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Trang 1 
 

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 12 - ngày 06/04/2021; 

- 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 June 
17th, 2020, and its guidelines;  

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

- Pursuant to the current Charter of Thanh Cong Textile 
Garment Investment Trading JS. Co., the 12th amendment on 
April 06, 2021; 

- Pursuant to the 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 the 

amendment 

1 
Điều 1: Định nghĩa 
Article 1: Definitions 

Bổ sung định nghĩa sau: Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là 
thành viên Hội đồng quản trị không phải là người điều hành doanh nghiệp 
như quy định tại Điểm f Khoản 1 Điều 1 của Điều lệ này. 
To supplement the definition as below: Non-executive members of the 
Board of Directors are members of the Board of Directors who are not 
enterprise executives as defined under Article 1.1.f of this Charter. 

Điều 3.56 Nghị định 
155/2020/NĐ-CP 
Article 3.56 Decree 
155/2020/ND-CP 
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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 the 

amendment 

2 

Điều 4: Phạm vi kinh 
doanh và hoạt động 
Article 4: Scope in 
Business of the Company 

Sửa đổi Điều 4.2 để Công ty thuận tiện tiến hành hoạt động kinh doanh 
mới: Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực 
khác mà pháp luật không cấm và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
To adjust conditions to carry out any other business lines: The 
Company can carry out any other business lines that are not banned by the 
Laws and approved by the General Shareholders’ Meeting. 
 

Điều 7.1 Luật Doanh nghiệp 
2020 
Article 7.1 Law on Enterprise 
2020 

3 

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

Tăng vốn điều lệ của công ty từ 620.683.490.000 VNĐ lên 
713.608.080.000 VNĐ 
To increase charter capital of the Company from VND 620,683,490,000 to 
VND 713,608,080,000 
Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 71.360.808 (Bằng chữ: 
Bảy mươi mốt triệu ba trăm sáu mươi ngàn tám trăm lẻ tám) 
The Company’s Charter Capital is divided into 71,360,808 (Seventy one 
million three hundred and sixty thousand eight hundred and eight) 

Cập nhật vốn điều lệ do thanh 
toán 15% cổ phiếu thưởng năm 
2020 (CP tăng thêm chính thức 
giao dịch từ ngày 30/06/2021) 
Update the increased capital 
due to payment 15% bonus 
shares in 2020 (The additional 
volume of shares was traded 
since June 30, 2021). 

4 

Điều 11: Quyền của cổ 
đông 
Article 11: Rights of 
shareholders 
 

Điều chỉnh quy định tại Điều 11.2(e) về quyền của cổ đông như sau: 
Xem xét, tra cứu và trích lục các  thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong 
Danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa 
đổi các thông tin không chính xác của mình. 
To amend the rights of shareholders at Article 11.2(e) as bellow: 

Điều 115.1(đ) Luật Doanh 
nghiệp 2020  
Article 115.1(dd) Law on 
Enterprise 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 the 

amendment 

Review, look up and extract information about names and contact addresses 
in the List of Shareholders eligible to participate in the General Meeting of 
Shareholders; request the modification of shareholder’s incorrect 
information. 

5 

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

Bổ sung khoản 5 về quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau: Các nội 
dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đó 
chưa được thực hiện, Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông 
tại kỳ họp thường niên gần nhất. Trường hợp có thay đổi nội dung thuộc 
thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải 
trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất thông qua trước khi thực 
hiện. 
Supplement item 5 of rights of General Meeting of Shareholders as 
below: The Board of Directors shall report unimplemented contents of 
resolutions of the General Meeting of Shareholders to the General Meeting 
of Shareholders during the nearest meeting. Any issue within the 
jurisdiction of the General Meeting of Shareholders must be presented to 
the General Meeting of Shareholders during the nearest meeting for 
approval before implementation. 

Điều 272.2 Nghị định 
155/2020/NĐ-CP 
Article 272.2 Decree 
155/2020/ND-CP 

6 

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 

Bổ sung quy định về thời hạn từ chối kiến nghị những đề xuất vấn đề 
đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông: Trường hợp người triệu 
tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị những đề xuất liên quan tại 
Khoản 5 của Điều 17 thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai 
mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 

Điều 142.3 Luật Doanh nghiệp 
2020  
Article 142.3 Laws on 
Enterprise 2020 
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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 the 

amendment 

General Meeting of 
Shareholders, its agenda 
and notices 
 

do. 
To supplement the regulations on the duration for refusing to propose 
proposals on issues to be included in the agenda of the General Meeting 
of Shareholders: In case the proposal as prescribed in Clause 5 Article 17 
is rejected by the convener of the General Meeting of Shareholders, a 
written response and clear explanation must be provided at least 02 working 
days before the opening date of the General Meeting of Shareholders. 

7 

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

Điều chỉnh tên gọi các lượt biểu quyết: Tán Thành, Không Tán Thành và 
Không Có Ý Kiến 
To adjust the name of each voting: Agreement; Disagreement and 
Abstention 

Điều 146.5 Luật Doanh nghiệp 
và thực tế áp dụng 
Article 146.5 of Law on 
Enterprise and reality 

8 

Điều 20: Thông qua quyết 
định của Đại hội đồng cổ 
đông 
Article 20: Approval on 
the decision of General 
Meeting of Shareholders 

Điều chỉnh quy định tại Điều 20.1 về điều kiện thông qua quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông như sau: Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 
và Khoản 3 của Điều này, 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 tham dự và biểu 
quyết tại cuộc họp tán thành theo các hình thức quy định tại Điều 12.7 của 
Điều lệ này. 

Điều 7.5 Luật 03/2020/QH15 
Article 7.5 Laws 
03/2020/QH15 
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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 the 

amendment 

To amend the condition of approval on the decision of the General 
Meeting of Shareholders at Article 20.1 as below: Except for the cases 
prescribed in Clauses 2 and Clause 3 Article 20 and Clauses 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 number of 
votes of the shareholders attending and voting at the meeting to adopt 
according to the forms specified in Article 12.7 of this Charter. 

Điều chỉnh quy định tại Điều 20.3 về điều kiện thông qua quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông như sau: Các quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông liên quan đến việc (i) sửa đổi và bổ sung Điều lệ; (ii) loại cổ phần và 
số lượng cổ phần được chào bán; (iii) việc tổ chức lại hay giải thể doanh 
nghiệp; (iv) quyết định đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các 
chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty 
tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; (v) thay đổi ngành 
nghề, lĩnh vực kinh doanh; (vi) thay đổi mô hình quản trị Công ty; (vii) phát 
hành trái phiếu chuyển đổi, được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số 
phiếu bầu các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành theo 
các hình thức quy định tại Điều 12.7 của Điều lệ này. 
To amend the condition of approval on the decision of General Meeting 
of Shareholders at Article 20.3 as bellow: the decisions of the General 
Meeting of Shareholders relating to (i) the amendments and supplements of 
the Charter; (ii) the class of stock and number of stocks offered; (iii) the 
reorganization or dissolution of the enterprise; (iv) investment decisions, 
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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 the 

amendment 

purchases and sales of assets of the Company or its branches done at a 
value of 35% or more of the total value of assets of the Company based on 
the most recent financial statements audited; (v) changing business lines; 
(vi) changing the corporate governance model; (vii) issue convertible bonds 
adopted when 65% or more of the total votes of shareholders attending and 
voting at the meeting to adopt to the forms specified in Article 12.7 of this 
Charter. 

9 

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

Bổ sung các nội dung được gạch chân như bên dưới vào công bố thông 
tin ứng viên Hội đồng quản trị trước khi bầu cử: 
- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có) và các bên có liên quan của 

Công ty. 
Adding the following underlined content to the disclosure of candidates 
for the Board of Directors before the election: 
- Other benefits relating to the Company (if any) and the related parties of 

the Company. 

Điều 274.1(đ) Nghị định 
155/2020/NĐ-CP 
Article 274.1(dd) Decree 
155/2020/ND-CP 

10 

Điều 24b. Tư cách thành 
viên Hội đồng quản trị 
Article 24a. Nomination 
of member for the Board 
of Directors 

Bổ sung điều kiện không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị có 
nội dung được gạch chân như bên dưới: 
- Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của 

Công ty và được chấp thuận. 
Adding condition of losing membership capacity (following underline 
content): 
- That member sends his/her written application to resign to the Company 

head office and is approved. 

Điều 160.1(b) Luật Doanh 
nghiệp 2020 
Article 160.1(b) Law on 
Enterprise 2020 
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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 the 

amendment 

11 

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

Bổ sung các nội dung được gạch chân vào biên bản họp hội đồng quản 
trị: 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 và đồng ý thông qua biên 
bản họp và có đầy đủ các nội dung thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản 
họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 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. Chủ tọa, thư ký 
chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký 
biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và pháp luật có 
liên quan. Nội dung được đa số thành viên dự họp tán thành tại biên bản 
họp Hội đồng quản trị phải được lập thành Nghị quyết thông qua.  
Adding the following underlined content to the meeting minutes of the 
Board of Directors: In case the chairperson, secretary refuses to sign the 
minutes of the meeting, but all other members of the Board of Directors 
attend and agree to approve the minutes of the meeting and have all the 
contents, this minutes will take effect. The meeting minutes clearly state the 
refusal of the chairperson, secretary to sign the minutes of the meeting. In 
this case, the people who sign the minutes must be responsible for the 
truthfulness and accuracy of the content of the minutes of the meeting of 
the Board of Directors. The chairperson, secretary are personally 
responsible for damage caused to the Company due to their refusal to sign 
the meeting minutes in accordance with the provisions of Law on Law, the 
Charter and relevant laws. The contents approved by the majority of the 

Điều 279.2 Nghị định 
155/2020/NĐ-CP 
Article 279.2 Decree 
155/2020/ND-CP 
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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 the 

amendment 

participating members shall be made into a ratified resolution. 

12 
Điều 40: Cổ tức 
Article 40: Dividends 

Điều chỉnh tên gọi của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam: 
Thay đổi tên gọi của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thành Tổng 
công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam. 
To amend the name of the Vietnam Securities Depository Center: 
To change the name of Vietnam Securities Depository Center into Vietnam 
Securities Depository and Clearing Corporation. 

Điều 135.6 Luật Chứng khoán 
2019 
Article 135.6 Law on 
Securities 2019 

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 the approval of GSM. 

The above is a full amendment of the Company’s Charter. 

Kindly submit to GSM for consideration and approval. 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2022 

Ho Chi Minh City, 24th March, 2022 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of BOD 

CHỦ TỊCH/Chairperson 
 


