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TỜ TRÌNH  
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY 

PROPOSAL ON 
AMENDMENT OF COMPANY’S CHARTER 

- Căn cứ các qui định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 
17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và 
các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư 
Thương mại Thành Công, sửa đổi lần thứ 11 - ngày 20/6/2020; 

- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty. 

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như 
sau: 

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on 
June 17th, 2020 and its guidelines;  

- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated on 
November 26th, 2019 and its guidelines; 

- Pursuant to current Charter of Thanh Cong Textile Garment 
Investment Trading JS. Co., the 11th amendment on June 20, 
2020; 

- Pursuant to reality of Company. 

Kindly submit to GSM the amendment of Company’s Charter as 
follows: 

 

STT 
No. 

Điều khoản 
Article 

Nội dung sửa đổi 
Amendment 

Căn cứ pháp lý/lý do sửa đổi 
Legal Basis/reason of 

amendment 

1 
Điều 1: Định nghĩa 
Article 1: Definitions 

Sửa đổi các định nghĩa sau/To amend definitions as bellows: 
Luật Doanh nghiệp/ Law on Enterprises. 
Luật Chứng khoán/Law on Securities 
Người quản lý doanh nghiệp/Enterprise managers 
Người có liên quan/Concerned Persons  
Cổ đông lớn/Major Shareholder 

Phù hợp với các qui định Luật 
doanh nghiệp, Luật chứng 
khoán hiện hành. 
In accordance with provision 
of current Enterprises Law and 
Law on Securities. 

Bổ sung các định nghĩa sau/ To supplement definitions as bellows: 
Người có quan hệ gia đình/ Relatives 
Giấy tờ pháp lý của cá nhân/Legal documents of an individual 
Giấy tờ pháp lý của tổ chức/Legal documents of an enterprise  
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Trang 2 
 

STT 
No. 

Điều khoản 
Article 

Nội dung sửa đổi 
Amendment 

Căn cứ pháp lý/lý do sửa đổi 
Legal Basis/reason of 

amendment 

2 

Chương II và Điều 2: Tên, 
hình thức, trụ sở, chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện, thời gian hoạt động 
và người đại diện theo 
pháp luật của công ty.  
Chapter II and Article 2: 
Name, Form, 
Headquarters, Branch(es), 
Representative office(s) 
and operating term of 
Company and Legal 
representative 

Bổ sung loại hình “địa điểm kinh doanh” vào quy định tại Chương 
II và Điều 2 
To supplement “business location(s)” into Chapter II and Article 2 

Phù hợp với các qui định Luật 
Doanh nghiệp 
In accordance with provision 
of Law on Enterprises 

3 
 

Điều 5: Vốn điều lệ, cổ 
phần 
Article 5: Charter Capital, 
shares 
 

Tăng vốn điều lệ của công ty từ 580,169,180,000 VNĐ lên 
620,683,490,000 VNĐ 
To increase charter capital of the Company from VND 580,169,180,000 
to VND 620,683,490,000 
 

Cập nhật vốn điều lệ do thanh 
toán 7% cổ phiếu thưởng năm 
2019 (CP tăng thêm chính thức 
giao dịch từ ngày 01/9/2020) 
Update the increased capital 
due to payment 7% bonus 
shares in 2019. (The additional 
volume of shares was traded 
since 01st Sep, 2020). 

Bổ sung quy định về việc giảm vốn điều lệ:  
Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:  

Điều 112.5 Luật doanh nghiệp 
2020 
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Trang 3 
 

STT 
No. 

Điều khoản 
Article 

Nội dung sửa đổi 
Amendment 

Căn cứ pháp lý/lý do sửa đổi 
Legal Basis/reason of 

amendment 

- Theo quyết định của Đại hội cổ đông, Công ty hoàn trả một phần 
vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong 
Công ty nếu Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm 
trở lên từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và đảm bảo 
thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã 
hoàn trả cho cổ đông; 

- Công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định tại Điều 132 và 
Điều 133 của Luật Doanh nghiệp; 

- Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng 
hạn theo quy định tại Điều 113 của Luật Doanh nghiệp 

To supplement the decreasing of Charter capital:  
Charter capital of Company shall be decreased in case of occurring 
situations as bellows: 

- The decrease is decided by the GSM, in which case the Company 
will return part of the contributed capital to the shareholders in 
proportion to their holdings if the Company has operated for at 
least 02 consecutive years from the enterprise registration date 
and is able to fully pay its debts and other liabilities after the 
return of capital; 

- The Company repurchases the sold shares in accordance with 
Article 132 and Article 133 of the Enterprises Law; 

- Charter capital is not fully and punctually contributed by the 
shareholders as prescribed in Article 113 of the Enterprises Law 

Article 112.5, 2020 Laws on 
Enterprise 

Bổ sung khái niệm “cổ phần phổ thông cơ sở” là Cổ phần phổ thông Điều 114.6 Luật doanh nghiệp 
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Trang 4 
 

STT 
No. 

Điều khoản 
Article 

Nội dung sửa đổi 
Amendment 

Căn cứ pháp lý/lý do sửa đổi 
Legal Basis/reason of 

amendment 

được dùng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký không có 
quyền biểu quyết được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở. Chứng chỉ lưu ký 
không có quyền biểu quyết có lợi ích kinh tế và nghĩa vụ tương ứng với 
cổ phần phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết. 
Adding definition of “Underlying ordinary shares”, it means ordinary 
shares used as underlying assets to issue non-voting depository receipts. 
Non-voting depository receipts have interest and obligations 
proportional to the underlying ordinary shares, except voting rights. 

2020. 
Article 114.6 2020 Laws on 
Enterprise 

4 

Điều 11, Điều 17, Điều 
24a.3 
Article 11, Article 17, 
Article 24a.3 

Hủy bỏ thời hạn nắm giữ cổ phần liên tục 6 tháng của cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông/To remove of holding share for 6-month consecutive of a 
shareholder or group of shareholders  

Điều 115.2 Luật doanh nghiệp 
2020  
Article 115.2 Laws on 
Enterprise 2020 

5 

Điều 12: Nghĩa vụ của cổ 
đông 
Article 12: Obligations of 
shareholders 

Bổ sung thêm nghĩa vụ của cổ đông như sau: Bảo mật các thông tin 
được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật; 
chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin 
được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác. 
Supplement of following obligation of shareholders: Protect the 
confidentiality of information provided by the Company in accordance 
with the Company's charter and laws; only use the provided information 
to perform and protect their lawful rights and interests; do not spread or 
share information provided by the Company to any other organizations 
or individual. 

Điều 119.5 Luật doanh nghiệp 
2020 
Article 119.5 Laws on 
Enterprise 2020 

6 Điều 13: Đại hội đồng cổ Bổ sung quy định về thẩm quyền gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Điều 139, 140 Luật doanh 
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STT 
No. 

Điều khoản 
Article 

Nội dung sửa đổi 
Amendment 

Căn cứ pháp lý/lý do sửa đổi 
Legal Basis/reason of 

amendment 

đông 
Article 13: General 
Meeting of Shareholders 

ĐHĐCĐ thường niên: Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không 
quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 
To supplement the regulations on extending of holding Annual 
General Meeting Shareholders: Board of Directors shall decide 
deferral of the annual GSM where necessary by up to 06 months from 
the end of the fiscal year. 

nghiệp 2020  
Article 139, 140 Laws on 
Enterprise 2020 

Bổ sung cách thức xác định địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Địa 
điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự 
họp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 
To supplement the method to determine GSM’s location: The 
meeting location is the place where the chair attends within boundary of 
Vietnam. 
Lược bỏ quy định về việc triệu tập họp ĐHCĐ bất thường trong trường 
hợp số lượng thành viên HĐQT giảm quá 1/3 so với số thành viên quy 
định tại Điều 13.3.c Điều lệ.  
Remove regulation of convening irregular GSM: the number of the 
member of the Board of Directors is reduced less than one third 
compared with the number as regulated at Article 13.3.c of Charter. 
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STT 
No. 

Điều khoản 
Article 

Nội dung sửa đổi 
Amendment 

Căn cứ pháp lý/lý do sửa đổi 
Legal Basis/reason of 

amendment 

7 

Điều 14: Quyền và nhiệm 
vụ của Đại hội đồng cổ 
đông 
Article 14: Rights and 
obligations of General 
Meeting of Shareholders  

Bổ sung các vấn đề sau vào thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ: 
- Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ về quản trị công ty; quy chế 

hoạt động của Hội đồng quản trị; 
- Quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt 

động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy 
cần thiết; 

- Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 
10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính 
gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần 
có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông 
đó. 

Supplement of issues approved by GSM as bellows: 
- To approve internal corporate governance regulations of the 

Company, regulation of the Board of Directors’ operation; 
- To choose independent audit companies carry out audit of the 

Company; dismiss independent audits where necessary; 
- To approve contracts and transactions that involve borrowing, 

lending, selling assets that are worth more than 10% of the 
Company’s total assets according to the latest financial statement 
between the Company and shareholders that hold at least 51% of 
the total voting shares or their related persons. 

Điều 138 và Điều 167.3 Luật 
doanh nghiệp 2020 
Article 138 and Article 167.3 
of  Laws on Enterprise 2020 

8 
Điều 15: Các đại diện 
được ủy quyền 
Article 15: Proxies 

- Điều chỉnh quy định về văn bản ủy quyền tham dự cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông tại Điều 15.2 như sau:  Văn bản ủy quyền được 
lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ 

Điều 144 Luật doanh nghiệp 
2020 
Article 144 2020 Laws on 
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STT 
No. 

Điều khoản 
Article 

Nội dung sửa đổi 
Amendment 

Căn cứ pháp lý/lý do sửa đổi 
Legal Basis/reason of 

amendment 

đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ 
phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời 
hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. 

- Điều chỉnh yêu cầu liên quan đến việc xuất trình giấy ủy quyền 
khi tham dự họp ĐHCĐ: Người được uỷ quyền dự họp Đại hội 
đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền khi đăng ký dự họp. 
Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự phải xuất trình thêm 
văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy 
quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công 
ty). 

- Amendment of regulation on Authorization letter for 
attendance in GSM at Article 15.2 as following: The 
authorization letter shall be made in accordance with civil laws and 
specify the name of the authorized participant, the quantity of 
authorized shares, authorization content, term of authorization, 
signatures of respective parties  

- Amendment of regulation on submitting authorization letter 
for attendance in GSM: Proxies who attend the General 
Meeting of Shareholders must submit authorization documents 
when register for participating. In case of re-authorization, the 
participant must submit the original authorization document of 
the shareholder, the authorized representative of shareholder who 
is an organization (if it has not been registered with the Company 
before). 

Enterprise 
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STT 
No. 

Điều khoản 
Article 

Nội dung sửa đổi 
Amendment 

Căn cứ pháp lý/lý do sửa đổi 
Legal Basis/reason of 

amendment 

9 

Điều 16. Thay đổi các 
quyền đặc biệt gắn với cổ 
phần ưu đãi 
Article 16: Change of 
Rights of preferred shares 

Điều chỉnh quy định về thông qua việc thay đổi hoặc hủy bỏ các 
quyền đặc biệt gắn với cổ phần ưu đãi quy định tại Điều 16.1: “Việc 
thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần 
ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu 
quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua.” 
Amendment of regulations on approval on changing or cancellation 
rights of prefered shares at Article 16.1 as following: “The changing 
or cancellation of the rights of preferred shares takes effect when the 
shareholders holding at least sixty five (65) percent of the total number 
voting rights shares attending the meeting.” 

Điều 148 Luật doanh nghiệp 
2020 
Article 148 Laws on Enterprise 
2020 

10 

Điều 17. Triệu tập Đại hội 
đồng cổ đông, chương 
trình họp, và thông báo 
họp Đại hội đồng cổ đông 
Article 17. Convening of 
General Meeting of 
Shareholders, Its Agenda 
and Notices 

Điều chỉnh quy định tại Điều 17.2.a về thời hạn lập danh sách cổ 
đông tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:  

- Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu 
quyết tại đại hội trong vòng ba mươi mốt (31) ngày trước ngày 
bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; 

- Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được 
lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại 
hội đồng cổ đông; 

- Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có 
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước 
ngày đăng ký cuối cùng; 

Amendment of duration of closing shareholder list for joint in GSM 
at Article 17.2 as following:  

- Preparing a list of Shareholders eligible to attend and vote at the 

Điều 141, 143 Luật doanh 
nghiệp 2020 
Article 141, 143  of Laws on 
Enterprise 2020 



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN                                                                                                                                         
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG                       

2021 

 

Trang 9 
 

STT 
No. 

Điều khoản 
Article 

Nội dung sửa đổi 
Amendment 

Căn cứ pháp lý/lý do sửa đổi 
Legal Basis/reason of 

amendment 

General Meeting of Shareholders within thirty one (31) days 
before the General Meeting of Shareholders opens. 

- The list shall be compiled not more than 10 days before day on 
which the invitations to participate in the GSM are sent 

- The Company must disclose information on the making of a list 
of shareholders entitled to attend the General Meeting of 
Shareholders at least 20 days before the closing date. 

Điều chỉnh quy định liên quan đến thông báo mời họp ĐHCĐ: 
- Lược bỏ yêu cầu về việc đăng thông báo mời họp trên 01 tờ báo 

trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở 
chính. 

- Bổ sung quy định về việc thông báo mời họp phải được gửi cho 
cổ đông ít nhất 21 ngày trước ngày tổ chức ĐHCĐ. 

Amendment of regulations on GSM’s notice: 
- Deleting regulations: “Announce GSM’s notice on 01 central or 

newspaper or provincial newspaper where Company registered 
its head office. 

- Supplement regulations on sending GSM’s notice to 
shareholders at least 21 days prior to GSM date. 

Điều 143 Luật doanh nghiệp 
2020 
Article 143 Laws on Enterprise 
2020 

11 

Điều 18: Các điều kiện 
tiến hành họp Đại hội 
đồng cổ đông  
Article 18: Conditions for 
Conducting Meetings of 

Điều chỉnh điều kiện hiệu lực để tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ: Đại 
hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp hoặc gửi 
phiếu biểu quyết thông qua các hình thức quy định tại Điều 12.7.c và 
Điều 12.7.d trước thời điểm tiến hành cuộc họp đại diện cho trên 50% cổ 
phần có quyền biểu quyết.  

Điều 145 Luật doanh nghiệp 
2020 
Article 145 Laws on Enterprise 
2020 
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the General Meeting of 
Shareholders 
 

Amendment of condition for conducting GSM: The General Meeting 
of Shareholders shall be conducted when the number of participating 
Shareholders or sending voting via the methods stipulated at Article 
12.7.c and Article 12.7.d before the meeting represents more than 50% 
(fifty percent) of the voting Shares. 

12 

Điều 19. Thể thức tiến 
hành họp và biểu quyết tại 
Đại hội đồng cổ đông 
Article 19. Procedures for 
Conducting Meetings of 
the General Meeting of 
Shareholders and for 
Voting Thereat  

Bổ sung quy định về việc chủ tịch HĐQT có quyền ủy quyền cho thành 
viên khác của HĐQT làm chủ tọa các cuộc họp ĐHCĐ do HĐQT triệu 
tập 
Supplement of regulations on Chairperson have authorization for a 
member BoD to be chair of the GSM convened by the Board of 
Directors” 

Điều 146.2 Luật doanh nghiệp 
2020 
Article 146.2 Laws on 
Enterprise 2020 

Bổ sung yêu cầu đối với Công ty trong trường hợp tổ chức cuộc họp 
ĐHCĐ có áp dụng công nghệ hiện đại: “Trường hợp Công ty áp dụng 
công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 và khoản 3 Điều 273 Nghị định 
155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tết một 
số điều của Luật Chứng khoán.” 
Supplement of Company’s responsibility incase of applying modern 
technology in holding GSM: Where the Company applies modern 
technology to organize the General Meeting of Shareholders through 
online meeting. The Company takes responsibility to ensure that 
shareholders are enable to attend and vote in the form of electronic 

Điều lệ mẫu Thông tư 
116/2020/TT-BTC 
Template Charter of Circular 
116/2020/TT-BTC 



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN                                                                                                                                         
CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG                       

2021 

 

Trang 11 
 

STT 
No. 

Điều khoản 
Article 

Nội dung sửa đổi 
Amendment 

Căn cứ pháp lý/lý do sửa đổi 
Legal Basis/reason of 

amendment 

voting or other electronic forms as prescribed in Article 144 of the Law 
on Enterprises and Clause 3, Article 273 of Decree 155/2020/ND-CP 
dated December 31, 2020 of the Government detailing a number of 
articles of the Law on Securities.” 

13 

Điều 20. Thông qua quyết 
định của Đại hội đồng cổ 
đông 
Article 20. Adoption of 
Decisions of the General 
Meeting of Shareholders 

Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 của Điều 20; khoản 1 
và khoản 1a Điều 16, tất cả các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ 
được thông qua khi có trên  50% (năm mươi phần trăm) trở lên tổng số 
phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc 
thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông hoặc 
gửi phiếu biểu quyết thông qua các hình thức quy định tại Điều 12.7.c và 
Điều 12.7.d trước thời điểm tiến hành cuộc họp 
Except for cases prescribed in Clause 2 and Clause 3 Article 20 and 
Clause 1 & Clause 1a Article 16, all resolutions of the General Meeting 
of Shareholders must be adopted by more than 50% (fifty percent) or 
more of the total votes of the Shareholders with voting right, who are 
present in person or via their authorized representatives at the General 
Meeting of Shareholders or sending voting via the methods stipulated at 
Article 12.7.c and Article 12.7.d before the meeting. 

Điều 145 Luật doanh nghiệp 
2020 
Article 145 Laws on Enterprise 
2020 

14 

Điều 21. Thẩm quyền và 
thể thức lấy ý kiến cổ 
đông bằng văn bản để 
thông qua quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông 

Lược bỏ yêu cầu nội dung về Họ, tên và chữ ký của người đại diện theo 
pháp luật trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Biên bản kiểm 
phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 
Removing of content “Full name and signature of legal reprentative” in 
Shareholder written opinion ballot and a votes counting minutes. 

Điều 149.3 Luật doanh nghiệp 
2020 
Article 149.3 Laws on 
Enterprise 2020 
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Article 21. Competence 
and Procedures for 
Collecting Written 
Opinions of Shareholders 
to Adopt Decisions of the 
General Meeting of 
Shareholders 

Bổ sung yêu cầu về chữ ký của người kiểm phiếu vào Biên bản kiểm 
phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 
Adding signature of vote counters in a votes checking minutes  

Điều 149.5 Luật doanh nghiệp 
2020 
Article 149.5 Laws on 
Enterprise 2020 

Trừ các vấn đề được thông qua theo qui định tại Khoản 3 Điều 20 và 
khoản 1, khoản 1a Điều 16 Điều lệ này, quyết định được thông qua theo 
hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại 
diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông 
Except for the issues approved under Clause 3 Article 20 and Clause 1, 
Clause 1a Article 16 of this Charter. Decision adopted in the form of 
opinion gathering in writing of the shareholders must be approved by 
shareholders representing more than 50% (fifty percent) of the total 
number of shares with voting rights and valued as decisions adopted at 
the GSM. 

Điều 148 Luật doanh nghiệp 
2020 
Article 148 Laws on Enterprise 
2020 

15 

Điều 22. Biên bản họp Đại 
hội đồng cổ đông 
Article 22. Minutes of the 
General Meeting of 
Shareholders 
 

Bổ sung quy định về trường hợp chủ tọa và thư ký cuộc họp ĐHCĐ 
từ chối ký Biên bản họp: “Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên 
bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của 
Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định. 
Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 
Trường hợp này những người khác ký tên trong biên bản phải liên đới 

Điều 150 Luật doanh nghiệp 
2020 
Article 150 Laws on Enterprise 
2020 
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chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.” 
Supplement of regulations on Chairperson and Secretary refuse to 
sign a meeting minutes: “In case the chair and the secretary refuse to 
sign a meeting minutes, this minutes will be effective if it’s signed by 
the other members of the Board of Directors participating and contain all 
prescribed information sufficiently. The minutes shall clearly state that 
the chair and the secretary refuse to sign instead. The persons who sign 
the minutes are joint responsible for its accuracy and truthfulness.” 

Bổ sung quy định về việc công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết 
ĐHCĐ sau cuộc họp: “Biên bản họp, nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông thường niên và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết phải 
được công bố trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp.” 
Supplement of regulations on disclosure GSM’s minutes and 
resolutions after meeting: “Minutes of the meeting, resolution of the 
Annual General Meeting of Shareholders and attached documents in the 
minutes and resolutions must be announced within 24 hours from the 
end of the meeting.” 

Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-
BTC 
Article 11 Circular 
96/2020/TT-BTC 

16 

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ 
quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông 
Article 23. Revocation of 
Decisions of the General 
Meeting of Shareholders 

Bổ sung trường hợp được yêu cầu hủy bỏ nghị quyết ĐHĐCĐ: “Nội 
dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.” 
Adding basis of cancellation of GSM’s resolutions: “The content of 
resolution violates law regulation and this Charter.” 

Điều 151 Luật doanh nghiệp 
2020 
Article 151 Laws on Enterprise 
2020 
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17 

Điều 24. Thành phần và 
nhiệm kỳ của thành viên 
Hội đồng quản trị 
Article 24. Members and 
Tenure 

Điều chỉnh quy định về Nhiệm kỳ của HĐQT như sau:  
- Bãi bỏ quy định về nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.  

Bổ sung quy định: Mỗi cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội 
đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường 
hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các 
thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có 
thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 
Amenmend of regulations on BOD’s tenure as following:  

- Remove regulation relating to terms of the Board of Directors. 
- An individual may only be elected independent member of the 

Board of Directors of a company for up to 02 continuous terms. 
In case the term of all members of the Board of Directors ends at 
the same time, they shall remain members of the Board of 
Directors until new members are elected and take over their jobs. 

Điều 154 Luật doanh nghiệp 
2020 và Điều 275 Nghị định 
155/2020/NĐ-CP 
Article 154 Laws on Enterprise 
2020 and Article 275 Decree 
155/2020/ND-CP 
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Điều chỉnh quy định về cơ cấu của HĐQT như sau: 
Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty bao gồm: 
- Thành viên không điều hành: tối thiểu 1/3 tổng số thành viên. 
- Thành viên điều hành; hạn chế tối đa để đảm bảo tính độc lập; 
- Thành viên độc lập: số lượng cụ thể căn cứ qui định pháp luật và 

tổng số thành viên Hội đồng quản trị tại từng thời điểm theo quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông.  

The structure of the Board of Directors consists of: 
- Non-Executive member: at least 1/3 of total Board of Directors’ 

members. 
- Executive member: minimize the number of Executive member to 

ensure the independent 
- Independent member: specific number is complied with applicable 

laws and total number of Board of Directors decided by General 
Meeting of Shareholders from time to time. 

18 

Điều 24a. Ứng cử, đề cử 
thành viên Hội đồng quản 
trị 
Article 24a. Nomination 
of member for the Board 
of Directors 

Bổ sung các nội dung được gạch chân như bên dưới vào tiêu chuẩn 
và điều kiện đối với Thành viên độc lập HĐQT: 
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc 

công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho 
Công ty, công ty mẹ và công ty con của Công ty ít nhất trong ba (03) 
năm liền trước đó; 

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban 
kiểm soát của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ 

Điều 155 Luật doanh nghiệp 
2020 
Article 155 Laws on Enterprise 
2020 
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trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ. 
Adding following underline content to criteria and conditions for 
independent members of BOD: 
- Not be a current employee of the Company or its parent company or 

its subsidiaries; not be a person that used to work for the Company or 
its parent company or the company’s subsidiaries over at least the 
previous 03 consecutive years; 

- Not ever hold the position of Member of the Board of Directors, the 
Control Board over at least the previous 05 consecutive years unless 
he/she was designated in 02 consecutive terms 

19 

Điều 27. Các cuộc họp của 
Hội đồng quản trị 
Article 27. Meetings of the 
Board of Directors 
 

Bổ sung quy định về việc Thư ký và Chủ tọa cuộc họp HĐQT từ 
chối ký Biên bản họp: Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản 
họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham 
dự họp và có đầy đủ các nội dung thì biên bản này có hiệu lực. Trường 
hợp này những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về 
tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản 
trị.  
Adding regulations on Chairperson and Secretary of BOD’s meeting 
confuse to sign meeting minutes: In case the chair and the secretary 
refuse to sign the minutes, it will be effective if signed by all of the other 
members of the Board of Directors participating. The persons who sign 
the minutes shall be responsible for its accuracy and truthfulness. 

Điều 158 Luật doanh nghiệp 
2020 
Article 158 Laws on Enterprise 
2020 

20 
Điều 28. Ủy ban Kiểm 
toán trực thuộc Hội đồng 

Điều chỉnh chức danh của người đứng đầu Ủy ban Kiểm toán: 
Thay đổi chức danh từ Trưởng Ban sang Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán 

Điều 161 Luật doanh nghiệp 
2020 
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quản trị 
Article 28. Audit 
Committee affiliated to 
Board of Directors 

To amend tilte of Head of Audit Committee: 
To change the title from Head of Audit Committee into Chairperson 

Article 161 Laws on Enterprise 
2020 

21 
Điều 49. Dấu của Công ty 
Article 49. Seal 

Bổ sung quy định về hình thức con dấu của công ty như sau: Dấu 
bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ 
kỹ số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 
Supplement of regulation on format of Company’s seal as: The 
enterprise’s seals can by physical or digital as prescribed by e-
transaction law. 

Điều 43 Luật doanh nghiệp 
2020 
Article 43 Laws on Enterprise 
2020 

22 

Điều 54. Giải quyết tranh 
chấp nội bộ 
Article 54. Settlement of 
Internal Disputes 

Bổ sung Trọng tài làm cơ quan giải quyết tranh chấp nội bộ. 
Adding arbitration is settlement disputes agencies for internal dispute(s). 

Luật doanh nghiệp 2020 
Laws on Enterprise 2020 

Những nội dung của điều lệ được sửa đổi trên đây có hiệu lực khi được 
thông qua tại Đại hội cổ đông. 

Trên đây là toàn bộ nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty. 

Kính trình Đại hội xem xét thông qua. 

The Charter shall take effect after approval of GSM. 

The above is fully amendments of Company’s Charter. 

Kindly submit to GSM for consideration and approval. 

 TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021 

Ho Chi Minh City, 15th March, 2021 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of BOD 

CHỦ TỊCH/Chairwoman 

 


