mã ngành 

62 Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 

Chi tiết: Chế biến mủ cao su 

2013 

63 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu  4669 

 

Bổ sung thêm 27 

ngành nghề kinh 

doanh đúng theo  

giấy phép đăng ký 
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Điều lệ hiện hành 

 

Điều lệ sửa đổi 
Giải thích,  

dẫn chiếu 

Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại vật tư hàng hóa; Mua 

bán hóa chất. 

64 Lắp đặt hệ thống điện 4321 

65 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 

66 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 

67 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 

chủ sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

6810 

68 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510 

69 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810 

70 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 

Chi tiết: sản xuất phân bón 

2012 

71 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392 

72 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu  

Chi tiết: Sản xuất, kiềng, máng, palet, túi thảm PE 

2599 

73 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661 

74 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312 

75 
Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 

Chi tiết: Chăn nuôi gia súc 
0150 

76 

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 

vật sống.  

Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu nông lâm sản 

4620 

80 
Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 

Chi tiết: Khai thác, gỗ cao su, gỗ rừng trồng 
0231 

81 Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232 

kinh doanh của 

đơn vị 
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Điều lệ hiện hành 

 

Điều lệ sửa đổi 
Giải thích,  

dẫn chiếu 

82 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299 

83 
Xây dựng công trình đường bộ 

Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) 
4212 

84 Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222 

85 

Hoạt động dịch vụ trồng trọt 

Chi tiết: Khai hoang, trồng mới, chăm sóc, khai thác cây nông 

nghiệp; sản xuất giống cây trồng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ 

nông nghiệp 

0161 

86 
Xây dựng công trình điện 

Chi tiết: Xây dựng công trình điện đến 35Kv 
4221 

87 

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 

rơm, rạ và vật liệu tết bên 

Chi tiết: Sản xuất, xuất nhập khẩu các sản phẩm đồ gỗ gia dụng 

1629 

88 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 

Chi tiết: Thiết kế, giám sát công trình dân dụng công nghiệp; Đo 

đạc bản đồ 

7110 

89 Xây dựng nhà không để ở 4102 

90 Xây dựng nhà để ở 4101 

91 Đầu tư tài chính 

Ngành nghề 

chưa khớp 

mã với Hệ 

thống ngành 

kinh tế Việt 

Nam 
 

Điều 6 : Thời hạn hoạt động  Điều 8 : Thời hạn hoạt động  Không đổi 

 nội dung 
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Điều lệ hiện hành 

 

Điều lệ sửa đổi 
Giải thích,  

dẫn chiếu 

Điều 7 : Người đại diện theo pháp 

luật 

Tổng Giám đốc là người đại diện theo 

pháp luật của Công ty, có quyền và 

nghĩa vụ được quy định tại Điều 47 của 

Điều lệ này. 

 

Điều 9 : Người đại diện theo pháp luật 

Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc của Công ty, có 

quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 49 của Điều lệ này. 

 

 

Bổ sung thêm 

“Công ty có một 

(01) người đại diện 

theo pháp luật” 

Điều 8: Tổ chức Đảng và các tổ chức 

chính trị – xã hội khác. 

Điều 10: Tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị – xã hội khác. Không đổi 

 nội dung 

CHƯƠNG II 

QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ 

CỦA CÔNG TY  

CHƯƠNG II 

QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY  

 

Điều 9 : Quyền hạn của Công ty 

Khoản 2:  Mở rộng quy mô kinh doanh 

theo khả năng của Công ty và nhu cầu 

thị trường. Được phép mở rộng lĩnh 

vực kinh doanh theo các ngành nghề 

khác nhau khi cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền cho phép. 

 

 

Khoản 7:  Được quyền ký kết hợp đồng 

kinh tế, đầu tư, hợp tác, liên doanh, liên 

kết với các đơn vị trong và ngoài nước 

Điều 11 : Quyền hạn của Công ty 

Khoản 2:  Mở rộng quy mô kinh doanh theo khả năng của Công ty và nhu cầu thị trường. 

Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy 

định của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này phù hợp với quy định 

của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu 

của Công ty. Trường hợp Công ty kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện, Công ty phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư, 

pháp luật chuyên ngành liên quan. 

 

Khoản 7:  Được quyền ký kết hợp đồng kinh tế, đầu tư, hợp tác, liên doanh, liên kết với 

các đơn vị trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và Hội đồng quản trị, 

ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt nhằm mục đích phát triển sản xuất kinh doanh. 

 

Bổ sung theo điều 

5 Phụ lục I-Thông 

tư 116/2020/TT-

BTC 

 

 

 

 

Bổ sung thêm nội 

dung được Hội 

đồng quản trị, 
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Điều lệ hiện hành 

 

Điều lệ sửa đổi 
Giải thích,  

dẫn chiếu 

theo quy định của pháp luật nhằm mục 

đích phát triển sản xuất kinh doanh.  

 

ĐHĐCĐ Công ty 

phê duyệt 

Điều 10 : Nghĩa vụ của công ty  Điều 12 : Nghĩa vụ của công ty  Không đổi  

nội dung 

CHƯƠNG III 

VỐN ĐIỀU LỆ–CỔ PHẦN–CỔ 

PHIẾU–CỔ ĐÔNG–CỔ TỨC 

CHƯƠNG III 

VỐN ĐIỀU LỆ–CỔ PHẦN–CỔ PHIẾU–CỔ ĐÔNG–CỔ TỨC 

 

Điều 11 : Vốn điều lệ  

Khoản 7:  Vốn điều lệ của Công ty 

tăng hay giảm theo yêu cầu tình hình 

hoạt động của Công ty và do ĐHĐCĐ 

quyết định. 

Khoản 9:  . Vốn điều lệ Công ty tại thời 

điểm ngày 31/12/2018: 

196.832.400.000 đồng Việt Nam (Một 

trăm chín mươi sáu tỷ, tám trăm ba mươi 

hai triệu, bốn trăm ngàn đồng). Với cơ 

cấu như sau: 

- Công ty TNHH MTV Cao su Phú 

Riềng (tên cũ là Công ty Cao su Phú 

Riềng): 82,9% (163.175.000.000 đồng). 

- Công ty CP chế biến gỗ Thuận An: 

1,07% (2.104.000.000 đồng) 

Điều 13 : Vốn điều lệ  

Khoản 7:  Công ty có thể thay đổi Vốn điều lệ khi được ĐHĐCĐ thông qua và phù 

hợp với các quy định của pháp luật. 

 

 

Khoản 9:  Vốn điều lệ Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2021: 196.832.400.000 đồng 

Việt Nam (Một trăm chín mươi sáu tỷ, tám trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm ngàn 

đồng).  

-Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (tên cũ là Công ty Cao su Phú Riềng): 83,83% 

(165.006.200.000 đồng). 

- Công ty CP chế biến gỗ Thuận An: 1,07% (2.104.000.000 đồng) 

- Công ty CP Công nghiệp và Xuất nhập khẩu cao su: 3,21% (6.312.000.000 đồng) 

- Công ty CP Xây dựng và Địa ốc cao su (tên cũ là Công ty CP Kỹ thuật XDCB và Địa 

ốc cao su): 1,4% (2.761.500.000 đồng) 

- Công ty CP Cao su Đồng Phú: 0,2% (392.400.000 đồng) 

- Cán bộ CNV đóng góp: 9,89% (19.465.400.000 đồng) 

- Cổ phiếu quỹ: 0,4% (790.900.000 đồng) 

 

Bổ sung thêm nội 

dung phù hợp với 

các quy định của 

pháp luật. 

Sửa đổi lại danh 

sách cổ đông Công 

ty. 
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Điều lệ hiện hành 

 

Điều lệ sửa đổi 
Giải thích,  

dẫn chiếu 

- Công ty CP Công nghiệp và Xuất nhập 

khẩu cao su: 3,21% (6.312.000.000 

đồng) 

- Công ty CP Xây dựng và Địa ốc cao 

su (tên cũ là Công ty CP Kỹ thuật 

XDCB và Địa ốc cao su): 1,47% 

(2.898.000.000 đồng) 

- Cán bộ CNV đóng góp: 9,89% 

(19.465.400.000 đồng) 

- Cổ phiếu quỹ: 1,53% (3.014.500.000 

đồng) 

Điều 12 : Cổ phần  

2. Vốn điều lệ ban đầu khi thành 

lập của Công ty là 30.000.000.000 

VNĐ (Ba mươi tỷ đồng) được chia 

thành 300.000 ( Ba trăm nghìn) cổ 

phần phổ thông, mỗi cổ phần phổ 

thông trị giá 100.000 VNĐ (một trăm 

ngàn đồng). 

Vốn điều lệ tại thời điểm 

31/12/2018: 196.832.400.000 VNĐ 

(Một trăm chín mươi sáu tỷ, tám trăm ba 

mươi hai triệu, bốn trăm ngàn đồng) 

được chia thành 1.968.324 cổ phần phổ 

Điều 14 : Cổ phần  

2. Vốn điều lệ ban đầu khi thành lập của Công ty là 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi 

tỷ đồng) được chia thành 300.000 ( Ba trăm nghìn) cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần phổ 

thông trị giá 100.000 VNĐ (một trăm ngàn đồng). 

3. Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021: 196.832.400.000 VNĐ (Một trăm chín mươi 

sáu tỷ, tám trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm ngàn đồng) được chia thành 1.968.324 cổ phần 

phổ thông, mỗi cổ phần phổ thông trị giá 100.000 VNĐ. 

4. Mỗi cổ phần đều mang lại cho chủ sở hữu cổ phần các quyền, nghĩa vụ và lợi ích 

ngang nhau.  

 

 

Sửa đổi lại thời 

điểm vốn điều lệ 

hiện tại 
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Điều lệ hiện hành 

 

Điều lệ sửa đổi 
Giải thích,  

dẫn chiếu 

thông, mỗi cổ phần phổ thông trị giá 

100.000 VNĐ. 

3. Mỗi cổ phần đều mang lại cho 

chủ sở hữu cổ phần các quyền, nghĩa 

vụ và lợi ích ngang nhau.  

 

Điều 13: Cổ phiếu 

Mục 2.2  Cổ phiếu phát hành cho 

các cổ đông không phải đối tượng được 

quy định tại khoản 3.1- Điều 13 của 

Điều lệ này.  

Sau khi nộp tiền mua cổ phần của 

Công ty, các cổ đông được ghi tên vào 

sổ đăng ký cổ đông của Công ty, được 

nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần 

của mình.  

 Nếu sổ chứng nhận sở hữu cổ 

phần bị mờ, rách, hư hỏng, cháy hay bị 

mất có thể xin được đổi Sổ mới nếu 

trình đủ chứng cớ theo quy định của 

pháp luật và theo yêu cầu của HĐQT, 

cổ đông sở hữu cổ phiếu đó phải chịu 

mọi phí tổn khi đổi sổ mới.  

 

Điều 15: Cổ phiếu 

Mục 2.2  Cổ phiếu phát hành cho các cổ đông không phải đối tượng được quy định 

tại khoản 1 - Điều 15 của Điều lệ này.  

Sau khi nộp tiền mua cổ phần của Công ty, các cổ đông được ghi tên vào sổ đăng 

ký cổ đông của Công ty, được nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của mình.  

          Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoặc bị hư hỏng, người sở hữu cổ phiếu 

đó được quyền yêu cầu Công ty cấp chứng chỉ cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa 

ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công 

ty. Đề nghị của cổ đông phải có các nội dung sau đây: 

- Thông tin về cổ phiếu đã  bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác; 

trường hợp bị mất thì phải cam đoan rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu 

tìm lại được sẽ đem trả Công ty để tiêu hủy. 

- Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu 

mới 

 

Sửa đổi theo 

khoản 3 Điều 121 

Luật doanh nghiệp 

số 59/2020/QH14. 

Điều 14:  Sổ đăng ký cổ đông  Điều 16:  Sổ đăng ký cổ đông   
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Điều lệ hiện hành 

 

Điều lệ sửa đổi 
Giải thích,  

dẫn chiếu 

1. Công ty phải lưu giữ sổ đăng ký cổ 

đông từ khi được cấp giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký cổ 

đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện 

tử hoặc cả hai, có đủ các nội dung chủ 

yếu sau đây: 

1.1 Tên, trụ sở của Công ty. 

1.2 Tổng số cổ phần được quyền 

phát hành, loại cổ phần được 

quyền phát hành và số cổ 

phần được quyền phát hành 

của từng loại. 

1.3 Tổng số cổ phần đã phát hành 

của từng loại và giá trị vốn cổ 

phần đã góp.  

1.4 Tên cổ đông, địa chỉ, số 

lượng cổ phần từng loại của 

mỗi cổ đông, ngày đăng ký 

cổ phần. 

1.5 Có mã số riêng cho từng cổ 

đông. 

 

1. Công ty phải lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai, có 

đủ các nội dung chủ yếu sau đây: 

1.1 Tên, trụ sở của Công ty. 

1.2 Tổng số cổ phần được quyền phát hành, loại cổ phần được quyền phát hành và số cổ 

phần được quyền phát hành của từng loại. 

1.3 Tổng số cổ phần đã phát hành của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp.  

1.4 Tên cổ đông, địa chỉ, giấy tờ pháp lý của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại của 

mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần. 

1.5  Có mã số riêng cho từng cổ đông. 

1.6 Trường hợp có thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với Công ty 

để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc 

không liên lạc được với cổ đông  do không được thông báo thay đổi địa chỉ của 

cổ đông. 

1.7 Công ty phải cập nhật kịp thời thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo 

yêu cầu của cổ đông có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

Sửa đổi theo khoản 

5 Điều 122 Luật 

doanh nghiệp số 

59/2020/QH14 

Điều 15 : Chào bán cổ phần  Điều 17 : Chào bán cổ phần  

Chào bán cổ phần là việc Công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được 

quyền chào bán để tăng Vốn điều lệ. 

Bổ sung thêm nội 

dung định nghĩa 

Chào bán cổ phần 



11 

 

 

Điều lệ hiện hành 

 

Điều lệ sửa đổi 
Giải thích,  

dẫn chiếu 

Điều 16:  Chuyển nhượng cổ phần  Điều 18:  Chuyển nhượng cổ phần  Không đổi  

nội dung 

Điều 17: Thừa kế cổ phần  Điều 19: Thừa kế cổ phần Không đổi  

nội dung 

Điều 18: Quy định chung về cổ đông Điều 20: Quy định chung về cổ đông Không đổi  

nội dung 

Điều 19: Quyền lợi và nghĩa vụ của 

Cổ đông 

1. Cổ đông có các quyền cơ bản sau 

đây:   

Khoản 1.1. Được tham dự, thảo luận 

và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc 

thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy 

định tại Điều 18 của Điều lệ này.  

Khoản 1.4. Được mua bán, chuyển 

nhượng và thừa kế cổ phần theo Điều 

lệ Công ty và phù hợp với các quy định 

của pháp luật. 

 

Điều 21: Quyền lợi và nghĩa vụ của Cổ đông  

1. Cổ đông có các quyền cơ bản sau đây:   

Khoản 1.1. Được tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp hoặc thực hiện thông qua 

bỏ phiếu từ xa, bỏ phiếu thông qua hình thức điện tử hoặc hình thức khác theo quy 

định tại Điều 20 của Điều lệ này. Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu 

quyết. 

Khoản 1.4. Được mua bán, chuyển nhượng và thừa kế cổ phần theo Điều lệ Công ty và 

phù hợp với các quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 

120, khoản 1 Điều 127 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14. 

 

 

Sửa đổi, bổ sung 

phù hợp với theo  

Điều 115 Luật 

doanh nghiệp số 

59/2020/QH14 

Điều 20: Chi trả cổ tức  Điều 22: Chi trả cổ tức  Không đổi  

nội dung 

Điều 21: Mua lại cổ phần theo yêu 

cầu của cổ đông 

Điều 23: Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông Không đổi  

nội dung 

Điều 22: Mua lại cổ phần theo quyết 

định của công ty 

Điều 24: Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty Không đổi  

nội dung 
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Điều lệ hiện hành 

 

Điều lệ sửa đổi 
Giải thích,  

dẫn chiếu 

Điều 23: Điều kiện thanh toán và xử 

lý các cổ phần được mua lại 

Điều 25: Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại Không đổi  

nội dung 

Điều 24: Thu hồi tiền thanh toán cổ 

phần mua lại hoặc cổ tức 

Điều 26: Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức Không đổi  

nội dung 

CHƯƠNG IV 

TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH 

VÀ KIỂM SOÁT CÔNG TY 

Điều 25: Cơ cấu tổ chức, quản trị, 

điều hành và kiểm soát Công ty bao 

gồm 

CHƯƠNG IV 

TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH VÀ KIỂM SOÁT CÔNG TY 

 

Điều 27: Cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành và kiểm soát Công ty bao gồm 

 

 

 

Không đổi  

nội dung 

Điều 26: Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ) 

2. ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ 

bất thường hợp lệ là khi có số cổ đông 

tham dự đại hội nắm giữ từ 70% vốn 

điều lệ Công ty trở lên (kể cả số cổ 

phần được ủy quyền). 

 

Điều 28: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 

2. ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường hợp lệ là khi có số cổ đông tham dự đại 

hội (trực tiếp, trực tuyến, hoặc thông qua đại diện ủy quyền) nắm giữ từ 70% vốn 

điều lệ Công ty trở lên.  

 

Sửa đổi bổ sung 

phù hợp 

Điều 27: Đại hội đồng cổ đông thành 

lập  

Điều 29 : Đại hội đồng cổ đông thành lập  Không đổi  

nội dung 

Điều 28: Đại hội đồng cổ đông 

thường niên  

1. ĐHĐCĐ thường niên họp mỗi năm 

một lần do Chủ tịch HĐQT triệu tập 

trong thời gian 04 tháng theo đề nghị 

Điều 30: Đại hội đồng cổ đông thường niên  

 

1. ĐHĐCĐ thường niên họp mỗi năm một lần. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được 

xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. HĐQT tổ chức 

triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết 

 

 

Sửa đổi, bổ sung 

phù hợp với theo  

Điều 139 Luật 
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Điều lệ hiện hành 

 

Điều lệ sửa đổi 
Giải thích,  

dẫn chiếu 

của Hội đồng quản trị, tuy nhiên Công 

ty có thể gia hạn, nhưng không quá 

06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài 

chính (theo khoản 2 điều 136 Luật 

Doanh nghiệp 2014). 

thúc năm tài chính. HĐQT quyết định gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường 

hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. (Khoản 

1, Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020). 

doanh nghiệp số 

59/2020/QH14 

Điều 29: Đại hội đồng cổ đông bất 

thường 

Điều 31: Đại hội đồng cổ đông bất thường Không đổi  

nội dung 

Điều 30: Thể thức triệu tập và tiến 

hành các ĐHĐCĐ  

1. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ phải 

được gởi bằng thư trước 7 (bảy) ngày 

cho các cổ đông có quyền dự họp đối 

với ĐHĐCĐ thường niên hoặc 10 

(mười) ngày đối với ĐHĐCĐ bất 

thường.  

Không có 

 

 

 

Điều 32: Thể thức triệu tập và tiến hành các ĐHĐCĐ  

1. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi đến tất cả cổ đông trong danh 

sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc. Thông báo 

mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ 

đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp. 

 

 

 

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội cổ đông thông 

qua dự họp trực tuyến. Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết 

bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại điều 144 

Luật Doanh nghiệp. 

 

Sửa đổi phù hợp 

với khoản 1 Điều 

143 Luật doanh 

nghiệp 

 

 

 

Bổ sung theo 

khoàn 10 điều 20 

Phụ lục I thông tư 

116/2020/TT-BTC 

Điều 31: Danh sách cổ đông có quyền 

dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ 

Điều 33: Danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ Không đổi  

nội dung 

Điều 32: Chương trình và nội dung 

họp ĐHĐCĐ 

Điều 34: Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ Không đổi  

nội dung 

Điều 33: Việc ủy quyền tham dự 

ĐHĐCĐ 

Điều 35: Việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ  Không đổi  

nội dung 
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Điều lệ hiện hành 

 

Điều lệ sửa đổi 
Giải thích,  

dẫn chiếu 

Điều 34: Thông qua quyết định của 

ĐHĐCĐ    

Điều 36: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ    Không đổi  

nội dung 

Điều 35: Yêu cầu huỷ bỏ quyết định 

của ĐHĐCĐ 

Điều 37: Yêu cầu huỷ bỏ quyết định của ĐHĐCĐ Không đổi  

nội dung 

Điều 36: Biên bản họp ĐHĐCĐ  Điều 38: Biên bản họp ĐHĐCĐ  Không đổi  

nội dung 

Điều 37:  Hội đồng Quản trị Công ty 

- Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý 

cao nhất của Công ty giữa 02 nhiệm kỳ 

Đại hội đồng Cổ đông, có toàn quyền 

nhân danh Công ty để quyết định mọi 

vấn đề có liên quan đến mục đích, 

quyền lợi của Công ty trừ những vấn 

đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.  

- Nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị là 

5 năm gồm có 05 thành viên (khi số cổ 

đông tăng lên, số thành viên HĐQT có 

thể tăng lên nhưng không quá 07 

người) do ĐHĐCĐ bầu hoặc miễn 

nhiệm.  

Điều 39:  Hội đồng Quản trị Công ty: 

- Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công 

ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ 

thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.  

- Nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị là 5 năm gồm có 05 thành viên (khi số cổ đông tăng 

lên, số thành viên HĐQT có thể tăng lên nhưng không quá 11 người) do ĐHĐCĐ bầu 

hoặc miễn nhiệm.  

 

Sửa đổi, bổ sung 

phù hợp với theo  

Điều 153 Luật 

doanh nghiệp số 

59/2020/QH14 

Sửa đổi, bổ sung 

phù hợp với theo  

Điều 154 Luật 

doanh nghiệp số 

59/2020/QH14 

Điều 38:  Thành viên HĐQT 

- 2.2 Cổ đông thể nhân sở hữu từ 1% 

vốn điều lệ trở lên, cổ đông pháp nhân 

sở hữu từ 2% vốn điều lệ trở lên 

Điều 40:  Thành viên HĐQT 

-2.2 Cổ đông thể nhân sở hữu từ 2% vốn điều lệ trở lên, cổ đông pháp nhân sở hữu từ 5% 

vốn điều lệ trở lên 

 

Sửa đổi, đảm bảo 

phù hợp với tỷ lệ 

quy định tại khoản 

1 mục 1.1 điều 38 
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Điều lệ hiện hành 

 

Điều lệ sửa đổi 
Giải thích,  

dẫn chiếu 

Điều 39:  Quyền hạn và nhiệm vụ của 

Hội đồng Quản trị 

8. Bổ nhiệm, bãi miễn, cách chức 

Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc 

và Kế toán trưởng (hay trưởng phòng 

kế toán) của Công ty. Quyết định mức 

lương, thưởng và các lợi ích khác của 

Ban Tổng Giám đốc. Trường hợp Chủ 

tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công 

ty thì mức lương và thưởng của Tổng 

Giám đốc do ĐHĐCĐ quyết định. 

Điều 41:  Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị 

 

8. Bổ nhiệm, bãi miễn, cách chức Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán 

trưởng (hay trưởng phòng kế toán) của Công ty. Quyết định mức lương, thưởng và các 

lợi ích khác của Ban Tổng Giám đốc.  

 

 

 

Sửa đổi phù hợp 

với theo  Khoản 2 

Điều 156 Luật 

doanh nghiệp số 

59/2020/QH14 

Điều 40: Trách nhiệm của Hội đồng 

Quản trị 

Điều 42: Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị Không đổi  

nội dung 

Điều 41: Hoạt động của Hội đồng 

Quản trị 

Điều 43: Hoạt động của Hội đồng Quản trị Không đổi  

nội dung 

Điều 42: Các trường hợp miễn 

nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung thành 

viên HĐQT 

Điều 44: Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT Không đổi  

nội dung 

Điều 43: Chủ tịch Hội đồng Quản trị  

1. Chủ tịch HĐQT được HĐQT bầu ra 

trong số các thành viên HĐQT. Chủ 

tịch HĐQT có thể kiêm Tổng Giám 

đốc Công ty. 

2. Chủ tịch HĐQT có các quyền hạn và 

trách nhiệm sau: 

Điều 45: Chủ tịch Hội đồng Quản trị  

 

1. Chủ tịch HĐQT được HĐQT bầu ra trong số các thành viên HĐQT. Chủ tịch 

HĐQT không được kiêm Tổng Giám đốc Công ty. 

 

2. Chủ tịch HĐQT có các quyền hạn và trách nhiệm sau: 

      …………….. 

 

 

Sửa đổi, bổ sung 

phù hợp với theo  

Khoản 2 Điều 156 

Luật doanh nghiệp 

số 59/2020/QH14 
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Điều lệ hiện hành 

 

Điều lệ sửa đổi 
Giải thích,  

dẫn chiếu 

…………….. 

2.4 Theo dõi và kiểm tra tình hình thực 

hiện các quyết định của ĐHĐCĐ và 

HĐQT. 

2.7 Các quyền và nhiệm vụ khác được 

quy định tại Quy chế hoạt động của 

HĐQT Công ty.. 

 

2.4 Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ 

và HĐQT. 

 

2.7 Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của 

Công ty. 

Điều 44: Biên bản họp Hội đồng 

Quản trị 

Điều 46: Biên bản họp Hội đồng Quản trị Không đổi  

nội dung 

Điều 45:  Bộ máy điều hành Công ty Điều 47:  Bộ máy điều hành Công ty Không đổi  

nội dung 

Điều 46:  Tổng Giám đốc  

1. Tổng Giám đốc Công ty do 

Hội Đồng Quản trị bổ nhiệm và ủy 

nhiệm các quyền hạn cần thiết để thi 

hành các quyết định của ĐHĐCĐ và 

quyết định của HĐQT. 

2. Trong trường hợp Chủ tịch 

HĐQT không kiêm Tổng Giám đốc thì 

HĐQT có thể bổ nhiệm Tổng Giám 

đốc từ một trong số các thành viên 

HĐQT hoặc thuê người khác. 

3. Tổng Giám đốc được bổ nhiệm 

phải đạt từ 75% số phiếu tín nhiệm trở 

Điều 48:  Tổng Giám đốc  

1. Tổng Giám đốc Công ty do Hội Đồng Quản trị bổ nhiệm một thành viên trong 

Hội đồng quản trị hoặc thuê một người khác làm Tổng giám đốc và ủy nhiệm các quyền 

hạn cần thiết để thi hành các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. 

2. Tổng Giám đốc được bổ nhiệm phải đạt từ 75% số phiếu tín nhiệm trở lên của 

Hội đồng quản trị và sở hữu ít nhất 2% vốn điều lệ Công ty. 

3. Tổng Giám đốc là nguời điều hành hoạt động hàng ngày, thay mặt Công ty ký 

kết tiến hành các giao dịch dân sự, pháp luật với các cơ quan nhà nước và các đơn vị kinh 

tế đối tác khác. 

 

 

Thay đổi nội dung 

khoản 1 

Bỏ nội dung khoản 

2 điều lệ cũ 
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Điều lệ hiện hành 

 

Điều lệ sửa đổi 
Giải thích,  

dẫn chiếu 

lên của Hội đồng quản trị và sở hữu ít 

nhất 2% vốn điều lệ Công ty. 

4. Tổng Giám đốc là nguời điều 

hành hoạt động hàng ngày, thay mặt 

Công ty ký kết tiến hành các giao dịch 

dân sự, pháp luật với các cơ quan nhà 

nước và các đơn vị kinh tế đối tác khác. 

Điều 47:  Nhiệm vụ, quyền hạn của 

Tổng Giám đốc  

Điều 49:  Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc  Không đổi  

nội dung 

Điều 48: Từ nhiệm – Bãi nhiệm – 

Miễn nhiệm Tổng Giám đốc  

 

Điều 50: Từ nhiệm – Bãi nhiệm – Miễn nhiệm Tổng Giám đốc  

 

Không đổi  

nội dung 

Điều 49:  Ủy nhiệm – Ủy quyền  Điều 51:  Ủy nhiệm – Ủy quyền  Không đổi  

nội dung 

Điều 50: BAN KIỂM SOÁT  

Khoản 6. Ban Kiểm soát tự bầu ra một 

thành viên làm Trưởng Ban Kiểm soát. 

 

Điều 52: BAN KIỂM SOÁT  

Khoản 6. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu ra trong số các Kiểm soát 

viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. 

Không đổi  

nội dung 

Điều 51: Từ chức, Bãi nhiệm, Miễn 

nhiệm, Bổ sung thành viên của Ban 

kiểm soát 

Khoản 3. Thành viên Ban Kiểm soát bị 

bãi nhiệm, miễn nhiệm khi xảy ra một 

trong các trường hợp như thành viên 

Điều 53: Từ chức, Bãi nhiệm, Miễn nhiệm, Bổ sung thành viên của Ban kiểm soát 

Khoản 3.  Thành viên Ban Kiểm soát bị bãi nhiệm, miễn nhiệm khi xảy ra một trong các 

trường hợp như thành viên HĐQT được quy định tại Khoản 2- Điều 42 và Khoản 4- Điều 

50 của Điều lệ này; không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy 

định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14. ĐHĐCĐ bãi nhiệm Kiểm soát 

viên trong trường hợp không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình  trong sáu (06) 

tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng. 

 

Sửa đổi, bổ sung 

phù hợp với theo  

Điều 174 Luật 

doanh nghiệp số 

59/2020/QH14 
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Điều lệ hiện hành 

 

Điều lệ sửa đổi 
Giải thích,  

dẫn chiếu 

HĐQT được quy định tại Khoản 2- Điều 

42 và Khoản 4- Điều 50 của Điều lệ này. 

 

Điều 52: Nhiệm vụ và quyền hạn của 

Ban kiểm soát  

Khoản 4. Được quyền yêu cầu 

các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực 

thuộc của Công ty cung cấp tình hình, 

số liệu, tài liệu và thuyết minh liên 

quan đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 

 

Điều 54: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát  

 

Khoản 4. Có quyền yêu cầu HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác, các 

phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc của Công ty cung cấp tình hình, số liệu, 

tài liệu và thuyết minh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để 

thực hiện báo cáo. 

 

 

Sửa đổi, bổ sung 

Điều 53: Nghĩa vụ của người quản lý 

Công ty 

Điều 55: Nghĩa vụ của người quản lý Công ty Không đổi  

nội dung 

Điều 54: Các hợp đồng phải được 

ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận 

1.2. Đối với các hợp đồng có giá trị 

từ 10% đến dưới 20% tổng giá trị tài sản 

được ghi trong sổ kế toán của Công ty 

thì phải được HĐQT chấp thuận trước 

khi ký. Thành viên HĐQT có người liên 

quan là bên ký hợp đồng không có 

quyền biểu quyết.  

 

Điều 56: Các hợp đồng phải được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận 

 

1.2. Đối với các hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong 

sổ kế toán của Công ty thì phải được HĐQT chấp thuận trước khi ký. Thành viên HĐQT 

có người liên quan là bên ký hợp đồng không có quyền biểu quyết.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sửa đổi phù hợp 

với điểm a khoản 6 

Điều 47 Phụ lục I 

ban hành kèm theo 

thông tư 

116/2020/TT-BTC 
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Điều lệ hiện hành 

 

Điều lệ sửa đổi 
Giải thích,  

dẫn chiếu 

CHƯƠNG V : LAO ĐỘNG  

Điều 55:  Chế độ đối với người lao 

động 

CHƯƠNG V : LAO ĐỘNG  

Điều 57:  Chế độ đối với người lao động 

 

Không đổi  

nội dung 

CHƯƠNG VI 

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 

VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

Điều 56: Chế độ hạch toán Tài chính 

- Kế toán 

CHƯƠNG VI 

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

 

Điều 58: Chế độ hạch toán Tài chính - Kế toán 

 

 

Không đổi  

nội dung 

Điều 57: Phân phối lợi nhuận và lập 

quỹ  

Điều 59: Phân phối lợi nhuận và lập quỹ  Không đổi  

nội dung 

CHƯƠNG VII 

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, 

THANH LÝ, TRANH TỤNG 

Điều 58: Tổ chức lại Công ty 

CHƯƠNG VII 

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, THANH LÝ, TRANH TỤNG 

Điều 60: Tổ chức lại Công ty 

 

Không đổi  

nội dung 

Điều 59: Giải thể Điều 61: Giải thể Không đổi  

nội dung 

Điều 60: Thanh lý Điều 62: Thanh lý Không đổi  

nội dung 

Điều 61: Tố tụng, tranh chấp: 

- Mọi cổ đông có quyền khiếu nại đòi 

quyền lợi chính đáng của mình và đòi 

bồi thường thiệt hại do bất cứ thành viên 

nào trong Công ty gây ra. Các tranh 

chấp trong nội bộ Công ty hoặc tranh 

chấp với các pháp nhân và thể nhân 

Điều 63: Tố tụng, tranh chấp: 

Mọi cổ đông có quyền khiếu nại đòi quyền lợi chính đáng của mình và đòi bồi thường 

thiệt hại do bất cứ thành viên nào trong Công ty gây ra. Các bên liên quan sẽ cố 

gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp 

tranh chấp liên quan tới HĐQT hay Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT sẽ chủ trì việc 

giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến 

tranh chấp trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. 

 

Sửa đổi, bổ sung 

phù hợp với theo  

Điều 62 Phụ lục I 

ban hành kèm 

theoThông tư 

116/2020/TT-BTC 
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Điều lệ hiện hành 

 

Điều lệ sửa đổi 
Giải thích,  

dẫn chiếu 

khác, trước hết sẽ được giải quyết bằng 

thương lượng giữa các bên liên quan. 

Trường hợp thương lượng không thành 

thì người khiếu nại có quyền chuyển cho 

cơ quan pháp luật giải quyết.  

Trường hợp tranh chấp liên quan đến HĐQT hay Chủ tịch HĐQT, bất cứ bên nào 

cũng có thể yêu câu Ban kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian 

hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

Điều 62: Quyền tiếp nhận sổ sách và 

hồ sơ Công ty 

Điều 64: Quyền tiếp nhận sổ sách và hồ sơ Công ty Không đổi  

nội dung 

Điều 63: Công khai thông tin Điều 65: Công khai thông tin Không đổi  

nội dung 

Điều 64: Hiệu lực của Điều lệ 

Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho tổ chức 

và hoạt động của Công ty. Điều lệ này 

có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban 

hành và thay thế cho điều lệ đã ký ngày 

…/…/2006.  

Điều 66: Hiệu lực của Điều lệ 

Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Công ty. Điều lệ này có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho điều lệ đã ký ngày …/…/2022.  

Cập nhật lại thông 

tin 

Điều 65: Thể thức sửa đổi, bổ sung 

các điều khoản của Điều lệ 

Điều 67: Thể thức sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Không đổi  

nội dung 

Điều 66: Điều khoản cuối cùng 

1. Điều lệ này gồm 09 chương 66 điều, 

đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua và 

biểu quyết chấp thuận toàn bộ. 

2. Các bản trích hay bản sao phải có 

chữ ký của Chủ tịch HĐQT và đóng 

dấu mới có giá trị. 

 

Điều 68: Điều khoản cuối cùng 

1. Điều lệ này gồm 09 chương 68 điều, đã được ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần đầu 

tư xây dựng cao su Phú Thịnh thông qua và biểu quyết chấp thuận toàn bộ ngày…tháng…năm 

2022. 

2. Điều lệ này được lập thành……bản có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở Công 

ty, các bản trích hay bản sao phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và đóng dấu mới có giá trị. 

 

 

Sửa đổi nội dung 

phù hợp đầy đủ 

hơn 
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