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THUYẾT MINH 
NỘI DUNG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI  

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 
(Kèm theo Tờ trình số        /2020/TTr-HĐQT ngày    tháng    năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21) 

 
STT Điều lệ hiện hành Nội dung đề xuất sửa đổi Lý do 

1 - Khoản 4 Điều 2: 
“4. Người đại diện theo pháp luật: 
“ Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc điều 
hành là người đại diện pháp luật của Công 
ty.”  

- Khoản 4 Điều 2:  
“4. Người đại diện theo pháp luật:  
 Chủ tịch HĐQT và /hoặc Tổng giám đốc là 
người đại diện pháp luật của Công ty.” 

- Phù hợp với tên gọi chức 
danh được nêu tại Điều 10 
Điều lệ về Cơ cấu tổ chức 
quản lý. 
- Áp dụng Điều 13 và Điều 
134 của Luật doanh nghiệp 

2 - Điều 5 
 

- Thay đổi cụm từ “Tổng giám đốc điều 
hành” thành “Tổng giám đốc” trong Điều 5 
và các nội dung còn lại trong Điều này giữ 
nguyên không thay đổi. 

- Phù hợp với tên gọi chức 
danh được nêu tại Điều 10 của 
Điều lệ về Cơ cấu tổ chức 
quản lý. 

3 “Điều 10: Cơ cấu tổ chức quản lý 
Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty bao gồm: 
1. Đại Hội Đồng Cổ Đông; 
2. Hội Đồng Quản Trị; 
3. Tổng Giám đốc điều hành; 
4. Ban Kiểm soát.” 
 

“Điều 10: Cơ cấu tổ chức quản lý 
Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty bao gồm: 
1. Đại hội đồng cổ đông; 
2. Hội đồng quản trị; 
3. Tổng Giám đốc” 

Áp dụng quy định tại Điểm b 
Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh 
nghiệp 

4 - Điểm a Khoản 3 Điều 11: 
“a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị 
hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương 

- Điểm a Khoản 3 Điều 11: 
“a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị 
theo quy định tại Điều 24.1.2;” 

- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức 
quản lý của Công ty và các 
điều khoản viện dẫn có liên 
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ứng tại Điều 24.1.2 và Điều 36.6;” 
 
- Điểm d Khoản 3 Điều 11: 
“d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng 
vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều 
hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần 
thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; 
phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc 
tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 
chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp 
khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ 
thường trú, quốc tịch, quyết định thành lập 
hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ 
đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời 
điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, 
tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ 
lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công 
ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;” 

 
 
- Điểm d Khoản 3 Điều 11: 
“d. Yêu cầu Hội đồng quản trị kiểm tra từng 
vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều 
hành hoạt động của Công ty khi xét thấy 
cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn 
bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, 
quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy 
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng 
thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ 
đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp 
hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở 
chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng 
cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của 
từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm 
cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ 
phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục 
đích kiểm tra;” 

quan. 
 
- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức 
quản lý của Công ty và các 
điều khoản viện dẫn có liên 
quan. 
 
 
 
 
- Điều chỉnh nội dung cho phù 
hợp với các quy định pháp luật 
hiện hành về thông tin doanh 
nghiệp. 
 
 
 

5 - Điểm c Khoản 3 Điều 13: 
“c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành 
viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát 
viên ít hơn số thành viên theo quy định 
pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản 
trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với 
thành viên quy định tại Điều lệ này.” 
 
- Điểm e Khoản 3 Điều 13: 
“e. Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc 
họp nếu Ban Kiểm soát có lý do tin tưởng 
rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc 
cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm 
trọng các nghĩa vụ của họ hoặc có ý định 
hành động ngoài phạm vi quyền hạn của 
mình theo quy định của Luật;” 

- Điểm c Khoản 3 Điều 13: 
“c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành 
viên độc lập Hội đồng quản trị ít hơn số 
thành viên theo quy định pháp luật hoặc số 
thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá 
một phần ba (1/3) so với thành viên quy 
định tại Điều lệ này.” 
 
- Bãi bỏ Điểm e Khoản 3 Điều 13 
 
 
 
 
 
 
 

- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức 
quản lý của Công ty và các 
điều khoản viện dẫn có liên 
quan. 
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- Điểm f Khoản 3 Điều 13: 
“f. Các trường hợp khác theo quy định của 
pháp luật và Điều lệ công ty.” 
 
 
- Điểm a Khoản 4 Điều 13: 
“a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại 
hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi  
[30] ngày kể từ ngày số thành viên Hội 
đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng 
quản trị hoặc Kiểm soát viên còn lại như 
quy định tại 3c Điều 13 hoặc nhận được yêu 
cầu tại Khoản 3d và 3e Điều 13.” 
 
- Điểm b Khoản 4 Điều 13: 
“b. Trong trường hợp Hội đồng quản trị 
không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì 
trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban 
Kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị 
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Điểm c Khoản 4 Điều 13: 
“c. Trong trường hợp Ban kiểm soát không 
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời 

 
- Điều chỉnh thành Điểm e Khoản 3 Điều 
13: 
“e. Các trường hợp khác theo quy định của 
pháp luật và Điều lệ công ty.” 
 
- Điểm a Khoản 4 Điều 13: 
“a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại 
hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi  
[30] ngày kể từ ngày số thành viên Hội 
đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng 
quản trị còn lại như quy định tại 3c Điều 13 
hoặc nhận được yêu cầu tại Khoản 3d Điều 
13.” 
 
- Điểm b Khoản 4 Điều 13: 
“b. Trong trường hợp Hội đồng quản trị 
không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì 
trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ 
đông, nhóm cổ đông có yêu cầu theo quy 
định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay 
thế Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng 
cổ đông theo quy định của Luật doanh 
nghiệp  
Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm 
cổ đông triệu tập Đại hội đồng cổ đông có 
thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh 
giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu 
xét thấy cần thiết.” 
 
- Bãi bỏ Điểm c Khoản 4 Điều 13 
 
 
 

 
- Điều chỉnh thứ tự 
 
 
 
 
- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức 
quản lý của Công ty và các 
điều khoản viện dẫn có liên 
quan. 
 
 
 
 
 
- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức 
quản lý của Công ty và các 
điều khoản viện dẫn có liên 
quan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức 
quản lý của Công ty và các 
điều khoản viện dẫn có liên 
quan. 
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hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm 
cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d 
Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản 
trị, Ban Kiểm soát triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp.” 
 
- Điểm d Khoản 4 Điều 13: 
“d. Tất cả các chi phí cho việc triệu tập và 
tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được 
công ty hoàn lại. Chi phí này không bao 
gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi 
tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi 
phí ăn ở và đi lại.” 

 
 
 
 
 
 
 
- Điều chỉnh thành Điểm c Khoản 4 Điều 
13: 
“c. Tất cả các chi phí cho việc triệu tập và 
tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được 
công ty hoàn lại. Chi phí này không bao 
gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi 
tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi 
phí ăn ở và đi lại.” 

 
 
 
 
 
 
 
- Điều chỉnh thứ tự 
 
 
 
 
 
 
 

6 - Điểm b Khoản 1 Điều 14: 
“b. Báo cáo của Ban kiểm soát;” 
 
- Điểm e Khoản 2 Điều 14: 
“e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên 
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;” 
 
- Điểm k Khoản 2 Điều 14: 
“k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội 
đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt 
hại cho Công ty và các cổ đông của Công 
ty; 

- Bãi bỏ Điểm b Khoản 1 Điều 14 
 
 
- Điểm e Khoản 2 Điều 14: 
“e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên 
Hội đồng quản trị;” 
 
- Điểm k Khoản 2 Điều 14: 
“k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội 
đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và 
các cổ đông của Công ty; 

- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức 
quản lý của Công ty và bỏ 
điều khoản viện dẫn liên quan 
đến Ban Kiểm soát 
 
 
 

7 - Khoản 1 Điều 17: 
“1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng 
cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được 
triệu tập theo các trường hợp quy định tại 
Điều 13.4b hoặc Điều 13.4c.” 
- Điểm a Khoản 2 Điều 17: 
“a. Công ty phải công bố thông tin về việc 
lập danh sách cổ đông có quyền tham dự 

- Khoản 1 Điều 17: 
“1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng 
cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được 
triệu tập theo các trường hợp quy định tại 
Điều 13.4b.” 
- Điểm a Khoản 2 Điều 17: 
“a. Công ty phải công bố thông tin về việc 
lập danh sách cổ đông có quyền tham dự 

 
- Bỏ điều khoản viện dẫn liên 
quan đến Ban Kiểm soát 
 
 
- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức 
quản lý của Công ty và bỏ 
điều khoản viện dẫn liên quan 
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họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày 
trước ngày đăng ký cuối cùng. Chuẩn bị 
danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham 
gia và biểu quyết tại đại hội dựa trên sổ 
đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ 
đông có quyền dự họp ĐHCĐ được lập 
không sớm hơn 05 ngày trước ngày gởi 
giấy mời họp ĐHCĐ, người triệu tập 
ĐHĐCĐ phải dự thảo nghị quyết của 
ĐHĐCĐ theo nội dung dự kiến của cuộc 
họp, danh sách và thông tin chi tiết của các 
ứng cử viên trong trường hợp bầu 
TV.HĐQT, BKS, cung cấp thông tin và giải 
quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ 
đông, lập chương trình và nội dung cuộc 
họp, chuẩn bị tài liệu và các công việc khác 
phục vụ cuộc họp.” 
 
 
- Điểm b Khoản 3 Điều 17: 
“b. Danh sách và thông tin chi tiết của các 
ứng viên trong trường hợp bầu thành viên 
Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;” 

họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày 
trước ngày đăng ký cuối cùng. Chuẩn bị 
danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham 
gia và biểu quyết tại đại hội 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 05 ngày 
trước ngày gởi giấy mời họp; người triệu 
tập Đại hội đồng cổ đông phải dự thảo nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội 
dung dự kiến của cuộc họp, danh sách và 
thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong 
trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản 
trị, cung cấp thông tin và giải quyết khiếu 
nại liên quan đến danh sách cổ đông, lập 
chương trình và nội dung cuộc họp, chuẩn 
bị tài liệu và các công việc khác phục vụ 
cuộc họp.” 
 
- Điểm b Khoản 3 Điều 17: 
“b. Danh sách và thông tin chi tiết của các 
ứng viên trong trường hợp bầu thành viên 
Hội đồng quản trị;” 

đến Ban Kiểm soát 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức 
quản lý của Công ty và bỏ 
điều khoản viện dẫn liên quan 
đến Ban Kiểm soát 

8 - Khoản 4 Điều 19: 
“ 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa 
các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. 
Trường hợp Chủ tịch vắng mặt  hoặc tạm 
thời mất khả năng làm việc thì các thành 
viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một 
người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp 
theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không 
bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban 
kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ 
đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những 
người dự họp và người có phiếu bầu cao 

- Khoản 4 Điều 19: 
“ 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa 
các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. 
Trường hợp Chủ tịch vắng mặt  hoặc tạm 
thời mất khả năng làm việc thì các thành 
viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một 
người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp 
theo nguyên tắc đa số. 
Trong các trường hợp khác, cổ đông hoặc 
đại diện nhóm cổ đông quy định tại Điểm d 
Khoản 3 Điều 13 Điều lệ bầu chủ tọa cuộc 
họp trong số những cổ đông dự họp và 

-  Bỏ viện dẫn liên quan đến 
Ban Kiểm soát 
 
- Điều chỉnh nội dung cho rõ 
hơn trong các trường hợp Hội 
đồng quản trị không bầu được 
chủ tọa Đại hội hoặc trường 
hợp Đại hội được triệu tập bởi 
cổ đông, nhóm cổ đông theo 
quy định tại Điều lệ công ty 
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nhất làm chủ tọa cuộc họp. 
Trong các trường hợp khác, người ký tên 
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều 
khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu 
chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu 
cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.” 

người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm 
chủ tọa cuộc họp.” 
 
 
 

9 - Khoản 3 Điều 20: 
“3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội 
đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực 
hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo 
đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 
tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân 
với số thành viên được bầu của Hội đồng 
quản trị hoặc Ban Kiểm soát và cổ đông có 
quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu 
bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử 
viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng 
quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định 
theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, 
bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao 
nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy 
định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 
hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu 
bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của 
Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì 
sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử 
viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa 
chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc 
Điều lệ công ty.” 

- Khoản 3 Điều 20: 
“3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội 
đồng quản trị phải thực hiện theo phương 
thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có 
tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với 
tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành 
viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ 
đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng 
số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số 
ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội 
đồng quản trị được xác định theo số phiếu 
bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng 
cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến 
khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều 
lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử 
viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau 
cho thành viên cuối cùng của Hội đồng 
quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các 
ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau 
hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử 
hoặc Điều lệ công ty.” 

- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức 
quản lý của Công ty và bỏ 
điều khoản viện dẫn liên quan 
đến Ban Kiểm soát 
 

10 - Khoản 5 Điều 21 
 

- Thay đổi cụm từ “Ban Kiểm soát” thành 
“Ban Thư ký Công ty” trong Khoản 5 Điều 
21. 
- Các nội dung còn lại trong khoản 5 Điều 
21 giữ nguyên không thay đổi. 

- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức 
quản lý của Công ty và bỏ 
điều khoản viện dẫn liên quan 
đến Ban Kiểm soát 
 

11 - Điều 23 - Bãi bỏ cụm từ “Ban Kiểm soát” trong - Phù hợp với Cơ cấu tổ chức 
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 Điều 23. Các nội dung còn lại trong Điều 
23 giữ nguyên không thay đổi. 

quản lý của Công ty và bỏ 
điều khoản viện dẫn liên quan 
đến Ban Kiểm soát 
 

12 - Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 24: 
“2.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 
là sáu (06) 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. Hội đồng quản trị có thể được chia 
thành 02 nhóm: một nhóm với khoản tối đa 
2/3 thành viên, một nhóm với khoảng tối 
thiểu 1/3 thành viên. Hai nhóm có nhiệm kỳ 
lệch nhau từ 2 đến 3 năm. Nhiệm kỳ của 
thành viên Hội đồng quản trị vẫn không quá 
5 năm. Tổng số thành viên Hội đồng quản 
trị không điều hành phải chiếm ít nhất một 
phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng 
quản trị.”  
 
 

- Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 24: 
“2.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 
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 đồng quản trị 
có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không 
hạn chế. Hội đồng quản trị có thể được chia 
thành 02 nhóm: một nhóm với khoản tối đa 
2/3 thành viên, một nhóm với khoảng tối 
thiểu 1/3 thành viên. Hai nhóm có nhiệm kỳ 
lệch nhau từ 2 đến 3 năm. Nhiệm kỳ của 
thành viên Hội đồng quản trị vẫn không quá 
5 năm. 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.  
Trường hợp số lượng thành viên Hội đồng 
quản trị giảm nhưng không quá 1/3 số 
lượng thành viên theo quy định tại khoản 
này, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm 
người khác tạm thời làm thành viên Hội 
đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát 
sinh và thành viên mới này phải được chấp 
thuận tại cuộc họp 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 được coi là có hiệu lực 
vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. 
Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 
mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có 
hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của 

- Phù hợp với quy định của 
Pháp luật và tình hình thực tế 
của doanh nghiệp 
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Hội đồng quản trị. 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.”  

13 -  Điểm a Khoản 3 Điều 28: 
“d. Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất 5 
cán bộ quản lý;” 
 
-  Điểm d Khoản 3 Điều 28: 
“d. Ban Kiểm soát hoặc thành viên độc 
lập;” 

-  Điểm a Khoản 3 Điều 28: 
“d. Tổng giám đốc hoặc ít nhất 5 cán bộ 
quản lý;” 
 
- Bãi bỏ Điểm d Khoản 3 Điều 28. 

- Phù hợp với chức danh được 
nêu tại Điều 10 của Điều lệ 
 
 
- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức 
quản lý của Công ty  

14 - Chương VIII: 
“TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN 
BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ 
CÔNG TY” 
 
- Điều 29, 30, 31 
 
 
 
 
- Khoản 3 Điều 31: 
“Tổng giám đốc Điều hành có những quyền 
hạn và trách nhiệm sau:…” 
 
 
 
 
- Điều 32 

- Chương VIII: 
“TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ 
KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY” 
 
 
Thay đổi cụm từ “Tổng giám đốc Điều 
hành” thành “Tổng giám đốc”; cụm từ “Phó 
Tổng giám đốc Điều hành” thành “Phó 
Tổng giám đốc”. 
 
- Khoản 3 Điều 31: 
“Tổng giám đốc và/hoặc người đại diện 
Pháp luật của Công ty có những quyền hạn 
và trách nhiệm sau:…” 
- Các nội dung còn lại trong Khoản 3 Điều 
31 giữ nguyên. 
 
- Bỏ các dẫn chiếu Ban kiểm soát.  

 
- Phù hợp với chức danh được 
nêu tại Điều 10 của Điều lệ. 
 
 
- Thống nhất tên gọi các chức 
danh trong bộ máy quản lý của 
Công ty. 
 
 
 
- Phù hợp với Điều 2, Điều 10 
của Điều lệ và Điều 13, Điều 
134 của Luật doanh nghiệp 
 
 
 
- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức 
quản lý của Công ty 

13 - Chương IX: 
“NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, 

- Chương IX: 
“NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI 

- Điều chỉnh chữ viết tắt 
- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức 
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KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC 
VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ” 

ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC 
VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ” 

quản lý của Công ty và bỏ 
điều khoản viện dẫn liên quan 
đến Ban Kiểm soát 
 

14 - Điều 33, Điều 34, Điều 35 - Bãi bỏ cụm từ “Kiểm soát viên” và Thay 
đổi cụm từ “Tổng giám đốc Điều hành” 
thành “ Tổng giám đốc” tại các Điều 33, 34, 
35. 
- Các nội dung còn lại trong Điều 33, 34 và 
35 giữ nguyên không thay đổi. 
 
 

- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức 
quản lý của Công ty và bỏ 
điều khoản viện dẫn liên quan 
đến Ban Kiểm soát 
 
 

14 CHƯƠNG X: BAN KIỂM SOÁT Bãi bỏ “CHƯƠNG X: BAN KIỂM SOÁT” - Phù hợp với Cơ cấu tổ chức 
quản lý của Công ty 

15 Điều 36, Điều 37 Bãi bỏ toàn bộ nội dung Điều 36 và Điều 
37 và thay thế bằng nội dung sau: 
“Điều 36: Ban Kiểm toán nội bộ 
1. Ban Kiểm toán nội bộ sẽ do Hội đồng 
quản trị quyết định thành lập và hoạt động 
theo Quy chế làm việc của Ban Kiểm toán 
nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành tại 
từng thời điểm. 
2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 
Ban Kiểm toán nội bộ sẽ được quy định cụ 
thể trong Quy chế làm việc của Ban Kiểm 
toán nội bộ và theo quy định của Pháp luật 
có liên quan.” 
“Điều 37: Thành viên Ban Kiểm toán nội 
bộ 
1. Tùy theo nhu cầu và tình hình thực tế mà 
Hội đồng quản trị sẽ quyết định số lượng 
thành viên Ban Kiểm toán nội bộ và nhân 
sự Trưởng ban kiểm toán nội bộ. 
2. Tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ và 
quyền hạn của thành viên Ban Kiểm toán 

- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức 
quản lý của Công ty 
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Ghi chú:  
- Các nội dung khác trong Điều lệ hiện hành mà không được đề cập trong bảng trên thì vẫn giữ nguyên, không thay đổi. 
- Quý cổ đông có thể tham khảo nội dung cụ thể của Điều lệ hiện hành được đăng tải trên trang web: http://www.c21.com.vn để 
đối chiếu với nội dung mà HĐQT đề nghị sửa đổi, bổ sung. 

nội bộ được quy định cụ thể trong Quy chế 
làm việc Ban Kiểm toán nội bộ do Hội 
đồng quản trị ban hành và phù hợp với các 
quy định của Pháp luật hiện hành. 

16 - Điều 38 
 
 
 
- Điều 39 
 

- Bãi bỏ cụm từ “Ban Kiểm soát” trong 
Điều 38 và các nội dung còn lại trong Điều 
38 giữ nguyên không thay đổi. 
 
- Thay đổi cụm từ “Tổng giám đốc điều 
hành” thành “Tổng giám đốc”, các nội dung 
còn lại trong Điều 39 vẫn giữ nguyên. 

- Phù hợp với Cơ cấu tổ chức 
quản lý của Công ty và bỏ 
điều khoản viện dẫn liên quan 
đến Ban Kiểm soát 
- Phù hợp với chức danh được 
nêu tại Điều 10 của Điều lệ. 
 

17 Điều 54 - Bãi bỏ cụm từ “Ban Kiểm soát” trong 
Điều 54, các nội dung còn lại giữ nguyên 
không thay đổi. 

- Bỏ cơ chế Ban Kiểm soát 
 

18 Khoản 1 Điều 56: 
“ Bản Điều lệ này gồm 21 chương với 56 
điều, được Đại hội đồng cổ đông thông qua 
từng điều, từng chương và chấp nhận toàn 
bộ vào ngày 20/04/2019 tại thành phố Hồ 
Chí Minh. Các Phụ lục và các văn bản sửa 
đổi bổ sung Điều lệ (nếu có) là một phần 
không thể tách rời Bản Điều lệ này.” 

Khoản 1 Điều 56: 
“ Bản Điều lệ này gồm 20 chương với 56 
điều, được Đại hội đồng cổ đông thông qua 
từng điều, từng chương và chấp nhận toàn 
bộ vào ngày 16/06/2020 tại thành phố Hồ 
Chí Minh. Các Phụ lục và các văn bản sửa 
đổi bổ sung Điều lệ (nếu có) là một phần 
không thể tách rời Bản Điều lệ này.” 

- Cho phù hợp với số lượng 
Chương và ngày thông qua 
Điều lệ. 

19 - Chương XI, Chương XII, Chương XIII, 
Chương XIV, Chương XV, Chương XVI, 
Chương XVII, Chương VIII, Chương XIX, 
Chương XX và Chương XXI 

- Điều chỉnh số chương (số la mã) theo 
hướng giảm 01 chương, tên các Chương 
vẫn giữ nguyên không thay đổi 

- Cho phù hợp với thứ tự 
chương sau khi bãi bỏ Chương 
X (Ban Kiểm soát) 


