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        TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                             
Số :     /TTr/HĐQT                 Bình Dương, ngày 24  tháng 02  năm 2021 

TỜ TRÌNH 

V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 

 Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế tại 

Công ty. Hội đồng quản trị đã xem xét, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong 

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, với mục tiêu ngày càng hoàn thiện và chặt chẽ 

hơn. Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính được nên cụ thể trong Phụ lục 02 đính 

kèm. 

Ngoài các sửa đổi tại Phụ lục 02, Quy chế cũng có sửa đổi chi tiết khác về cấu 

trúc câu, từ ngữ sử dụng và một số dẫn chiếu trong Quy chế để đảm bảo tính thống 

nhất về hình thức và nội dung của Quy chế (nhưng không làm thay đổi nội dung).  

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế 

mới. Quy chế mới có hiệu lực từ ngày …………thay thế cho Quy chế hiện hành. 

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Quy chế mới. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

 

                                                           

                                                           TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                               CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 

- Các cổ đông;                                                                                  (đã ký)  
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ; 

- Đăng Web công ty;                                                                    TRẦN THỊ KIM THANH 

- Lưu : VT Công ty. 
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PHỤ LỤC 02 

NỘI DUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN 

 

Điều, 

khoản 

liên quan 

Nội dung Quy chế hiện hành Nội dung được sửa đổi, bổ sung 
Lý do sửa đổi, 

bổ sung 

Điều 1: 

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ 

phần chế biến gỗ Thuận An (sau đây có thể gọi tắt 

là Quy chế) được xây dựng và ban hành theo yêu 

cầu của pháp luật về quản trị công ty cổ phần theo 

Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014, Luật chứng 

khoán ngày 29/06/2006, Nghị định 71/2017/NĐ-

CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn 

quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại 

chúng, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 

22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số 

điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 

06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn quản trị công 

ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các quy 

định pháp luật có liên quan 

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ 

phần chế biến gỗ Thuận An (sau đây có thể gọi tắt 

là Quy chế) được xây dựng và ban hành theo yêu 

cầu của pháp luật về quản trị công ty cổ phần theo 

Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020, Luật chứng 

khoán ngày 26/11/2019, Nghị định 71/2017/NĐ-

CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn 

quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, 

Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của 

Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối 

với công ty đại chúng và các quy định pháp luật có 

liên quan 

Theo Luật Doanh 

nghiệp và Luật 

chứng khoán mới  

Điều 2.1 

Người có liên quan: là cá nhân hoặc tổ 

chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với 

Công ty trong các trường hợp được quy định 

tại Điều 4.17 của Luật Doanh nghiệp. 
 

Người có liên quan: là cá nhân hoặc tổ 

chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với 

Công ty trong các trường hợp được quy định 

tại Điều 4.23 của Luật Doanh nghiệp. 
 

Sửa theo Luật 

Doanh nghiệp 
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Điều 5. 1 

b. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông : 

Thông báo bao gồm chương trình họp, thời gian, 

địa điểm và các thông tin liên quan các vấn đề sẽ 

được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội, được gửi 

ít nhất 15 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ 

đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc 

chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc 

được bỏ vào hòm thư). 

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có 

quyền từ chối những đề xuất trong các trường hợp 

sau: Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn 

hoặc không đủ, không đúng nội dung; vào thời 

điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không 

có đủ ít nhất 5% cổ phần có quyền biểu quyết 

trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng; vấn đề đề 

xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội 

đồng cổ đông bàn bạc và thông qua 

b. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông : 

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được 

gửi đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ 

đông có quyền dự họp chậm nhất 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 thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp 

và những yêu cầu khác đối với người dự họp.  

Thông báo được gửi bằng hình thức đảm bảo  hoặc 

bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

công ty. 

 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có 

quyền từ chối những đề xuất trong các trường hợp 

sau: Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn 

hoặc không đủ, không đúng nội dung; vào thời 

điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không 

có đủ ít nhất 5% cổ phần có quyền biểu quyết; vấn 

đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của 

Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua 

Sửa đổi, bổ sung 

theo Luật Doanh 

nghiệp mới 
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Điều 5. 1 

g. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông: 

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được 

biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản 

kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ 

đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 

10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên 

tục từ sáu tháng trở lên có quyền yêu cầu Tòa án 

hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc 

một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông trong các trường hợp sau đây: 

Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng 

theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ 

công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 

148 của Luật doanh nghiệp; 

 

g. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông: 

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên 

bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết 

quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, 

cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng 

số cổ phần phổ thông có quyền yêu cầu Tòa án 

hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc 

một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông trong các trường hợp sau đây: 

 Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng 

theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ 

công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 

152 của Luật doanh nghiệp; 

 

Sửa theo Luật 

Doanh nghiệp 

mới 

Điều 5.1 

 

j. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được 

thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản phải được số cổ đông đại diện cho ít nhất 

51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp 

thuận. Quyết định được thông qua theo hình thức 

lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như 

quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông 

j. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được 

thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản phải được số cổ đông đại diện cho trên 

50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp 

thuận. Quyết định được thông qua theo hình thức 

lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như 

quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông 

Sửa theo Luật 

Doanh nghiệp 

mới 

Điều 8.2 

2. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có 

quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 

tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng 

người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng 

quản trị, số lượng đề cử được quy định cụ thể 

trong Điều lệ. 

2. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết 

của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên 

Hội đồng quản trị, số lượng đề cử được quy định 

cụ thể trong Điều lệ. 

 

Sửa theo Luật 

Doanh nghiệp 

mới 
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Điều 17 Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế 

toán viên 

Kiểm soát viên được đào tạo một trong các chuyên 

ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, 

quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp 

với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

Sửa theo Luật 

Doanh nghiệp 

mới 

Điều 18 
Trưởng Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc 

kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc 

chuyên trách tại Công ty 

Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại 

học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh 

tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh 

doanh và phải làm việc chuyên trách tại công ty. 

Sửa theo Luật 

Doanh nghiệp 

mới 

Điều 19.2 

2. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có 

quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 

tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng 

người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban 

kiểm soát, số lượng đề cử được quy định cụ thể 

trong Điều lệ 

2. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết 

của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên 

Ban kiểm soát, số lượng đề cử được quy định cụ 

thể tại điều 35.2 của Điều lệ. 

Sửa theo Luật 

Doanh nghiệp 

mới 

Điều 21 

Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, 

Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 160 của 

Luật Doanh nghiệp, thì phải thông báo bằng văn 

bản với Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu 

cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi 

phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả 

Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, 

Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 của 

Luật Doanh nghiệp, thì phải thông báo bằng văn 

bản với Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu 

cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi 

phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả 

Sửa theo Luật 

Doanh nghiệp 

mới 

Điều 25.2 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc  

Các điều kiện khác theo quy định tại Điều 65 của 

Luật doanh nghiệp. 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc  

Các điều kiện khác theo quy định tại Điều 162 của 

Luật doanh nghiệp. 

Sửa theo Luật 

Doanh nghiệp 

mới 

 

 


