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STT Nội dung điều lệ hiện hành Đề nghị sửa đổi Giải thích áp dụng theo 

Luật Doanh nghiệp 2014 
1 Những căn cứ: 

Nội dung điều lệ hiện hành được lập theo Luật Doanh 
nghiệp 2005, nghị  định liên quan  

Điều chỉnh những căn cứ, thuật ngữ theo Luật Doanh 
nghiệp 2014 gồm 
-Căn cứ của điều lệ 
-Lính vực hoạt động theo giấy đăng ký doanh nghiệp 
điều chỉnh lần 1. 
-Điều chỉnh một số điều trích dẩn từ Luật Doanh nghiệp 
2005 sang sang các điều Luật doanh nghiệp  2014. 
….. 
 

Theo Luật Doanh nghiệp 
2014 có hiệu lực sẽ thay thế 
Luật doanh nghiệp 2005 

2 Điều 20. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông: 
1)- Hội đồng quản trị phải triệu tập cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông ít nhất mỗi năm một lần trong thời hạn 90 
ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 
 

Điều 20. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông: 
1- Hội đồng quản trị phải triệu tập cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông ít nhất mỗi năm một lần trong thời hạn 4 tháng 
kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Khoản 2, Điều 136. Thẩm 
quyền triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông. 

3 Điều 22. Các điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông 
4)- …có mặt đại diện ít nhất 65% số cổ phần công ty. 
lần thứ hai …có mặt đại diện ít nhất 51% số cổ phần 
công ty. 
 

Điều 22. Các điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông 
4. …có mặt đại diện ít nhất 51% số cổ phần công ty. 
lần thứ hai …có mặt đại diện ít nhất 33% số cổ phần 
công ty. 

Khoản 1, 2, Điều 141. Điều 
kiện tiến hành họp Đại hội 
đồng cổ đông. Luật Doanh 
nghiệp. 
 

4 Điều 23. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông và Biên bản cuộc họp 
2). …có ít nhất 65% số cổ phần … 
  Đối với quyết định ….(quan trọng): ít nhất 75% tổng 
số phiếu biểu quyết  
4)…  
 d)-Quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 
ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết 

Điều 23. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông và Biên bản cuộc họp 
2). …có ít nhất 51% số cổ phần … 
  Đối với quyết định …….(quan trọng) ít nhất 65% tổng 
số phiếu biểu quyết  
4)….….. 
  d)-Quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ít 
nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết 
 

Khoản 1, 2,4, Điều 144. Điều 
kiện để nghị quyết được 
thông qua 
 

5 Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc 
khoản 2, mục 2:  
Tổng giám đốc công ty không được đồng thời  làm 
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp 
khác. 

Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc 
Hủy bỏ mục c, khoản 2: 
“Tổng giám đốc công ty không được đồng thời  làm 
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.” 
(đối với công ty Cổ phần, Luật Doanh nghiệp 2014 đã bỏ 

Luật Doanh nghiệp 2014 đã 
bỏ quy định này trừ doanh 
nghiệp nhà nước. 



đi quy định “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được 
đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh 
nghiệp khác” (Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2005) trừ 
khoản 8 Điều 100 Luật Doanh nghiệp 2014 áp dụng cho 
doanh nghiệp nhà nước. 

6 Điều 34. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung 
đột về quyền lợi: 
3. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng 
sau đây phải được Hội đồng quản trị chấp thuận: 
 a) Cổ đông,….sở hữu trên 35% tổng số cổ phần 
phổ thông … 
 c) Doanh nghiệp quy định tại điểm a và điểm b 
khoản 1 Điều 118 của Luật doanh nghiệp và người có 
liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám 
đốc 
4. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao 
dịch có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản doanh 
nghiệp.. 
5. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và 
giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị 
tài sản doanh nghiệp. 

Điều 34. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung 
đột về quyền lợi: 
3. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng 
sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận: 
 a) Cổ đông,…. sở hữu trên 10% tổng số cổ phần 
phổ thông … 
 c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 
của Luật doanh nghiệp và người có liên quan của thành 
viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 
 
4. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao 
dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh 
nghiệp 
5. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao 
dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản 
doanh nghiệp  

Điều 162. Hợp đồng, giao 
dịch phải được Đại hội đồng 
cổ đông hoặc Hội đồng quản 
trị chấp thuận. 
Khoản 1, mục a. 
Khoản 2. 

7 Điều 37. Hệ thống kế toán. 
Báo cáo kế toán của công ty phải được kiểm toán theo 
giới thiệu của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ 
đông thông qua 

Điều 37. Hệ thống kế toán 
Báo cáo kế toán của công ty phải được kiểm toán theo 
giới thiệu của Ban giám đốc được Hội đồng quản trị 
thông qua 

Điều 165. Quyền và nghĩa vụ 
của Ban kiểm soát. 
Không quy định 

8 Điều 44. Chính thức áp dụng điều lệ sửa đổi 
2. Bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng 
giám đốc một cách hợp pháp và hợp lệ theo Điều lệ đã 
được Đại hội cổ đông thông qua tại khoản 1 điều này. 

Điều 44. Chính thức áp dụng điều lệ sửa đổi 
Hủy bỏ khoản 2. 

Không cần thiết điều lệ sửa 
đổi chính thức áp dụng khi 
bầu lại HĐQT, BKS 

9 Điều 45. Hiệu lực của Điều lệ. 
(vẫn theo nội dung cũ) 

Điều 45. Hiệu lực của Điều lệ 
Bổ sung thêm 2 khoản 
3. Những vấn đề khác có liên quan không nêu trong 
điều lệ này thì được thực hiện theo luật doanh nghiệp 
và các quy định khác có liên quan. 
4. Trường hợp pháp luật có quy định khác với nội 
dung trong điều lệ này thì thực hiện các quy định của 
pháp luật. 

Áp dụng theo Luật Doanh 
nghiệp 2014. 
Điều khoản mở những vấn đề 
không nêu trong điều lệ áp 
dụng theo Luật Doanh 
nghiệp. 

 


