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LUẬT
DOANH NGHIỆP
ng hòa xã hhội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng
Quốc hội ban hành Luậtt doanh nghi
nghiệp.
Chương I
NH
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
đ
có liên
Luật này quy định về việcc thành llập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạtt động
quan của doanh nghiệp, bao gồm
m công ty trách nhi
nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần,
n, công ty hợp
h
danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các doanh nghiệp.
c, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể
2. Cơ quan, tổ chức,
và hoạt động có liên quan củaa doanh nghi
nghiệp.
Điều 3. Áp dụng Luậtt doanh nghi
nghiệp và các luật chuyên ngành
Trường hợp luậtt chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chứcc quản
qu lý, tổ chức
lại, giải thể và hoạt động
ng có liên quan ccủa doanh nghiệp thì áp dụng quy định củaa Luật
Lu đó.
Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dướii đđây được hiểu như sau:
1. Cá nhân nước ngoài là ngườii không có qu
quốc tịch Việt Nam.
2. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở
ở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hhữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ
c
đông sáng lập công ty cổ phần.
3. Cổ tức là khoản lợi nhuậnn ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặcc bằng
b
tài sản khác
từ nguồn lợi nhuận còn lại củaa công ty ccổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.
4. Công ty trách nhiệm hữu hạn bao ggồm công ty trách nhiệm hữu hạn mộtt thành viên và công ty
trách nhiệm hữu hạnn hai thành viên tr
trở lên.
5. Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghi
nghiệp là cổng thông tin điện tử được
đư sử dụng để
đăng ký doanh nghiệp qua mạng,
ng, truy ccập thông tin về đăng ký doanh nghiệp.
6. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghi
nghiệp là tập hợp dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp
nghi
trên phạm vi toàn quốc.
th
lập
7. Doanh nghiệp là tổ chứcc có tên riêng, có tài ssản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành
theo quy định của pháp luật nhằm
mm
mục đích kinh doanh.
8. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghi
nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điềều lệ.
9. Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo pháp luật
Việt Nam và có trụ sở chính tạii Vi
Việt Nam.
10. Địa chỉ thường trú là địa chỉ đăng ký trụ sở chính, đối với tổ chức; địa chỉ đăng
đă ký hộ khẩu
thường trú hoặc địa chỉ nơi
ơi làm vi
việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng
đă ký với
doanh nghiệp để làm địa chỉ liên llạc.
11. Giá thị trường của phần vốnn góp ho
hoặc cổ phần là giá giao dịch trên thị trường
ng cao nhất
nh ngày
hôm trước, giá thỏa thuận giữaa ngư
người bán và người mua, hoặc giá do một tổ chứcc thẩm
th định giá
chuyên nghiệp xác định.
12. Giấy chứng nhận đăng
ng ký doanh nghi
nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ
ơ quan đăng ký
kinh doanh cấp cho doanh nghiệpp ghi llại những thông tin về đăng
ng ký doanh nghiệp.
nghi
13. Góp vốn là việc góp tài sảnn đđể tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn
n bao gồm
g
góp vốn
để thành lập doanh nghiệp hoặcc góp thêm vvốn điều lệ của doanh nghiệp đã đượcc thành lập.
l
14. Hệ thống thông tin quốcc gia vvề đăng ký doanh nghiệp bao gồm Cơ sở dữ liệu
u quốc
qu gia về
đăng ký doanh nghiệp, Cổng
ng thông tin qu
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hạ tầng
t
kỹ thuật hệ
thống.
gi tờ
15. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầyy đđủ giấy tờ theo quy định của Luật này và nộii dung các giấy
đó được kê khai đầy đủ theo quy đđịnh của pháp luật.

16. Kinh doanh là việc thực hiệnn liên ttục một, một số hoặc tất cả các công đoạn
n của
c quá trình,
đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sảản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường
ng nhằm
nh mục đích
sinh lợi.
17. Người có liên quan là tổ chức,
c, cá nhân có quan hhệ trực tiếp hoặc gián tiếp vớ
ới doanh nghiệp
trong các trường hợp sau đây:
mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm
m người
ngư quản lý đó đối
a) Công ty mẹ, người quảnn lý công ty m
với công ty con trong nhóm công ty;
b) Công ty con đối vớii công ty m
mẹ trong nhóm công ty;
c) Người hoặc nhóm người có kh
khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động củ
ủa doanh nghiệp
đó thông qua cơ quan quảnn lý doanh nghi
nghiệp;
d) Người quản lý doanh nghiệp;
đ) Vợ, chồng, cha đẻ,, cha nuôi, m
mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột,
ru em ruột, anh
rể, em rể, chị dâu, em dâu củaa ngư
người quản lý công ty hoặc của thành viên, cổ đông sở
s hữu phần
vốn góp hay cổ phần chi phối;
e) Cá nhân được ủy quyền đại diệện cho những người, công ty quy định tạii các điểm
đi a, b, c, d và đ
khoản này;
g) Doanh nghiệp trong đó những
ng ng
người, công ty quy định tại các điểm
m a, b, c, d, đ,
đ e và h khoản
này có sở hữu đến mức chi phốii vi
việc ra quyết định của các cơ quan quản lý ở doanh nghiệp
nghi đó;
h) Nhóm người thỏa thuậnn cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần
n hoặc
ho lợi ích ở công
ty hoặc để chi phối việc ra quyếtt đđịnh của công ty.
18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản
n lý doanh nghiệp
nghi tư
nhân, bao gồm chủ doanh nghiệpp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên,
thành viên Hội đồng
ng thành viên, Ch
Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị,, thành viên Hội
H
đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản
n lý khác có thẩm
th
quyền nhân danh công ty ký kếtt giao ddịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.
19. Người thành lập doanh nghiệệp là tổ chức, cá nhân thành lập hoặc góp vốn đểể thành lập doanh
nghiệp.
20. Nhà đầu tư nước ngoài là tổ ch
chức, cá nhân được hiểu là nhà đầu tư nướcc ngoài theo quy định
của Luật đầu tư.
21. Phần vốn góp là tổng giá trị tài ssản của một thành viên đã góp hoặc cam kếtt góp vào công ty
trách nhiệm hữu hạn, công ty hợpp danh. T
Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ lệ giữa phần vố
ốn góp của một
thành viên và vốn điều lệ củaa công ty trách nhi
nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

22. Sản phẩm, dịch vụ công ích là ssản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống
ng kinh tế
t - xã hội
của đất nước, cộng đồng dân cư
ư ccủa một khu vực lãnh thổ mà Nhà nước cần bảo
o đảm
đ vì lợi ích
chung hoặc bảo đảm quốcc phòng, an ninh và vi
việc sản xuất, cung ứng sản phẩm,
m, dịch
d vụ này theo
cơ chế thị trường khó có khả năn
ăng bù đắp chi phí.
23. Thành viên công ty là cá nhân, ttổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điềều lệ của công ty
trách nhiệm hữu hạn hoặcc công ty hhợp danh.
24. Thành viên công ty hợpp danh bao gồm thành viên hợp
p danh và thành viên góp vốn.
v
25. Tổ chức lại doanh nghiệp là vi
việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển
n đổi
đ loại hình
doanh nghiệp.
26. Tổ chức nước ngoài là tổ chứ
ức thành lập ở nước ngoài theo pháp luật nướcc ngoài.
27. Tỷ lệ sở hữu cổ phần, phầnn vvốn góp của nhà đầu tư nước ngoài là tổng tỷ lệ sở hữu vốn có
quyền biểu quyết của tất cả nhà đđầu tư nước ngoài trong một doanh nghiệp Việtt Nam.
28. Vốn có quyền biểu quyết là ph
phần vốn góp hoặc cổ phần, theo đó người sở hữu
u có quyền
quy biểu
quyết về những vấn đề thuộc thẩm
m quy
quyền quyết định của Hội đồng
ng thành viên hoặc
ho Đại hội đồng
cổ đông.
29. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài ssản do các thành viên đã góp hoặc cam kếtt góp khi thành lập
l
công ty trách nhiệm hữu hạn,
n, công ty hhợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần
n đã
đ bán hoặc đã
được đăng ký mua khi thành lậpp doanh nghi
nghiệp đối với công ty cổ phần.
Điều 5. Bảo đảm của Nhà nướcc đ
đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu
u doanh nghiệp
nghi
1. Nhà nước công nhận sự tồn tạii lâu dài và phát tri
triển của các loạii hình doanh nghiệp
nghi được quy
định tại Luật này; bảo đảm bình đđẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp
p không phân biệt
bi hình
thức sở hữu và thành phần kinh ttế; thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt động
ng kinh doanh.
2. Nhà nước công nhận và bảo hộộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập,
p, các quyền
quy và lợi
ích hợp pháp khác củaa doanh nghi
nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp.
3. Tài sản và vốn đầu tư hợpp pháp ccủa doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp
p không bị
b quốc
hữu hóa, không bị tịch thu bằng
ng bi
biện pháp hành chính.
Trường hợp thật cần thiếtt vì lý do qu
quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốcc gia, tình trạng
tr
khẩn
cấp, phòng, chống
ng thiên tai, Nhà nư
nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường
ng tài sản
s của
doanh nghiệp; trường hợp trưng
ưng mua th
thì doanh nghiệp được thanh toán, trường
ng hợp
h trưng dụng
thì doanh nghiệp được bồi thường
ng theo giá thị trường tại thời điểm trưng
ng mua hoặc
ho trưng dụng.
Việc thanh toán hoặc bồi thường
ng ph
phải bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp
p và không phân biệt
bi đối
xử giữa các loạii hình doanh nghi
nghiệp.
Điều 6. Tổ chức chính trị, tổ ch
chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp

1. Tổ chức chính trị, tổ chứcc chính tr
trị - xã hội trong doanh nghiệp hoạt động
ng theo quy định của
Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ ttổ chức.
2. Doanh nghiệp có nghĩa vụ tôn tr
trọng và không được cản trở, gây khó khăn
ăn cho việc
vi thành lập
tổ chức chính trị, tổ chứcc chính tr
trị - xã hội tại doanh nghiệp; không được cản trở
ở, gây khó khăn
cho người lao động tham gia hoạạt động trong các tổ chức này.
Điều 7. Quyền của doanh nghiệệp
1. Tự do kinh doanh trong những
ng ngành, ngh
nghề mà luật không cấm.
2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọnn hình th
thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựaa chọn
ch ngành, nghề,
địa bàn, hình thứcc kinh doanh; ch
chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.
3. Lựa chọn hình thức, phương
ương th
thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.
4. Chủ động tìm kiếm thị trường,
ng, khách hàng và ký kkết hợp đồng.
5. Kinh doanh xuất khẩu, nhậpp kh
khẩu.
6. Tuyển dụng, thuê và sử dụng
ng lao động theo yêu cầu kinh doanh.
7. Chủ động ứng dụng khoa họcc và công ngh
nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng
cạnh tranh.
8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạạt tài sản của doanh nghiệp.
9. Từ chối yêu cầu cung cấp nguồồn lực không theo quy định của pháp luật.
10. Khiếu nại, tố cáo theo quy địịnh của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
11. Tham gia tố tụng theo quy địịnh của pháp luật.
12. Quyền khác theo quy định củủa luật có liên quan.
Điều 8. Nghĩa vụ củaa doanh nghi
nghiệp
1. Đáp ứng đủ điều kiệnn kinh doanh khi kinh doanh ngành, ngh
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
theo quy định của Luật đầu tư
ư và bbảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó
đ trong suốt
quá trình hoạt động kinh doanh.
2. Tổ chức công tác kế toán, lậpp và nnộp báo cáo tài chính trung thực,
c, chính xác, đúng
đ
thời hạn
theo quy định của pháp luật về kếế toán, thống kê.
3. Kê khai thuế, nộp thuế và thựcc hi
hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định
nh của
c pháp luật.

4. Bảo đảm quyền, lợi ích hợpp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định
nh của
c pháp luật
về lao động; không đượcc phân bi
biệt đối xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm củaa người
ng
lao động
trong doanh nghiệp; không đượcc ssử dụng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em; hỗ
h trợ và tạo
điều kiện thuận lợi cho ngườii lao đđộng tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng
nă nghề; thực
hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảoo hi
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người
ng
lao động theo quy định củaa pháp lu
luật.
5. Bảo đảm và chịu trách nhiệm
m vvề chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn
n do pháp luật
lu
quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký ho
hoặc công bố.
6. Thực hiện đầy đủ, kịp thờii các ngh
nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi
đ nội dung
đăng ký doanh nghiệp,
p, công khai thông tin vvề thành lập và hoạt động,
ng, báo cáo và các nghĩa
ngh vụ
khác theo quy định của Luậtt này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
7. Chịu trách nhiệm về tính trung th
thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký
doanh nghiệpp và các báo cáo; trư
trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặcc báo cáo thiếu
thi chính
xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thờ
ời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.
8. Tuân thủ quy định củaa pháp lu
luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hộ
ội, bình đẳng
giới, bảo vệ tài nguyên, môi trườ
ờng, bảo vệ di tích lịch sử-văn
n hóa và danh lam thắng
th
cảnh.
9. Thực hiện nghĩa vụ về đạo đứcc kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp
p pháp của
c khách
hàng và người tiêu dùng.
Điều 9. Quyền và nghĩa vụ củaa doanh nghi
nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch
ch vụ
v công ích
1. Các quyền và nghĩa vụ quy định
nh ttại Điều 7, Điều 8 và quy định
nh khác có liên quan của
c Luật
này.
2. Được hạch toán và bù đắpp chi phí theo giá do pháp lu
luật về đấu thầu quy định
nh hoặc
ho thu phí sử
dụng dịch vụ theo quy định củaa cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Được bảo đảm thời hạn cung ứ
ứng sản phẩm, dịch vụ thích hợp để thu hồi vốn
n đầu
đ tư và có lãi
hợp lý.
4. Cung ứng sản phẩm, dịch vụ đđủ số lượng, đúng chất lượng và thời hạn đãã cam kết
k theo giá
hoặc phí do cơ quan nhà nướcc có th
thẩm quyền quy định.
5. Bảo đảm các điều kiện công bằằng và thuận lợi như nhau cho các khách hàng.
6. Chịu trách nhiệm trướcc pháp lu
luật và khách hàng về số lượng, chất lượng, điều
u kiện
ki cung ứng
và giá, phí sản phẩm, dịch vụ cung ứng.
Điều 10. Tiêu chí, quyền
n và ngh
nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội
1. Doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

a) Là doanh nghiệp được đăng ký th
thành lập theo quy định của Luật này;
b) Mục tiêu hoạt động nhằm giảii quy
quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng
ng đồng;
đ
c) Sử dụng ít nhất 51% tổng lợii nhu
nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu
u tư nhằm
nh thực hiện
mục tiêu xã hội, môi trường như
ư đđã đăng ký.
2. Ngoài các quyền và nghĩa vụ ccủa doanh nghiệp theo quy định của Luậtt này, doanh nghiệp
nghi xã
hội có các quyền và nghĩa vụ sau đđây:
a) Duy trì mục tiêu và điều kiệnn quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều
u này trong suốt
su quá
trình hoạt động; trường hợpp doanh nghi
nghiệp đang hoạt động muốn chuyển thành doanh
oanh nghiệp
nghi xã
hội hoặc doanh nghiệp xã hộii mu
muốn từ bỏ mục tiêu xã hội, môi trường, không sử
ử dụng lợi nhuận
để tái đầu tư thì doanh nghiệpp ph
phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền để tiến
n hành các thủ
th tục
theo quy định của pháp luật;
p, ngư
người quản lý doanh nghiệp xã hội đượcc xem xét, tạo
t thuận lợi và
b) Chủ sở hữu doanh nghiệp,
hỗ trợ trong việc cấp giấyy phép, ch
chứng chỉ và giấy chứng nhận
n có liên quan theo quy định của
pháp luật;
c) Được huy động và nhận tài trợ
ợ dưới các hình thức khác nhau từ các cá nhân, doanh
doa nghiệp, tổ
chức phi chính phủ và các tổ chứ
ức khác của Việt Nam và nước ngoài để bù đắp
p chi phí quản
qu lý
và chi phí hoạt động củaa doanh nghi
nghiệp;
d) Không được sử dụng các khoảản tài trợ huy động được cho mục đích
ích khác ngoài bù đắp chi phí
quản lý và chi phí hoạt động để gi
giải quyết vấn đề xã hội, môi trường
ng mà doanh nghiệp
nghi đã đăng
ký;
đ) Trường hợp được nhận các ưu đđãi, hỗ trợ, doanh nghiệp xã hội phải định kỳ hằng
h
năm báo cáo
cơ quan có thẩm quyền về tình hình ho
hoạt động của doanh nghiệp.
3. Nhà nước có chính sách khuyếến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển
n doanh nghiệp
nghi xã hội.
4. Chính phủ quy định chi tiết Đi
Điều này.
Điều 11. Chế độ lưu giữ tài liệu
u ccủa doanh nghiệp
1. Tùy theo loạii hình, doanh nghi
nghiệp phải lưu giữ các tài liệu sau đây:
a) Điều lệ công ty; quy chế quảnn lý nnội bộ của công ty; sổ đăng ký thành
ành viên hoặc
ho sổ đăng ký cổ
đông;
b) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữuu công nghi
nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chấtt lượng
lư
sản phẩm;
giấy phép và giấy chứng nhậnn khác;
c) Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyềền sở hữu tài sản của công ty;

d) Biên bản họp Hội đồng
ng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;; các quyết
quy định
của doanh nghiệp;
đ) Bản cáo bạch để phát hành chứ
ứng khoán;
e) Báo cáo của Ban kiểm soát, kếết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chứ
ức kiểm toán;
g) Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hhằng năm.
2. Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài li
liệu quy định tại khoản 1 Điều này tại trụ sở
ở chính hoặc địa
điểm khác được quy định trong Đ
Điều lệ công ty; thời hạn lưu giữ thực hiện
n theo quy định của
pháp luật có liên quan.
Điều 12. Báo cáo thay đổii thông tin ccủa người quản lý doanh nghiệp
Doanh nghiệp phải báo cáo Cơ
ơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ
ụ sở chính trong
thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quố
ốc tịch, số Thẻ
căn cước công dân, Giấy chứng
ng minh nhân dân, H
Hộ chiếu hoặc chứng thựcc cá nhân hợp pháp
khác của những người sau đây:
1. Thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;
2. Thành viên Ban kiểm soát hoặặc Kiểm soát viên;
3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
c.
Điều 13. Người đại diện
n theo pháp lu
luật của doanh nghiệp
1. Người đại diện theo pháp luậtt ccủa doanh nghiệp là cá nhân đại diện
n cho doanh nghiệp
nghi thực
hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh ttừ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp
nghi
với tư cách nguyên đơn, bị đơn, ngư
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọ
ọng tài, Tòa án
và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạnn và công ty ccổ phần có thể có một hoặc nhiều
u người
ngư đại diện theo
pháp luật. Điều lệ công ty quy địịnh cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền,
n, nghĩa
ngh vụ của
người đại diện theo pháp luật củaa doanh nghi
nghiệp.
3. Doanh nghiệp phải bảo đảm
m luôn có ít nh
nhất một người đại diện theo pháp luậtt cư trú tại Việt
Nam. Trường hợp doanh nghiệpp ch
chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì ngư
ười đó phải cư
trú ở Việt Nam và phải ủy quyềnn bbằng văn bản cho người khác thực hiện quyền
n và nghĩa
ngh vụ của
người đại diện theo pháp luậtt khi xu
xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp
p này, người
ngư đại diện theo
pháp luật vẫn phải chịuu trách nhi
nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy
y quyền.
quy
4. Trường hợp hết thời hạn ủyy quy
quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện
n theo pháp luật
lu
của doanh nghiệp chưa trở lạii Vi
Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện
n theo quy định
sau đây:

a) Người được ủy quyền vẫn tiếpp ttục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của ngườii đại
đ diện theo
pháp luật của doanh nghiệp tư
ư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến
n khi người
ng
đại diện
theo pháp luật của doanh nghiệpp tr
trở lại làm việc tại doanh nghiệp;
b) Người được ủy quyền vẫn tiếpp ttục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của ngườii đại
đ diện theo
pháp luật của công ty trách nhiệm
m hhữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp
p danh trong phạm
ph vi đã
được ủy quyền cho đến khi ngườ
ời đại diện theo pháp luật của công ty trở lạii làm việc
vi tại công ty
hoặc cho đến khi chủ sở hữuu công ty, H
Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị,, quyết
quy định cử
người khác làm người đại diệnn theo pháp lu
luật của doanh nghiệp.
5. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và ngườii này vắng
v
mặt tại
Việtt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền
n và nghĩa
ngh vụ của
người đại diện theo pháp luật củaa doanh nghi
nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm
m giam, kết
k án tù, bị
hạn chế hoặc mất năng lựcc hành vi dân ssự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng
ng thành viên, Hội
H đồng
quản trị cử người khác làm ngườ
ời đại diện theo pháp luật của công ty.
6. Đối với công ty trách nhiệm hữ
ữu hạn có hai thành viên, nếu
u có thành viên là cá nhân làm
người đại diện theo pháp luật củaa công ty bbị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi
ơi cư trú, bị mất hoặc
bị hạn chế năng lựcc hành vi dân ssự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm
m tội
t buôn lậu,
làm hàng giả,, kinh doanh trái phép, tr
trốn thuế, lừa dối khách hàng và tộii khác theo quy định của
Bộ luật hình sự thì thành viên còn llại đương nhiên làm người đại diện
n theo pháp luật
lu của công ty
cho đến khi có quyết định mới củủa Hội đồng thành viên về người đại diện
n theo pháp luật
lu của
công ty.
7. Trong một số trường hợp đặcc bi
biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định
nh người
ngư đại diện
theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.
Điều 14. Trách nhiệm của ngườ
ời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
1. Người đại diện theo pháp luậtt ccủa doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:
a) Thực hiện các quyền và nghĩa
ĩa vvụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tố
ốt nhất nhằm bảo
đảm lợi ích hợp pháp củaa doanh nghi
nghiệp;
b) Trung thành với lợi ích củaa doanh nghi
nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết,
t, cơ hội kinh
doanh của doanh nghiệp,
p, không llạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản củaa doanh nghiệp
nghi để
tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổổ chức, cá nhân khác;
c) Thông báo kịp thời, đầy đủ,, chính xác cho doanh nghi
nghiệp về việc người đại diệện đó và người có
liên quan của họ làm chủ hoặcc có ccổ phần, phần vốn góp chi phối tạii các doanh nghiệp
nghi khác.
2. Người đại diện theo pháp luậtt ccủa doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đốii với
v những thiệt
hại cho doanh nghiệp do vi phạm
m ngh
nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 15. Người đại diện theo ủyy quy
quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức

1. Người đại diện theo ủy quyềnn ccủa chủ sở hữu, thành viên, cổ đông
ông công ty là tổ
t chức phải là
cá nhân được ủy quyền bằng văn
ăn bbản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó
đ thực hiện
các quyền và nghĩa vụ theo quy đđịnh của Luật này.
2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện
n theo ủy quyền
thực hiện theo quy định sau đây:
a) Tổ chứcc là thành viên công ty trách nhi
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở
ở hữu ít nhất
35% vốn điều lệ có thể ủy quyềnn ttối đa 03 người đại diện;
b) Tổ chức là cổ đông công ty cổổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần
n phổ
ph thông có thể
ủy quyền tối đa 03 người đại diện.
n.
3. Trường hợp chủ sở hữu,
u, thành viên, ccổ đông công ty là tổ chức cử nhiều ngườ
ời đại diện theo
ủy quyền thì phải xác định cụ thểể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đạii diện.
di Trường hợp
chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phầần tương ứng cho
mỗi người đại diện theo ủy quyền,
n, ph
phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều
u cho số
s lượng
người đại diện theo ủy quyền.
4. Việc chỉ định người đại diệnn theo ủy quyền phải bằng văn bản, phảii thông báo cho công ty và
chỉ có hiệu lực đối với công ty kểể từ ngày công ty nhận được thông báo. Văn bản
n ủy quyền phải
có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, địaa ch
chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông;
đ
b) Số lượng người đại diện theo ủủy quyền và tỷ lệ cổ phần, phần vốn góp tương ứng
ứ mỗi người
đại diện theo ủy quyền;
c) Họ, tên, địa chỉ thường
ng trú, qu
quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng
ng minh nhân dân,
Hộ chiếu hoặc chứng thựcc cá nhân hhợp pháp khác của từng người đại diện theo ủy
ủ quyền;
d) Thời hạn ủy quyền tương ứng
ng ccủa từng người đại diện theo ủy quyền;
n; trong đó ghi rõ
r ngày bắt
đầu được ủy quyền;
đ) Họ, tên, chữ ký của người đạii di
diện theo pháp luật của chủ sở hữu,
u, thành viên, cổ
c đông và của
người đại diện theo ủy quyền.
5. Người đại diện theo ủy quyềnn ph
phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầầy đủ;
b) Không thuộc đối tượng bị cấm
m thành llập và quản lý doanh nghiệp;
c) Thành viên, cổ đông
ông là công ty có ph
phần vốn góp hay cổ phần do Nhà nước nắm
m giữ
gi trên 50%
vốn điều lệ không được cử vợ ho
hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ,
đ con nuôi,

anh ruột, chị ruột, em ruột củaa ngư
người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm
nhi người quản
lý công ty làm người đại diệnn theo ủy quyền tại công ty khác;
d) Các tiêu chuẩn và điều kiệnn khác do Điều lệ công ty quy định.
Điều 16. Trách nhiệm của ngườ
ời đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu,
u, thành viên, cổ
c
đông là tổ chức
chủ sở hữu, thành viên, cổ đông thựcc hiện
hi các quyền
1. Người đại diện theo ủy quyềnn nhân danh ch
và nghĩa vụ của chủ sở hữu,
u, thành vviên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hộ
ội đồng cổ đông
theo quy định của Luật này. Mọii hhạn chế của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đố
ối với người đại
diện theo ủy quyền trong việc thự
ực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu,
u, thành viên, cổ
c đông
tương ứng tại Hội đồng
ng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lựcc đối
đ với bên thứ
ba.
2. Người đại diện theo ủy quyềnn có trách nhi
nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp của Hộ
ội đồng thành
viên, Đại hội đồng cổ đông; thựcc hi
hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền mộtt cách trung
thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ llợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền.
3. Người đại diện theo ủy quyềnn ch
chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu,
u, thành viên, cổ
c đông ủy
quyền do vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này. Chủ sở hữu,
u, thành viên, cổ
c đông ủy quyền
chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đđối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến
n quyền
quy và nghĩa vụ
được thực hiện thông qua ngườii đđại diện theo ủy quyền.
Điều 17. Các hành vi bị nghiêm ccấm
1. Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứ
ứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu ngườii thành lập
l doanh
nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái vvới quy định của Luật này; gây chậm trễ, phiềền hà, cản trở,
sách nhiễu người thành lậpp doanh nghi
nghiệp và hoạt động kinh doanh củaa doanh nghiệp.
nghi
2. Ngăn cản chủ sở hữu,
u, thành viên, ccổ đông của doanh nghiệp thực hiện
n các quyền,
quy nghĩa vụ
theo quy định của Luậtt này và Đi
Điều lệ công ty.
3. Hoạt động kinh doanh dướii hình th
thức doanh nghiệp mà không đăng ký hoặcc tiếp
ti tục kinh
doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứ
ứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
4. Kê khai không trung thực,
c, không chính xác nnội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
nghi và nội dung
hồ sơ đăng ký thay đổi nộii dung đă
đăng ký doanh nghiệp.
5. Kê khai khống vốn điều lệ,, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định
đ
giá tài sản
góp vốn không đúng giá trị.
6. Kinh doanh các ngành, nghề ccấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh
doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luậtt đầu
đ tư hoặc
không bảo đảm duy trì đủ điềuu ki
kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.

7. Rửa tiền, lừa đảo.
Chương II
THÀNH L
LẬP DOANH NGHIỆP
Điều 18. Quyền thành lập,
p, góp vvốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quả
ản lý doanh
nghiệp
1. Tổ chức, cá nhân có quyềnn thành llập và quản lý doanh nghiệp tại Việtt Nam theo quy định của
Luật này, trừ trường hợp quy định
nh ttại khoản 2 Điều này.
2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quy
quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp
p tại
t Việt Nam:
a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũũ trang nhân dân ssử dụng tài sản nhà nước để thành lập
l doanh
nghiệp kinh doanh thu lợii riêng cho ccơ quan, đơn vị mình;
b) Cán bộ, công chức, viên chứcc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chứ
ức, viên chức;
c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuy
chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốcc phòng trong các cơ
quan, đơn vị thuộc Quân độii nhân dân; ssĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ
c quan, đơn
vị thuộc Công an nhân dân Việtt Nam, tr
trừ những người được cử làm đại diện
n theo ủy quyền để
quản lý phần vốn góp củaa Nhà nư
nước tại doanh nghiệp;
d) Cán bộ lãnh đạo, quảnn lý nghi
nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những
ng người
ngư được cử
làm đại diện theo ủy quyền để qu
quản lý phần vốn góp của Nhà nước tạii doanh nghiệp
nghi khác;
đ) Người chưa thành niên; ngườii bbị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mấtt năng
nă lực hành
vi dân sự; tổ chức không có tư
ư cách pháp nhân;
e) Người đang bị truy cứuu trách nhi
nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định
nh xử
x lý hành
chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm
m hành nghề
ngh kinh
doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặcc làm công vi
việc nhất định, liên quan đến
n kinh doanh theo quyết
quy
định của Tòa án; các trường hợpp khác theo quy định của pháp luật về phá sản,
n, phòng, chống
ch
tham nhũng.
Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu ccầu, người đăng ký thành lập
p doanh nghiệp
nghi phải
nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ
ơ quan đăng ký kinh doanh.
3. Tổ chức, cá nhân có quyềnn góp vvốn, mua cổ phần, mua phần vốn
n góp vào công ty cổ
c phần,
công ty trách nhiệm hữu hạn,
n, công ty hhợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường
trư
hợp sau
đây:
a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũũ trang nhân dân ssử dụng tài sản nhà nước góp vốn
n vào doanh
nghiệp để thu lợi riêng cho cơ
ơ quan, đơn vị mình;

b) Các đối tượng không đượcc góp vvốn vào doanh nghiệp theo quy định củaa pháp luật
lu về cán bộ,
công chức.
4. Thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vvị mình theo điểm a khoản 2 và điểm a khoản
n 3 Điều
Đ này là
việc sử dụng thu nhập dưới mọii hình th
thức có được từ hoạt động kinh doanh, từ góp vốn,
v mua cổ
phần, mua phần vốn góp vào mộột trong các mục đích sau đây:
a) Chia dưới mọi hình thứcc cho m
một số hoặc tất cả những người quy định tại điểm
m b và điểm c
khoản 2 Điều này;
lu về ngân
b) Bổ sung vào ngân sách hoạt độộng của cơ quan, đơn vị trái với quy định củaa pháp luật
sách nhà nước;
c) Lập quỹ hoặc bổ sung vào quỹỹ phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị.
Điều 19. Hợp đồng trước đăng ký doanh nghi
nghiệp
1. Người thành lập doanh nghiệpp đư
được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việcc thành lập
l và hoạt
động của doanh nghiệp trướcc và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.
2. Trường hợp doanh nghiệp đượ
ợc thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thựcc hiện
hi quyền và
nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng
ng đđã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trườ
ờng hợp các bên
hợp đồng có thỏa thuận khác.
3. Trường hợp doanh nghiệpp không được đăng ký thành lập thì người ký kết hợp
p đồng
đ
theo quy
định tại khoản 1 Điều này chịuu trách nhi
nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp
p liên đới chịu
trách nhiệm thực hiện hợp đồng
ng đđó.
Điều 20. Hồ sơ đăng kýý doanh nghi
nghiệp của doanh nghiệp tư nhân
1. Giấy đề nghị đăng
ng ký doanh nghi
nghiệp.
2. Bản sao Thẻ căn cướcc công dân, Gi
Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặcc chứng
ch
thực cá
nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghi
nghiệp tư nhân.
Điều 21. Hồ sơ đăng kýý doanh nghi
nghiệp của công ty hợp danh
1. Giấy đề nghị đăng
ng ký doanh nghi
nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên.
4. Bản sao Thẻ căn cướcc công dân, Gi
Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặcc chứng
ch
thực cá
nhân hợp pháp khác củaa các thành viên.

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nướcc ngoài theo quy định của
Luật đầu tư.
Điều 22. Hồ sơ đăng kýý doanh nghi
nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn
1. Giấy đề nghị đăng
ng ký doanh nghi
nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên.
4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thự
ực cá nhân hợp
a) Thẻ căn cước công dân, Giấyy ch
pháp khác của các thành viênn là cá nhân;
b) Quyết định thành lập, Giấyy ch
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu
u tương
tươ đương khác
của tổ chức và văn bản ủy quyền;
n; Th
Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng
ng minh nhân dân, Hộ
H chiếu
hoặc chứng thực cá nhân hợpp pháp khác ccủa người đại diện theo ủy quyền củaa thành viên là tổ
t
chức.
Đối với thành viên là tổ chức nướ
ớc ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
nghi
hoặc tài liệu tương đương phảii đư
được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầuu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định
nh của
c Luật đầu tư.
Điều 23. Hồ sơ đăng kýý doanh nghi
nghiệp của công ty cổ phần
1. Giấy đề nghị đăng
ng ký doanh nghi
nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách cổ đông sáng lậpp và ccổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Thẻ căn cước công dân, Giấyy ch
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thự
ực cá nhân hợp
pháp khác của các cổ đông
ông sáng llập và cổ đông là nhà đầu tư nướcc ngoài là cá nhân;
b) Quyết định thành lập, Giấyy ch
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu
u tương
tươ đương khác
của tổ chức và văn bản ủy quyền;
n; Th
Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng
ng minh nhân dân, Hộ
H chiếu
hoặc chứng thực cá nhân hợpp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ
ổ đông sáng lập
và cổ đông là nhà đầu tư nướcc ngoài là tổ chức.
Đối với cổ đông là tổ chức nướcc ngoài thì bbản sao Giấy chứng nhận đăng
ng ký doanh nghiệp
nghi hoặc
tài liệu tương đương phải được hhợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầuu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định
nh của
c Luật đầu tư.
Điều 24. Nội dung giấy đề nghịị đăng ký doanh nghiệp
1. Tên doanh nghiệp.
2. Địa chỉ trụ sở chính củaa doanh nghi
nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu
u có).
3. Ngành, nghề kinh doanh.
chủ doanh nghiệp tư nhân.
4. Vốn điều lệ; vốn đầu tư củaa ch
5. Các loại cổ phần, mệnh giá mỗỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền
n chào bán của
c
từng loại cổ phần đối vớii công ty ccổ phần.
6. Thông tin đăng ký thuế.
7. Số lượng lao động.
8. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường
ng trú, qu
quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy
y chứng
ch
minh
nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng
ng th
thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp
nghi tư nhân và
thành viên hợp danh.
9. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường
ng trú, qu
quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy
y chứng
ch
minh
nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng
ng th
thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện
n theo pháp luật
lu
của doanh nghiệp đối vớii công ty trách nhi
nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.
Điều 25. Điều lệ công ty
ửa đổi, bổ sung
1. Điều lệ công ty bao gồm Điềuu llệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sử
trong quá trình hoạt động.
Điều lệ công ty có các nộii dung ch
chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính củaa công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đạii diện
di (nếu có);
b) Ngành, nghề kinh doanh;
c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần,
n, lo
loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đốii với
v công ty cổ
phần;
d) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch
ch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp
p danh đối với
công ty hợp danh; của chủ sở hữuu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm
m hữu
h hạn; của
cổ đông sáng lập đối với công ty ccổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp củaa mỗi
m thành viên
đối với công ty trách nhiệm hữuu hhạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần,
ph mệnh giá cổ
phần từng loại của cổ đông
ông sáng llập;

đ) Quyền và nghĩa vụ củaa thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn,
n, công ty hợp
h danh; của
cổ đông đối với công ty cổ phần;
n;
e) Cơ cấu tổ chức quản lý;
g) Người đại diện theo pháp luậtt đđối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ
ổ phần;
h) Thể thức thông qua quyết định
nh ccủa công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp
p nội
n bộ;
i) Căn cứ và phương pháp xác địịnh thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản
n lý và Kiểm
Ki
soát viên;
quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn
n góp đối
đ với công ty
k) Những trường hợpp thành viên có quy
trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phầần đối với công ty cổ phần;
l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuậận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
m) Các trường hợp giải thể,, trình ttự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điềều lệ công ty.
2. Điều lệ khi đăng ký doanh nghi
nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của những ngườii sau đây:
a) Các thành viên hợp danh đốii vvới công ty hợp danh;
b) Chủ sở hữuu công ty là cá nhân ho
hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu
h công ty là tổ
chức đối với công ty trách nhiệm
m hhữu hạn một thành viên;
c) Thành viên là cá nhân và ngườ
ời đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện
n theo ủy quyền của
thành viên là tổ chức đối vớii công ty trách nhi
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
d) Cổ đông sáng lậpp là cá nhân và ng
người đại diện theo pháp luật hoặc người đạii diện
di theo ủy
quyền của cổ đông sáng lập là tổổ chức đối với công ty cổ phần.
3. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung ph
phải có họ, tên và chữ ký của những ngườii sau đây:
đ
a) Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên đđối với công ty hợp danh;
b) Chủ sở hữu, người đại diệnn theo pháp lu
luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện
n theo pháp luật
lu
đối với công ty trách nhiệm hữuu hhạn một thành viên;
c) Người đại diện theo pháp luậtt đđối với công ty trách nhiệm hữu hạn
n hai thành viên trở
tr lên và
công ty cổ phần.
Điều 26. Danh sách
h thành viên công ty trách nhi
nhiệm hữu hạn, công ty hợp
p danh, danh sách
cổ đông sáng lập đối với công ty ccổ phần

Danh sách thành viên công ty trách nhi
nhiệm hữu hạn, công ty hợp
p danh, danh sách cổ
c đông sáng
lập và cổ đông là nhà đầu tư nướ
ớc ngoài đối với công ty cổ phần được lập phảii có các nội
n dung
chủ yếu sau đây:
1. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốcc ttịch, địa chỉ thường trú và các đặc điểm cơ bản
n khác của
c thành
viên là cá nhân đối vớii công ty trách nhi
nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; của cổ
ổ đông sáng lập
và cổ đông là nhà đầu tư nướcc ngoài là cá nhân đối với công ty cổ phần;
2. Tên, mã số doanh nghiệp và địịa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đốii với
v công ty
trách nhiệm hữu hạnn và công ty hhợp danh; của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu
đ tư nước
ngoài là tổ chức đối vớii công ty ccổ phần;
3. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốcc ttịch, địa chỉ thường trú của người đại diện theo ủy quyền hoặc
đại diện theo pháp luật củaa thành viên là ttổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu
u hạn;
h của cổ
đông sáng lập và cổ đông
ông là nhà đđầu tư nước ngoài là tổ chức đối với công ty cổ phần;
4. Phần vốn góp, giá trị vốnn góp, lo
loại tài sản, số lượng, giá trị của từng loại tài sảản góp vốn, thời
hạn góp vốn phần vốn góp của từ
ừng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu
u hạn,
h công ty hợp
danh; số lượng cổ phần, loại cổ ph
phần, loại tài sản, số lượng tài sản, giá trị của từng
ng loại
lo tài sản
góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng llập và cổ đông là nhà đầu tư nướcc ngoài đối
đ với công ty
cổ phần.
Điều 27. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghi
nghiệp
1. Người thành lập doanh nghiệpp ho
hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký
ý doanh nghiệp
nghi
theo quy định tại Luậtt này cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.
2. Cơ quan đăng kýý kinh doanh có trách nhi
nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ
ơ đăng ký
k doanh
nghiệp và cấp Giấy chứng nhậnn đă
đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn
n 03 ngày làm việc,
vi kể từ
ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệệp thì phải thông
báo bằng văn bản cho ngườii thành llập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu
u rõ lý do và các yêu
cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
3. Chính phủ quy định chi tiếtt trình ttự, thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, sự phối
ph hợp liên
thông giữa các cơ quan trong cấpp Gi
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lao động, bảo
hiểm xã hội và đăngg ký doanh nghi
nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
Điều 28. Cấp Giấy chứng nhận
n đă
đăng ký doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp được cấp Giấyy ch
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều
đ kiện sau
đây:
a) Ngành, nghề đăng
ng ký kinh doanh không bbị cấm đầu tư kinh doanh;
b) Tên của doanh nghiệp được đặặt theo đúng quy định tại các Điều
u 38, 39, 40 và 42 của
c Luật
này;

c) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệệp hợp lệ;
d) Nộp đủ lệ phí đăng
ng ký doanh nghi
nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.
2. Trường hợp Giấy chứng nhậnn đă
đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị
tiêu hủy dưới hình thứcc khác, doanh nghi
nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
nghi
và phải trả lệ phí theo quy định
nh pháp lu
luật về phí và lệ phí.
Điều 29. Nội dung Giấy chứng
ng nh
nhận đăng ký doanh nghiệp
1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghi
nghiệp.
2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghi
nghiệp.
3. Họ, tên, địa chỉ thường
ng trú, qu
quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng
ng minh nhân dân,
Hộ chiếu hoặc chứng thựcc cá nhân hhợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật
lu của doanh
nghiệp đối với công ty trách nhiệệm hữu hạn và công ty cổ phần; củaa các thành viên hợp
h danh đối
với công ty hợp danh; của chủ doanh nghi
nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ,, tên, địa chỉ
thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn
ăn cư
cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ
ộ chiếu hoặc
chứng thực cá nhân hợp pháp khác ccủa thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp
nghi và địa chỉ
trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
4. Vốn điều lệ.
Điều 30. Mã số doanh nghiệp
1. Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh
nghiệp, được cấpp cho doanh nghi
nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng
ng nhận
nh đăng ký
doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệpp có m
một mã số duy nhất và không được sử dụng
ng lại
l để cấp cho
doanh nghiệp khác.
2. Mã số doanh nghiệp đượcc dùng đđể thực hiện các nghĩa vụ về thuế, thủ tụcc hành chính và
quyền, nghĩa vụ khác.
Điều 31. Đăng ký thay đổi nộii dung Gi
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
p
1. Doanh nghiệp phải đăng ký vớ
ới Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nộii dung Giấy
Gi
chứng nhận đăng ký doanh nghiệệp quy định tại Điều 29 của Luật này.
2. Người đại diện theo pháp luậtt ccủa doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng
ng ký thay đổi
đ nội dung
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghi
nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.
3. Cơ quan đăng kýý kinh doanh có trách nhi
nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ
ơ và cấp
c Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp mớii trong th
thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhậận được hồ sơ.
Trường hợp từ chối thì phảii thông báo bbằng văn bản cho doanh nghiệp biết.
t. Thông báo phải
ph nêu
rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

4. Đăng ký thay đổi nội dung Giấấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyếtt định
đ
của Tòa
án hoặc Trọng tài thực hiệnn theo trình ttự, thủ tục sau đây:
a) Người đề nghị đăng ký thay đổổi nội dung Giấy chứng nhận đăng
ng ký doanh nghiệp
nghi gửi đề nghị
đăng ký thay đổi đến Cơ
ơ quan đăng kký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn
n 15 ngày làm
việc, kể từ ngày bản án hoặcc quy
quyết định có hiệu lực thi hành. Kèm theo đăng ký phải có bản sao
bản án hoặc quyết định đã có hiệệu lực thi hành;
b) Cơ quan đăng kýý kinh doanh có trách nhi
nhiệm xem xét và cấp Giấy chứng nhận
n đăng
đă ký doanh
nghiệp mới theo nội dung bảnn án ho
hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành trong thời
th hạn 03 ngày
làm việc, kể từ ngày nhận đượcc đđề nghị đăng ký. Trường hợp từ chối thì phảii thông báo bằng
b
văn
bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi biết. Thông báo phảii nêu rõ lý do; các yêu cầu
c sửa đổi,
bổ sung hồ sơ (nếu có).
Điều 32. Thông báo thay đổi nộội dung đăng ký doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp phảii thông báo vvới Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi vềề một trong
những nội dung sau đây:
a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
b) Thay đổi cổ đông sáng lập đốii vvới công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư
ư nước
nư ngoài, trừ
trường hợp đối vớii công ty niêm yyết;
c) Thay đổi những nộii dung khác trong hhồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
2. Người đại diện theo pháp luậtt ccủa doanh nghiệp chịu trách nhiệm
m thông báo thay đổi nội dung
đăng ký doanh nghiệp trong thờii hhạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.
3. Công ty phải thông báo bằng
ng vă
văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi
ơi công ty đặt trụ sở
chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu
u tư nước ngoài
được đăng ký trong Sổ đăng ký ccổ đông của công ty. Thông báo phải có nộii dung sau đây:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, địaa ch
chỉ trụ sở chính;
b) Đối với cổ đông là nhà đầuu tư nư
nước ngoài chuyển nhượng cổ phần: tên, địaa chỉ
ch trụ sở chính
của cổ đông nước ngoài là tổ chứ
ức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông
ông là cá nhân; số
s cổ phần,
loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ ph
phần hiện có của họ trong công ty; số cổ phần
n và loại
lo cổ phần
chuyển nhượng;
nước ngoài nhận chuyển nhượng: tên, địa chỉ trụ
tr sở chính của
c) Đối với cổ đông là nhà đầuu tư nư
cổ đông nước ngoài là tổ chức;
c; hhọ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông
ông là cá nhân; số
s cổ phần và
loại cổ phần nhận chuyển nhượng;
ng; ssố cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần
ph tương ứng
của họ trong công ty;
d) Họ, tên, chữ ký của người đạii di
diện theo pháp luật của công ty.

4. Cơ quan đăng kýý kinh doanh có trách nhi
nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ
ơ và thực
th hiện thay
đổi nội dung đăng
ng ký doanh nghi
nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
nh được thông
báo. Trường hợp từ chối bổ sung vào hhồ sơ đăng ký doanh nghiệp
p thì thông báo bằng
b
văn bản
cho doanh nghiệp biết.
t. Thông báo ph
phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu
(n có).
5. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghi
nghiệp theo quyết định củaa Tòa án hoặc
h
Trọng tài
thực hiện theo trình tự, thủ tụcc sau đđây:
a) Người đề nghị đăng ký thay đổổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gửii Thông báo đăng
đă ký thay
đổi đến Cơ quan đăng kýý kinh doanh có th
thẩm quyền trong thời hạn
n 10 ngày làm việc,
vi kể từ ngày
bản án hoặc quyết định có hiệu lự
ực thi hành. Kèm theo thông báo, phải có bản
n sao bản
b án hoặc
quyết định đã có hiệu lựcc thi hành;
b) Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhi
nhiệm xem xét và thực hiện thay đổi nộ
ội dung đăng ký
doanh nghiệp theo nội dung bảnn án ho
hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành trong thời hạn 03
ngày làm việc, kể từ ngày nhậnn đư
được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung, sử
ửa đổi thông tin
theo nội dung thông báo thay đổii đă
đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn
ăn bản
b cho người đề
nghị đăng ký thay đổi biết. Thông báo ph
phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ
ổ sung hồ sơ (nếu
có).
Điều 33. Công bố nội dung đăng ký doanh nghi
nghiệp
1. Doanh nghiệp sau khi được cấấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phảii thông báo công
khai trên Cổng thông tin quốcc gia vvề đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tụcc và phải
ph trả phí
theo quy định. Nội dung công bốố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
nghi
và các thông tin sau đây:
a) Ngành, nghề kinh doanh;
c phần.
b) Danh sách cổ đông sáng lậpp và ccổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối vớii công ty cổ
2. Trường hợp thay đổi nộii dung đă
đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng
ng phải
ph được
thông báo công khai trên Cổng
ng thông tin qu
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
p trong thời
th hạn quy
định tại khoản 3 Điều này.
3. Thời hạn thông báo công khai các thông tin vvề doanh nghiệp quy định tại khoảản 1 và khoản 2
Điều này là 30 ngày, kể từ ngày đư
được công khai.
Điều 34. Cung cấp thông tin vềề nội dung đăng ký doanh nghiệp
1. Trong thời hạnn 05 ngày làm vi
việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng
g ký doanh nghiệp
nghi hoặc
thay đổi nội dung đăng
ng ký doanh nghi
nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửii thông tin đăng
ký doanh nghiệp và thay đổi nộii dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan thuế,
thu cơ quan thống
kê, cơ quan quản lý lao động, cơ
ơ quan bbảo hiểm xã hội; định kỳ gửi thông tin đăng ký doanh
nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghi
nghiệp cho cơ quan nhà nước có thẩm
m quyền
quy khác

cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyệện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọ
ọi chung là cấp
huyện) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
2. Tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp
p các thông tin mà
doanh nghiệp phảii công khai theo quy định của pháp luật.
3. Cơ quan đăng kýý kinh doanh có ngh
nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và kịp thờii thông tin theo quy định
tại khoản 2 Điều này.
4. Chính phủ quy định chi tiết Đi
Điều này.
Điều 35. Tài sản góp vốn
1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng
ng Vi
Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi,
i, vàng, giá trị
tr quyền sử
dụng đất, giá trị quyền sở hữuu trí tu
tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản
n khác có thể
th định
giá được bằng Đồng Việt Nam.
2. Quyền sở hữu trí tuệ được sử ddụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền
n liên quan đến
quyền tác giả, quyền sở hữuu công nghi
nghiệp, quyền đối với giống cây trồng
ng và các quyền
quy sở hữu trí
tuệ khác theo quy định củaa pháp lu
luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chứcc là chủ
ch sở hữu hợp
pháp đối với các quyềnn nói trên m
mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.
n.
Điều 36. Chuyển quyền sở hữu
u tài ssản góp vốn
1. Thành viên công ty trách nhiệm
m hhữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông
ông công ty cổ
c phần phải
chuyển quyền sở hữu tài sảnn góp vvốn cho công ty theo quy định sau đây:
a) Đối với tài sản có đăng
ng ký quy
quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì ngư
ười góp vốn phải
làm thủ tục chuyển quyền sở hữuu tài ssản đó hoặc quyền sử dụng đấtt cho công ty tại
t cơ quan nhà
nước có thẩm quyền.
Việc chuyển quyền sở hữu đối vớ
ới tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trướcc bạ;
b
b) Đối với tài sản không đăng ký quy
quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiệện bằng việc giao
nhận tài sản góp vốn có xác nhậnn bbằng biên bản.
Biên bản giao nhận phảii ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địịa chỉ thường trú,
số Thẻ căn cước công dân, Giấyy ch
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thự
ực cá nhân hợp
pháp khác, số quyết định thành lậập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản
n và số
s đơn vị tài
sản góp vốn; tổng giá trị tài sảnn góp vvốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn
v điều lệ của
công ty; ngày giao nhận; chữ ký ccủa người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền
n của
c người góp
vốn và người đại diệnn theo pháp lu
luật của công ty;
c) Cổ phần hoặc phần vốn góp bằằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoạii tệ
t tự do chuyển
đổi, vàng chỉ đượcc coi là thanh toán xong khi quy
quyền sở hữu hợp pháp đối vớii tài sản
s góp vốn đã
chuyển sang công ty.

2. Tài sản được sử dụng vào hoạtt đđộng kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư
ư nhân không phải
ph làm
thủ tục chuyển quyền sở hữuu cho doanh nghi
nghiệp.
3. Thanh toán mọi hoạt động
ng mua, bán, chuyển nhượng cổ phần và phần vốn
n góp và nhận
nh cổ tức
của nhà đầu tư nước ngoài đềuu ph
phải được thực hiện thông qua tài khoản vốn củaa nhà đầu tư đó
mở tại ngân hàng ở Việt Nam, trừ
ừ trường hợp thanh toán bằng tài sản.
Điều 37. Định giá tài sản góp vốốn
1. Tài sản góp vốn không phảii là Đ
Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi,
i, vàng phải
ph được các
thành viên, cổ đông sáng lập hoặặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định
nh giá và được thể
hiện thành Đồng Việt Nam.
2. Tài sản góp vốn khi thành lậpp doanh nghi
nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập
l định
giá theo nguyên tắc nhất trí hoặcc do m
một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp địịnh giá. Trường
hợp tổ chức thẩm định
nh giá chuyên nghi
nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phảii được
đư đa số các
thành viên, cổ đông sáng lập chấấp thuận.
Trường hợp tài sản góp vốn đượcc đđịnh giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thờii điểm
đ
góp vốn thì
các thành viên, cổ đông sáng lậpp cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữaa giá trị
tr được
định giá và giá trị thực tế củaa tài ssản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng
ng thời
th liên đới
chịu trách nhiệm đối với thiệt hạii do ccố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trịị thực tế.
3. Tài sản góp vốnn trong quá trình ho
hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng
ng thành viên đối
đ với công ty
trách nhiệm hữu hạnn và công ty hhợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần
ph và người
góp vốn thỏa thuận định giá hoặcc do m
một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp
p định
đ
giá. Trường
hợp tổ chức thẩm định
nh giá chuyên nghi
nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phảii được
đư người góp
vốn và doanh nghiệp chấp thuận.
n.
Trường hợp nếu tài sản góp vốnn đư
được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểểm góp vốn thì
người góp vốn, chủ sở hữu,
u, thành viên H
Hội đồng thành viên đối vớii công ty trách nhiệm
nhi hữu hạn
và công ty hợpp danh, thành viên H
Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần
n cùng liên đới góp
thêm bằng số chênh lệch giữaa giá tr
trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản
n góp vốn
v tại thời
điểm kết thúc định giá; đồng thờii, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hạii do việc
vi cố ý định
giá tài sản góp vốn cao hơn
ơn giá tr
trị thực tế.
Điều 38. Tên doanh nghiệp
1. Tên tiếng Việt củaa doanh nghi
nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:
a) Loại hình doanh nghiệp.
p. Tên lo
loại hình doanh nghiệp được viếtt là “công ty trách nhiệm
nhi hữu
hạn” hoặc “công ty TNHH” đốii vvới công ty trách nhiệm hữu hạn; được viếtt là “công ty cổ
c phần”
hoặc “công ty CP” đối vớii công ty ccổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặặc “công ty HD”
đối với công ty hợp danh; đượcc vi
viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặcc “doanh nghiệp
nghi
TN” đối với doanh nghiệp tư
ư nhân;

b) Tên riêng. Tên riêng được viếtt bbằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt,
t, các chữ
ch F, J, Z,
W, chữ số và ký hiệu.
2. Tên doanh nghiệp phải đượcc ggắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diệện, địa điểm kinh
doanh của doanh nghiệp.
p. Tên doanh nghi
nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy
y tờ
t giao dịch, hồ
sơ tài liệu và ấn phẩm
m do doanh nghi
nghiệp phát hành.
3. Căn cứ vào quy định tại Điềuu này và các Điều 39, 40 và 42 của Luật này, Cơ
ơ quan đăng ký
kinh doanh có quyền từ chối chấpp thu
thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp.
Điều 39. Những điều cấm
m trong đ
đặt tên doanh nghiệp
1. Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký đượ
ợc quy định tại
Điều 42 của Luật này.
c, đơ
đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chứcc chính trị,
tr tổ chức
2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước,
chính trị - xã hội, tổ chứcc chính tr
trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội
h - nghề
nghiệp để làm toàn bộ hoặc mộtt ph
phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp
p có sự
s chấp
thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổổ chức đó.
3. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đứcc và thuần
thu phong mỹ
tục của dân tộc.
Điều 40. Tên doanh nghiệp bằng
ng ti
tiếng nước ngoài và tên viết tắt của
a doanh nghiệp
nghi
1. Tên doanh nghiệp bằng tiếng
ng nư
nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việtt sang một
m trong
những tiếng nước ngoài hệ chữ La
La-tinh. Khi dịch sang tiếng nướcc ngoài, tên riêng của
c doanh
nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nướcc ngoài.
2. Trường hợp doanh nghiệpp có tên bbằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng nướcc ngoài của
c doanh
nghiệp được in hoặc viết với khổổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tạại trụ sở chính,
chi nhánh, văn phòng đại diện, địịa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặcc trên các giấy
gi tờ giao
dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm
m do doanh nghi
nghiệp phát hành.
3. Tên viết tắt của doanh nghiệpp đư
được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng
ng tiếng
ti
nước
ngoài.
Điều 41. Tên chi nhánh, văn phòng
hòng đại diện và địa điểm kinh doanh
1. Tên chi nhánh, văn phòng đạii di
diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng
ng các chữ
ch cái trong
bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
2. Tên chi nhánh, văn phòng đạii di
diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm
m từ
t “Chi nhánh”
đối với chi nhánh, cụm từ “Văn
ăn ph
phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện.

3. Tên chi nhánh, văn phòng đạii di
diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặcc gắn
g tại trụ sở chi
nhánh, văn phòng đại diện và địaa đđiểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đạại diện được in
hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn
ơn tên ti
tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch,
d
hồ sơ
tài liệu và ấn phẩm
m do chi nhánh, vă
văn phòng đại diện phát hành.
Điều
u 42. Tên trùng và tên gây nh
nhầm lẫn
1. Tên trùng là tên tiếng Việt củaa doanh nghi
nghiệp đề nghị đăng ký được viếtt hoàn toàn giống
gi
với
tên tiếng Việt của doanh nghiệpp đđã đăng ký.
2. Các trường hợp sau đây đượcc coi là tên gây nh
nhầm lẫn với tên của doanh nghiệệp đã đăng ký:
a) Tên tiếng Việt củaa doanh nghi
nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như
ư tên doanh nghiệp
nghi đã
đăng ký;
nghi đã đăng
b) Tên viết tắt của doanh nghiệpp đđề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt củaa doanh nghiệp
ký;
c) Tên bằng tiếng nước ngoài củaa doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằằng tiếng nước
ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;
d) Tên riêng của doanh nghiệp đềề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng củaa doanh nghiệp
nghi cùng
loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, ssố thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng
ti
Việt và
các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng ccủa doanh nghiệp đó;
đ) Tên riêng của doanh nghiệp đềề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng củaa doanh nghiệp
nghi cùng
loại đã đăng ký bởi ký hiệuu “&”, “.”, “+”, ““-”, “_”;
e) Tên riêng của doanh nghiệp đềề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng củaa doanh nghiệp
nghi cùng
loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trư
trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trướcc tên riêng của
c doanh
nghiệp đã đăng ký;
g) Tên riêng của doanh nghiệp đềề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng củaa doanh nghiệp
nghi cùng
loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”,
c”, “mi
“miền Nam”, “miền Trung”, “miền
n Tây”, “miền
“mi Đông” hoặc
từ có ý nghĩa tương tự.
Các trường hợp quy định tạii các đđiểm d, đ, e và g của khoản này không áp dụng
ng đối
đ với trường
hợp công ty con của công ty đã đă
đăng ký.
Điều 43. Trụ sở chính củaa doanh nghi
nghiệp
Trụ sở chính của doanh nghiệpp là đđịa điểm liên lạc của doanh nghiệp
p trên lãnh thổ
th Việt Nam, có
địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hhẻm, ngõ phố, phố, đường hoặcc thôn, xóm, ấp, xã,
phường, thị trấn, huyện, quận,
n, th
thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trựcc thuộc
thu trung
ương; số điện thoại, số fax và thư đđiện tử (nếu có).

Điều 44. Con dấu củaa doanh nghi
nghiệp
1. Doanh nghiệp có quyền quyếtt đđịnh về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh
nghiệp. Nội dung con dấu phảii th
thể hiện những thông tin sau đây:
a) Tên doanh nghiệp;
b) Mã số doanh nghiệp.
2. Trước khi sử dụng,
ng, doanh nghi
nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ
ơ quan đăng ký
kinh doanh để đăng tảii công khai trên C
Cổng thông tin quốc gia về đăng
ng ký doanh nghiệp.
3. Việc quản lý, sử dụng và lưu
ưu gi
giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.
4. Con dấu được sử dụng
ng trong các tr
trường hợp theo quy định của pháp luật hoặcc các bên giao
dịch có thỏa thuận về việc sử dụng
ng ddấu.
5. Chính phủ quy định chi tiết Đi
Điều này.
Điều 45. Chi nhánh, văn phòng
òng đại diện và địa điểm kinh doanh của
a doanh nghiệp
nghi
1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộcc ccủa doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện
n toàn bộ
b hoặc một
phần chức năng của doanh nghiệệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.
n. Ngành, nghề
ngh kinh
doanh của chi nhánh phải đúng vvới ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Văn phòng đại diện là đơn vị ph
phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền
cho lợi ích của doanh nghiệpp và bbảo vệ các lợi ích đó.
3. Địa điểm kinh doanh là nơi
ơi mà doanh nghi
nghiệp tiến hành hoạt động
ng kinh doanh cụ
c thể.
Điều 46. Thành lập
p chi nhánh, vă
văn phòng đại diện của doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp có quyền lậpp chi nhánh, vvăn phòng đại diện ở trong nướcc và nước
nư ngoài. Doanh
nghiệp có thể đặt một hoặc nhiềuu chi nhánh, vvăn phòng đại diện tại một địa phươ
ương theo địa giới
hành chính.
2. Trường hợp lập chi nhánh, văn
ăn ph
phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửii hồ
h sơ đăng ký
hoạt động của chi nhánh, văn phòng
òng đại diện đến Cơ quan đăng
ng ký kinh doanh có thẩm
th quyền
nơi doanh nghiệp đặtt chi nhánh, vă
văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm:
a) Thông báo lập chi nhánh, văn
ăn ph
phòng đại diện;
b) Bản sao quyết định thành lậpp và bbản sao biên bản họp về việc thành lập
p chi nhánh, văn
v phòng
đại diện của doanh nghiệp; bảnn sao Th
Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng
ng minh nhân dân, Hộ
H
chiếu hoặc chứng thựcc cá nhân hhợp pháp khác của người đứng đầu
u chi nhánh, văn
vă phòng đại
diện.

3. Cơ quan đăng kýý kinh doanh có trách nhi
nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ
ơ và cấp
c Giấy chứng
nhận đăng ký hoạt động
ng chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn
n 03 ngày làm việc,
vi kể từ
ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấpp Gi
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
ng chi nhánh, văn
vă phòng đại
diện thì thông báo bằng văn bảnn cho doanh nghi
nghiệp biết. Thông báo phảii nêu rõ lý do; các yêu cầu
c
sửa đổi, bổ sung (nếu có).
4. Cơ quan đăng kýý kinh doanh ccấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
ng chi nhánh, văn
v phòng
đại diện phải gửii thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặặt trụ sở chính và
gửi thông tin đăng ký hoạt động
ng chi nhánh, vvăn phòng đại diện cho cơ quan thuếế, cơ quan thống
kê trong thời hạn 05 ngày làm việệc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạạt động chi
nhánh, văn phòng đại diện; định
nh kkỳ gửi thông tin đăng ký hoạt động
ng chi nhánh, văn
vă phòng đại
diện cho cơ quan nhà nước có thẩẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp
p huyện
huy nơi đặt
chi nhánh, văn phòng đại diện.
ng ký thay đổi
đ nội dung
5. Người đại diện theo pháp luậtt ccủa doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt độộng chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạạn 10 ngày, kể từ
ngày có thay đổi.
6. Chính phủ quy định chi tiết Đi
Điều này.
Chương III
CÔNG TY TRÁCH NHI
NHIỆM HỮU HẠN
Mụcc 1: CÔNG TY TRÁCH NHI
NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
Điều 47. Công ty trách nhiệm
mh
hữu hạn hai thành viên trở lên
1. Công ty trách nhiệm hữu hạnn hai thành viên tr
trở lên là doanh nghiệp, trong đó:
a) Thành viên có thể là tổ chức,
c, cá nhân; ssố lượng thành viên không vượtt quá 50;
b) Thành viên chịu trách nhiệm
m vvề các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác củaa doanh nghiệp
nghi trong
phạm vi số vốn đãã góp vào doanh nghi
nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản
n 4 Điều
Đi 48 của Luật
này;
c) Phần vốn góp củaa thành viên ch
chỉ được chuyển nhượng theo quy định tạii các Điều
Đ 52, 53 và 54
của Luật này.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạnn hai thành viên tr
trở lên có tư cách pháp nhân kể từ
ừ ngày được cấp
Giấy chứng nhận đăng
ng ký doanh nghi
nghiệp.
3. Công ty trách nhiệm hữu hạnn hai thành viên tr
trở lên không được quyền
n phát hành cổ
c phần.
Điều 48. Thực hiện góp vốn
n thành llập công ty và cấp giấy chứng nhận phần
n vốn
v góp

1. Vốn điều lệ củaa công ty trách nhi
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký
k doanh nghiệp
là tổng giá trị phần vốnn góp các thành viên cam kkết góp vào công ty.
2. Thành viên phải góp vốn phầnn vvốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản
n như đã
đ cam kết khi
đăng ký thành lập doanh nghiệpp trong th
thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp.
p. Thành viên công ty ch
chỉ được góp vốn phần vốn
n góp cho công ty bằng
b
các
tài sản khác với loại tài sản đãã cam kkết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại.
l Trong
thời hạnn này, thành viên có các quy
quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn
n góp như
nh đã cam
kết góp.
3. Sau thời hạn quy định tại khoảản 2 Điều này mà vẫn có thành viên chưa
ưa góp hoặc
ho chưa góp đủ
số vốn đã cam kết thì được xử lý nh
như sau:
a) Thành viên chưa góp vốnn theo cam kkết đương nhiên không còn
òn là thành viên của
c công ty;
b) Thành viên chưa góp vốn đủ ph
phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương
ương ứng với phần
vốn góp đã góp;
c) Phần vốn góp chưa góp củaa các thành viên được chào bán theo quyết định củaa Hội
H đồng thành
viên.
4. Trường hợpp có thành viên chưa góp ho
hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết,
t, công ty phải
ph đăng
ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ ph
phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đãã góp trong thời
th
hạn 60 ngày, kể từ ngày cuốii cùng ph
phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản
n 2 Điều
Đ này. Các
thành viên chưa góp vốn hoặcc chư
chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu
u trách nhiệm
nhi tương ứng
với phần vốn góp đã cam kết đốii vvới các nghĩa vụ tài chính củaa công ty phát sinh trong thời
th gian
trước ngày công ty đăng kýý thay đđổi vốn điều lệ và phần vốn góp củaa thành viên.
5. Tại thời điểm góp đủ phần vốnn góp, công ty ph
phải cấp giấy chứng nhận phần vố
ốn góp cho thành
viên tương ứng với giá trị phầnn vvốn đã góp. Giấy chứng nhận phần vốn
n góp có các nội
n dung chủ
yếu sau đây:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, địaa ch
chỉ trụ sở chính của công ty;
b) Vốn điều lệ của công ty;
c) Họ, tên, địa chỉ thường
ng trú, qu
quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng
ng minh nhân dân,
Hộ chiếu hoặc chứng thựcc cá nhân hhợp pháp khác đối vớii thành viên là cá nhân; tên, số
s quyết
định thành lập hoặc mã số doanh nghi
nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối vớii thành viên là tổ chức;
d) Phần vốn góp, giá trị vốnn góp ccủa thành viên;
đ) Số và ngày cấp giấy chứng
ng nh
nhận phần vốn góp;
e) Họ, tên, chữ ký của người đạii di
diện theo pháp luật của công ty.

6. Trường hợp giấy chứng nhậnn ph
phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng
ng hoặc
ho bị tiêu hủy
dưới hình thức khác, thành viên đư
được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn
n góp theo trình
tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty.
Điều 49. Sổ đăng ký thành
ành viên
1. Công ty phải lập sổ đăng ký th
thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhậận đăng ký
doanh nghiệp. Sổ đăng ký thành
ành viên ph
phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, địaa ch
chỉ trụ sở chính của công ty;
b) Họ, tên, địa chỉ thường
ng trú, qu
quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng
ng minh nhân dân,
Hộ chiếu hoặc chứng thựcc cá nhân hhợp pháp khác đối vớii thành viên là cá nhân; tên, số
s quyết
định thành lập hoặc mã số doanh nghi
nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối vớii thành viên là tổ
t chức;
c) Phần vốn góp, giá trị vốn đãã góp, th
thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng,
lư
giá trị của
từng loại tài sản góp vốn của từng
ng thành viên;
d) Chữ ký củaa thành viên là cá nhân ho
hoặc của người đại diện theo pháp luật củaa thành viên là tổ
t
chức;
đ) Số và ngày cấp giấy chứng
ng nh
nhận phần vốn góp của từng thành viên.
2. Sổ đăng ký thành viên đượcc lư
lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.
Điều 50. Quyền củaa thành viên
1. Tham dự họp Hội đồng
ng thành viên, th
thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đềề thuộc thẩm
quyền của Hội đồng thành viên.
2. Có số phiếu biểu quyết tương
ương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp quy định
nh tại
t khoản 2 Điều
48 của Luật này.
3. Được chia lợi nhuận tương ứng
ng vvới phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế
thu và hoàn
thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
4. Được chia giá trị tài sản còn lạại của công ty tương ứng với phần vốn
n góp khi công ty giải
gi thể
hoặc phá sản.
5. Được ưu tiên góp thêm vốnn vào công ty khi công ty ttăng vốn điều lệ.
6. Định đoạt phần vốn góp củaa mình bbằng cách chuyển nhượng một phần hoặcc toàn bộ,
b tặng cho
và cách khác theo quy định củaa pháp lu
luật và Điều lệ công ty.

7. Tự mình hoặcc nhân danh công ty kh
khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch
ch Hội
H đồng
thành viên, Giám đốc hoặc Tổng
ng giám đốc, người đại diện theo pháp luậtt và cán bộ
b quản lý khác
theo quy định tại Điều 72 củaa Lu
Luật này.
8. Trừ trường hợp quy định tạii kho
khoản 9 Điều này, thành viên, nhóm thành viên sở
ở hữu từ 10% số
vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định
nh còn có thêm các
quyền sau đây:
a) Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng
ng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộcc thẩm
th quyền;
b) Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao ddịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính
hằng năm;
c) Kiểm tra, xem xét, tra cứuu và sao ch
chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp
p và nghị
ngh quyết của
Hội đồng thành viên và các hồ sơ khác của công ty;
d) Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quy
quyết của Hội đồng thành viên trong thời hạn
n 90 ngày, kể
k từ
ngày kết thúc họp Hội đồng
ng thành viên, nnếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp
p hoặc
ho nội dung
nghị quyết đó không thực hiệnn đúng ho
hoặc không phù hợp với quy định của Luậtt này và Điều lệ
công ty.
9. Trường hợp công ty có mộtt thành viên ssở hữu trên 90% vốn điều lệ và Điều lệệ công ty không
quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn
ơn theo quy định tại khoản 8 Điều này thì nhóm
hóm thành viên còn lại
l
đương nhiên có quyềnn theo quy đđịnh tại khoản 8 Điều này.
10. Các quyền khác theo quy định
nh ccủa Luật này và Điều lệ công ty.
Điều 51. Nghĩa vụ củaa thành viên
1. Góp đủ, đúng hạn số vốn đãã cam kkết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa
ngh vụ tài sản
khác của công ty trong phạm
m vi ssố vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp
p quy định
đ
tại khoản 2
và khoản 4 Điều 48 của Luậtt này.
2. Không được rút vốn đãã góp ra kh
khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợ
ợp quy định tại
các Điều 52, 53, 54 và 68 củaa Lu
Luật này.
3. Tuân thủ Điều lệ công ty.
4. Chấp hành nghị quyết, quyếtt đđịnh của Hội đồng thành viên.
5. Chịu trách nhiệm
m cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện
n các hành vi sau đây:
đ
a) Vi phạm pháp luật;
b) Tiến hành kinh doanh hoặcc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích củaa công ty và gây
thiệt hại cho người khác;

c) Thanh toán khoản nợ chưa đếnn hhạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đốii với
v công ty.
6. Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này.
Điều 52. Mua lại phần vốn
n góp
1. Thành viên có quyền yêu cầuu công ty mua llại phần vốn góp của mình, nếu
u thành viên đó đã bỏ
phiếu không tán thành đối vớii ngh
nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:
đ
a) Sửa đổi, bổ sung các nộii dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền
n và nghĩa
ngh vụ của
thành viên, Hội đồng
ng thành viên;
b) Tổ chức lại công ty;
c) Các trường hợpp khác theo quy đđịnh tại Điều lệ công ty.
Yêu cầu mua lại phần vốnn góp ph
phải bằng văn bản và được gửi đến
n công ty trong thời
th hạn 15
ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.
2. Khi có yêu cầu củaa thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thỏaa thuận
thu được về
giá thì công ty phải mua lại phầnn vvốn góp của thành viên đó theo giá thị trường
ng hoặc
ho giá được
định theo nguyên tắc quy định tạại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận
nh được
yêu cầu. Việc thanh toán chỉ đượ
ợc thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn
n góp được mua
lại, công ty vẫn thanh toán đủ các kho
khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
3. Trường hợpp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản
n 2 Điều
Đi này thì thành
viên đó có quyền tự do chuyểnn như
nhượng phần vốn góp củaa mình cho thành viên khác hoặc
ho người
khác không phải là thành viên.
Điều 53. Chuyển nhượng phần
n vvốn góp
1. Trừ trường hợp quy định tạii kho
khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 củaa Luật
Lu này,
thành viên công ty trách nhiệm
m hhữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển
n nhượng
như
một
phần hoặc toàn bộ phần vốnn góp ccủa mình cho người khác theo quy định sau đây:
a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng vớ
ới phần vốn góp
của họ trong công ty với cùng điềều kiện;
b) Chỉ được chuyển nhượng vớii cùng điều kiện chào bán đối vớii các thành viên còn lại
l quy định
tại điểm a khoản này cho ngườii không ph
phải là thành viên nếu các thành viên còn lại
l của công ty
không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.
2. Thành viên chuyển nhượng vẫẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương
ương ứng với phần
vốn góp có liên quan cho đếnn khi thông tin vvề người mua quy định tại các điểm
m b, c và d khoản
kho 1
Điều 49 của Luật này đượcc ghi đđầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

3. Trường hợp chuyển nhượng
ng ho
hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫẫn đến chỉ còn
mộtt thành viên trong công ty, công ty ph
phải tổ chức hoạt động theo loạii hình công ty trách nhiệm
nhi
hữu hạn một thành viên và đồng
ng th
thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
nghi
trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành vi
việc chuyển nhượng.
Điều 54. Xử lý phần vốn
n góp trong m
một số trường hợp đặc biệt
1. Trường hợpp thành viên là cá nhân ch
chết thì người thừa kế theo di chúc hoặcc theo pháp luật
lu của
thành viên đó là thành viên củaa công ty. Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố
b
mất tích thì người quản lý tài sảnn ccủa thành viên đó theo quy định của pháp luậtt về
v dân sự là
thành viên của công ty.
quy và nghĩa
2. Trường hợp có thành viên bị hhạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì quyền
vụ của thành viên đóó trong công ty đư
được thực hiện thông qua người giám hộ.
3. Phần vốn góp củaa thành viên đư
được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng
ng theo quy định tại
Điều 52 và Điều 53 của Luậtt này trong các trường hợp sau đây:
a) Người thừa kế không muốn trở
ở thành thành viên;
b) Người được tặng
ng cho theo quy đđịnh tại khoản 5 Điều này không được Hội đồng
ng thành viên
chấp thuận làm thành viên;
c) Thành viên là tổ chức đã giảii th
thể hoặc phá sản.
4. Trường hợp phần vốn góp củaa thành viên là cá nhân ch
chết mà không có ngườii thừa
th kế, người
thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp đó đượ
ợc giải quyết
theo quy định của pháp luật về dân ssự.
5. Thành viên có quyền tặng
ng cho m
một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp củaa mình tại
t công ty cho
người khác.
Trường hợp người được tặng
ng cho là vvợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ
h hàng đến hàng
thừa kế thứ ba thì đương
ng nhiên là thành viên ccủa công ty. Trường hợp người đượ
ợc tặng cho là
người khác thì chỉ trở thành thành viên ccủa công ty khi được Hội đồng
ng thành viên chấp
ch thuận.
6. Trường hợp thành viên sử dụng
ng ph
phần vốn góp để trả nợ thì người nhận
n thanh toán có quyền
quy sử
dụng phần vốn góp đó theo mộtt trong hai hình th
thức sau đây:
a) Trở thành thành viên củaa công ty nnếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;
b) Chào bán và chuyển nhượng
ng ph
phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 53 củaa Luật
Lu này.
Điều 55. Cơ cấu tổ chức quản
n lý công ty

Công ty trách nhiệm hữu hạnn hai thành viên tr
trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ
ủ tịch Hội đồng
thành viên, Giám đốc hoặc Tổng
ng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở
tr
lên phải thành lập Ban kiểm
m soát; tr
trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập
l Ban kiểm
soát phù hợp với yêu cầu quảnn tr
trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện
n và chế
ch độ làm
việc của Ban kiểm soát, Trưởng
ng Ban ki
kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.
Điều 56. Hội đồng thành viên
1. Hội đồng thành viên gồm tấtt ccả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định
nh cao nhất
nh của
công ty. Điều lệ công ty quy định
nh đđịnh kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhấất mỗi năm phải
họp một lần.
ng thành viên có các quy
quyền và nghĩa vụ sau đây:
2. Hội đồng
a) Quyết định chiến lượcc phát tri
triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm củaa công ty;
b) Quyết định tăng hoặc giảm vốốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thứcc huy động thêm
vốn;
c) Quyết định dự án đầu tư
ư phát tri
triển của công ty;
d) Quyết định giải pháp phát triểnn thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ;; thông qua hợp
h
đồng vay, cho vay, bán tài sảnn có giá tr
trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản
s được ghi
trong báo cáo tài chính tại thờii đi
điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệệ hoặc giá trị
khác nhỏ hơn quy định tại Điềuu llệ công ty;
đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm
m Ch
Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệệm, miễn nhiệm,
bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợpp đđồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và
người quản lý khác quy định tạii Đ
Điều lệ công ty;
e) Quyết định mức lương, thưởng
ng và llợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên, Giám
đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điềều lệ công ty;
g) Thông qua báo cáo tài chính hhằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợii nhuận
nhu hoặc
phương án xử lý lỗ của công ty;
h) Quyết định cơ cấu tổ chức quảản lý công ty;
i) Quyết định thành lậpp công ty con, chi nhánh, vvăn phòng đại diện;
k) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
l) Quyết định tổ chức lạii công ty;
m) Quyết định giải thể hoặcc yêu ccầu phá sản công ty;

n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
3. Trường hợpp cá nhân là thành viên công ty trách nhi
nhiệm hữu hạn bị tạm
m giam, bị
b kết án tù hoặc
bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của Bộ luật hình sự,, thành viên đó ủy quyền cho
người khác tham gia Hội đồng
ng thành viên công ty.
Điều 57. Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên
1. Hội đồng thành viên bầu mộtt thành viên làm Ch
Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên có thể
th
kiêm Giám đốc hoặc Tổng
ng giám đđốc công ty.
2. Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên có các quy
quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Chuẩn bị chương trình, kế hoạạch hoạt động của Hội đồng thành viên;
b) Chuẩn bị chương trình, nộii dung, tài li
liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy
y ý kiến
ki các
thành viên;
c) Triệu tập và chủ trì cuộc họpp H
Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến
n các thành viên;
d) Giám sát hoặc tổ chứcc giám sát vi
việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng
ng thành viên;
đ) Thay mặt Hội đồng
ng thành viên ký các ngh
nghị quyết của Hội đồng thành viên;
e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồồng thành viên không quá 05 năm. Chủ tịch Hộii đồng
đ
thành viên
có thể được bầu lại với số nhiệm
m kkỳ không hạn chế.
4. Trường hợp vắng mặt hoặcc không đủ năng lực để thực hiện các quyền và nghĩa
ĩa vụ
v của mình,
thì Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thự
ực hiện các quyền
và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên theo nguyên ttắc quy định tại Điều
u lệ
l công ty.
Trường hợp không có thành viên đư
được ủy quyền thì một trong số các thành viên Hội
H đồng thành
viên triệu tập họp các thành viên còn llại bầu một người trong số các thành viên tạm
t thời thực
hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số quá bán.
Điều 58. Triệu tập họp Hội đồng
ng thành viên
1. Hội đồng thành viên được triệuu ttập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên hoặc
ho
theo yêu cầu của thành viên hoặcc nhóm thành viên quy định tại khoản 8 và khoản
n 9 Điều 50 của
Luật này. Cuộc họp của Hội đồng
ng thành viên ph
phải được tổ chức tại trụ sở chính của
c công ty, trừ
trường hợp Điều lệ công ty có quy đđịnh khác.
Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên chu
chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu và triệu tậập họp Hội đồng
thành viên. Thành viên có quyềnn ki
kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp
p bằng
b
văn bản.
Kiến nghị phải có các nộii dung ch
chủ yếu sau đây:

a) Họ, tên, địa chỉ thường
ng trú, qu
quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng
ng minh nhân dân,
Hộ chiếu hoặc chứng thựcc cá nhân hhợp pháp khác đối với thành viên là cáá nhân; tên, mã số
s
doanh nghiệp hoặc số quyết định
nh thành llập, địa chỉ trụ sở chính đối vớii thành viên là tổ
t chức; họ,
tên, chữ ký của thành viên hoặcc ngư
người đại diện theo ủy quyền;
b) Tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày ccấp giấy chứng nhận phần vốn góp;
c) Nội dung kiến nghị đưa vào chươ
chương trình họp;
d) Lý do kiến nghị.
Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên ph
phải chấp thuận kiến nghị và bổ sung chương trình
ình họp
h Hội đồng
thành viên nếu kiến nghị có đủ nnội dung theo quy định được gửi đến trụ sở chính của
c công ty
chậm nhất 01 ngày làm việc trướ
ớc ngày họp Hội đồng thành viên; trường hợp kiếến nghị được
trình ngay trước khi họp thì kiếnn ngh
nghị được chấp thuận nếu đa số các thành viên dự
d họp tán
thành.
ng thành viên có th
thể bằng giấy mời, điện thoại,
i, fax hoặc
ho phương
2. Thông báo mời họp Hội đồng
tiện điện tử khác do Điều lệ công ty quy định và được gửi trực tiếp đến từng
ng thành viên Hội
H đồng
thành viên. Nộii dung thông báo m
mời họp phải xác định rõ thời gian, địa điểm
m và chương
chươ trình
họp.
Chương trình và tài liệu họp phảii đư
được gửi cho thành viên công ty trước khi họp.
p. Tài liệu
li sử
dụng trong cuộc họp liên quan đếến quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, thông qua
phương hướng phát triểnn công ty, thông qua báo cáo tài chính hhằng năm, tổ chứcc lại
l hoặc giải thể
công ty phải được gửi đến các thành viên ch
chậm nhất 07 ngày làm việc trướcc ngày họp.
h
Thời hạn
gửi các tài liệu khác do Điều lệ công ty quy định.
3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên không tri
triệu tập họp Hội đồng
ng thành viên theo yêu
cầu củaa thành viên, nhóm thành viên theo quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều
u 50 của
c Luật này
trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nh
nhận được yêu cầu
u thì thành viên, nhóm thành viên đó triệu
tập họp Hội đồng thành viên.
4. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì yêu cầu triệu tập họp Hội đồng
ng thành viên
theo quy định tại khoản 3 Điềuu này ph
phải bằng văn bản và có các nội dung chủ yếếu sau đây:
a) Họ, tên, địa chỉ thường
ng trú, qu
quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng
ng minh nhân dân,
Hộ chiếu hoặc chứng thựcc cá nhân hhợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số
s
doanh nghiệp hoặc số quyết định
nh thành llập, địa chỉ trụ sở chính đối vớii thành viên là tổ
t chức; tỷ
lệ vốn góp, số và ngày cấp giấyy ch
chứng nhận phần vốn góp của từng
ng thành viên yêu cầu;
c
b) Lý do yêu cầu triệu tập họp Hộội đồng thành viên và vấn đề cần giải quyết;
c) Dự kiến chương trình họp;
d) Họ, tên, chữ ký của từng
ng thành viên yêu ccầu hoặc người đại diện theo ủy quyềền của họ.

5. Trường hợp yêu cầu triệu tậpp hhọp Hội đồng thành viên không có đủ nộii dung theo quy định tại
khoản 4 Điều này thì Chủ tịch Hộội đồng thành viên phải thông báo bằng văn bản
n cho thành viên,
nhóm thành viên có liên quan biếết trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
nh được yêu
cầu.
Trong các trường hợp khác, Chủ tịch Hội đồng thành viên phải triệu tập họp Hộii đồng
đ
thành viên
trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nh
nhận được yêu cầu.
Trường hợp Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên không tri
triệu tập họp Hội đồng
ng thành viên theo quy
định thì phải chịu trách nhiệm
m cá nhân tr
trước pháp luật về thiệt hại xảy ra đối vớii công ty và
thành viên có liên quan củaa công ty. Tr
Trường hợp này, thành viên hoặcc nhóm thành viên đã yêu
cầu có quyền triệu tập họp Hộii đđồng thành viên. Chi phí hợp lý cho việc triệu tập
p và tiến
ti hành
họp Hội đồng thành viên sẽ đượcc công ty hoàn llại.
Điều 59. Điều kiện và thể thứcc ti
tiến hành họp Hội đồng thành viên
1. Cuộc họp Hội đồng
ng thành viên đư
được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65%
vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điềuu llệ công ty quy định.
2. Trường hợp Điều lệ không quy đđịnh hoặc không có quy định khác, triệu tập họ
ọp Hội đồng
thành viên trong trường hợp cuộcc hhọp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến
n hành theo quy định
tại khoản 1 Điều này thì được thự
ực hiện như sau:
a) Triệu tập họp lần thứ hai phảii đư
được thực hiện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự
d định họp
lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng
ng thành viên tri
triệu tập lần thứ hai được tiến
n hành khi có số
s thành
viên dự họp sở hữu ít nhấtt 50% vvốn điều lệ;
b) Trường hợp cuộc họp lần thứ hai kkhông đủ điều kiện tiến hành theo quy định
nh tại
t điểm a khoản
2 Điều này thì được triệu tập họpp lần thứ ba trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày dự định
họp lần thứ hai. Trường hợpp này, cu
cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến
n hành không phụ
ph thuộc
số thành viên dự họp và số vốnn đi
điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.
3. Thành viên, người đại diệnn theo ủy quyền của thành viên phải tham dự và biểu
u quyết
quy tại cuộc
họp Hội đồng thành viên. Thể thứ
ức tiến hành họp Hội đồng thành viên, hình thứcc biểu
bi quyết do
Điều lệ công ty quy định.
4. Trường hợp cuộc họp đủ điềuu ki
kiện quy định tại Điều
u này không hoàn thành chương
chươ trình họp
trong thời hạn dự kiến, thì có thểể kéo dài phiên họp; thời hạn kéo dài không đượcc quá 30 ngày,
kể từ ngày khai mạc cuộc họp đó.
Điều 60. Nghị quyết của Hội đồồng thành viên
1. Hội đồng
ng thành viên thông qua các ngh
nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu
u quyết
quy tại cuộc họp,
lấy ý kiến bằng văn bản hoặcc hình th
thức khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn
n đề
đ sau đây phải
được thông qua bằng biểu quyếtt ttại cuộc họp Hội đồng thành viên:
a) Sửa đổi, bổ sung nội dung củaa Đ
Điều lệ công ty quy định tại Điều 25 của Luậtt này;
b) Quyết định phương hướng
ng phát tri
triển công ty;
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm
m Ch
Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn
n nhiệm,
nhi
bãi nhiệm
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
d) Thông qua báo cáo tài chính hhằng năm;
đ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.
3. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng
ng thành viên
được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:
a) Được số phiếu đại diện ít nhấtt 65% ttổng số vốn góp của các thành viên dự họp
p tán thành, trừ
tr
trường hợp quy định tại điểm
m b kho
khoản này;
b) Được số phiếu đại diện ít nhấtt 75% ttổng số vốn góp của các thành viên dự họp
p tán thành đối
với quyết định bán tài sảnn có giá tr
trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản
n được
đư ghi trong
báo cáo tài chính gần nhất củaa công ty ho
hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn
ơn quy định tại Điều
lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điềuu llệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.
4. Thành viên đượcc coi là tham ddự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng
ng thành viên trong trường
tr
hợp sau đây:
a) Tham dự và biểu quyết trực tiếếp tại cuộc họp;
b) Ủy quyền cho một ngườii khác tham ddự và biểu quyết tại cuộc họp;
c) Tham dự và biểu quyếtt thông qua hhội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặcc hình thức
th điện tử
khác;
d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộcc hhọp thông qua thư, fax, thư điện tử.
5. Nghị quyết của Hội đồng
ng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến
n bằng
b
văn bản
khi được số thành viên sở hữuu ít nh
nhất 65% vốn điều lệ tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều
Đ lệ công ty
quy định.
Điều 61. Biên bản họp Hội đồng
ng thành viên
1. Các cuộc họp Hội đồng
ng thành viên ph
phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc
ho ghi và lưu
giữ dưới hình thức điện tử khác.

2. Biên bản họp Hội đồng
ng thành viên ph
phải làm xong và thông qua ngay trướcc khi kết
k thúc cuộc
họp. Biên bản phải có các nộii dung ch
chủ yếu sau đây:
a) Thời gian và địa điểm họp; mụục đích, chương trình họp;
b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày ccấp giấy chứng nhận phần vốn góp củaa thành viên, người
ng
đại diện theo ủy quyền dự họp;
p; hhọ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng
ng nhận
nh phần vốn
góp của thành viên, người đại diệện ủy quyền của thành viên không dự họp;
c) Vấn đề được thảo luận và biểuu quy
quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu củaa thành viên về
v từng vấn đề
thảo luận;
d) Tổng số phiếu biểu quyết hợpp llệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành đố
ối với từng vấn đề
biểu quyết;
đ) Các quyết định đượcc thông qua;
e) Họ, tên, chữ ký của ngườii ghi biên bbản và chủ tọa cuộc họp.
3. Người ghi biên bản và chủ tọaa cu
cuộc họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung
thực của nội dung biên bản họpp H
Hội đồng thành viên.
Điều 62. Thủ tụcc thông qua ngh
nghị quyết của Hội đồng
ng thành viên theo hình thức
th lấy ý kiến
bằng văn bản
Trường hợp Điều lệ công ty không quy định hoặc không có quy định khác thì thẩẩm quyền và thể
thức lấy ý kiến thành viên bằng
ng vă
văn bản để thông qua nghị quyết được thực hiện
n theo quy định
sau đây:
1. Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên quy
quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng
ng thành viên bằng
b
văn bản để thông qua quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền;
2. Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên có trách nhiệm tổ chức việc soạn thảo, gửii các báo cáo, tờ
t trình
về nội dung cần quyết định, dự th
thảo nghị quyết và phiếu lấy ý kiến đến
n các thành viên Hội
H đồng
thành viên;
3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nộội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, địaa ch
chỉ trụ sở chính;
b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Th
Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng
ng minh nhân dân, Hộ
H chiếu
hoặc chứng thực cá nhân hợpp pháp khác, tỷ lệ phần vốn của thành viên Hội đồng
ng thành viên;
c) Vấn đề cần lấy ý kiến và ý kiếến trả lời tương ứng theo thứ tự tán thành, không tán thành và
không có ý kiến;

d) Thời hạn cuối cùng phải gửii phi
phiếu lấy ý kiến về công ty;
đ) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch
ch H
Hội đồng thành viên.
Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầyy đđủ, có chữ ký của thành viên công ty và đượcc gửi
g về công ty
trong thời hạn quy định đượcc coi là hhợp lệ;
4. Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên ttổ chức việc kiểm phiếu, lập
p báo cáo và thông báo kết
k quả kiểm
phiếu, quyết định đượcc thông qua đđến các thành viên trong thời hạn
n 07 ngày làm việc,
vi kể từ ngày
kết thúc thời hạn mà thành viên ph
phải gửi ý kiến về công ty. Báo cáo kết quả kiểm
m phiếu
phi có giá trị
tương đương biên bản họp Hộii đđồng thành viên và phải có các nội dung chủ yếu
u sau đây:
a) Mục đích, nội dung lấy ý kiến;
n;
b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày ccấp giấy chứng nhận phần vốn góp củaa thành viên, người
ng
đại diện theo ủy quyền đã gửii phi
phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp
c giấy
chứng nhận phần vốn góp củaa thành viên, ng
người đại diện ủy quyền củaa thành viên mà không
nhận được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi phiếu lấy ý kiến không hợp lệ;
c) Vấn đề được lấy ý kiến và biểuu quy
quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng
ng vấn
v đề lấy ý kiến
(nếu có);
d) Tổng số phiếu lấy ý kiến hợpp llệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếếu lấy ý kiến hợp
lệ tán thành, không tán thành đốii vvới từng vấn đề biểu quyết;
đ) Các quyết định đượcc thông qua và ttỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;
e) Họ, tên, chữ ký của người kiểm
m phi
phiếu và Chủ tịch Hội đồng thành viên. Ngườ
ời kiểm phiếu và
Chủ tịch Hội đồng thành viên chịịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ,, chính xác, trung thực
th của
nội dung báo cáo kết quả kiểm
m phi
phiếu.
Điều 63. Hiệu lực nghị quyết củ
ủa Hội đồng thành viên
Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng
ng thành viên có
hiệu lực thi hành kể từ ngày đượcc thông qua ho
hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi tạại nghị quyết đó.
Trường hợpp thành viên, nhóm thành viên yêu ccầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết đã
được thông qua thì nghị quyết đó vvẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi có quyếtt định
đ
của Tòa án
hoặc Trọng tài có hiệu lựcc thi hành.
Điều 64. Giám đốc, Tổng
ng giám đ
đốc
1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốcc công ty là ng
người điều hành hoạt động
ng kinh doanh hằng
h
ngày
của công ty, chịu trách nhiệm
m trư
trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện
n các quyền
quy và nghĩa vụ
của mình.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốcc có các quy
quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Tổ chức thực hiện các nghị quy
quyết của Hội đồng thành viên;
b) Quyết định các vấn đề liên quan đđến hoạt động kinh doanh hằng ngày củaa công ty;
c) Tổ chức thực hiện kế hoạch
ch kinh doan
doanh và phương án đầu tư của công ty;
d) Ban hành quy chế quản lý nộii bbộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định
khác;
đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm,
m, bãi nhi
nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức
ch danh
thuộc thẩm quyền của Hội đồng
ng thàn
thành viên;
e) Ký kết hợp đồng
ng nhân danh công ty, tr
trừ trường hợp thuộc thẩm quyền củaa Chủ
Ch tịch Hội đồng
thành viên;
g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổổ chức công ty;
h) Trình báo cáo quyếtt toán tài chính hhằng năm lên Hội đồng thành viên;
i) Kiến nghị phương án sử dụng
ng llợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
k) Tuyển dụng lao động;
ng mà Giám đốc
l) Quyền và nghĩa vụ khác đượcc quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động
hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo ngh
nghị quyết của Hội đồng thành viên.
Điều 65. Tiêu chuẩn và điều kiệện làm Giám đốc, Tổng giám đốc
1. Có đủ năng lực hành vi dân sự
ự và không thuộc đối tượng không được quản
n lý doanh nghiệp
nghi
theo quy định tại khoản 2 Điềuu 18 ccủa Luật này.
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghi
nghiệm trong quản trị kinh doanh củaa công ty, nếu
n Điều lệ công
ty không có quy định khác.
3. Đối với công ty con củaa công ty có ph
phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm
m giữ
gi trên 50% vốn
điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩnn và đđiều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điềều này, Giám đốc
hoặc Tổng giám đốc không đượcc là vvợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ,
con nuôi, anh ruột, chị ruột,
t, em ru
ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của ngườii quản
qu lý công ty
mẹ và người đại diện phần vốnn nhà nnước tại công ty đó.
Điều 66. Thù lao, tiền lương
ương và th
thưởng của Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên, Giám đốc, Tổng
giám đốc và người quản
n lý khác

1. Công ty trả thù lao, tiền lương
ương và th
thưởng cho Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên, Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc và người quảnn lý khác theo kkết quả và hiệu quả kinh doanh.
2. Thù lao, tiền lương của Chủ tịch
ch H
Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng
ng giám đốc và
người quản lý khác đượcc tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luậật về thuế thu
nhập doanh nghiệp, pháp luậtt có liên quan và ph
phải được thể hiện thành mụcc riêng trong báo cáo
tài chính hằng năm của công ty.
Điều 67. Hợp đồng, giao dịch
ch ph
phải được Hội đồng thành viên chấp thuận
1. Hợp đồng, giao dịch giữaa công ty vvới các đối tượng sau đây phải được Hội đồ
ồng thành viên
chấp thuận:
a) Thành viên, người đại diệnn theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng
ng giám đốc,
người đại diện theo pháp luật củaa công ty;
b) Người có liên quan của những
ng ng
người quy định tại điểm a khoản này;
c) Người quản lý công ty mẹ,, ngư
người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản
n lý công ty mẹ;
m
d) Người có liên quan của ngườii quy định tại điểm c khoản này.
2. Người ký kết hợp đồng,
ng, giao ddịch phải thông báo cho các thành viên Hội đồng
ng thành viên,
Kiểm soát viên về các đối tượng
ng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; kèm theo dự thảo
hợp đồng hoặc thông báo nộii dung ch
chủ yếu của giao dịch dự định tiến
n hành. Trường
Trư
hợp Điều lệ
công ty không quy định
nh khác thì H
Hội đồng thành viên phải quyết định việc chấp
p thuận
thu hợp đồng
hoặc giao dịch trong thời hạnn 15 ngày, kkể từ ngày nhận đượcc thông báo; trong trường
trư
hợp này,
hợp đồng, giao dịch được chấpp thu
thuận nếu có sự tán thành của số thành viên đạii diện
di ít nhất 65%
tổng số vốn có quyền biểu quyết.
t. Thành viên có liên quan trong các hhợp đồng,
ng, giao dịch
d không
được tính vào việc biểu quyết.
3. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệuu và xxử lý theo quy định của pháp luật khi đượcc ký kết
k không
đúng quy định tại khoảnn 1 và kho
khoản 2 Điều này, gây thiệt hại cho công ty. Ngườ
ời ký kết hợp
đồng, giao dịch,
ch, thành viên có liên quan và ng
người có liên quan của thành viên đó phải
ph bồi thường
thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các kho
khoản lợi thu được từ việc thực hiện
n hợp
h đồng, giao
dịch được ký kết không đúng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này hoặặc gây thiệt hại
cho công ty.
Điều 68. Thay đổi vốn điều lệ
1. Công ty có thể tăng vốn điềuu llệ trong các trường hợp sau đây:
a) Tăng vốn góp của thành viên;
b) Tiếp nhận vốn góp củaa thành viên m
mới.

2. Trường hợp tăng vốn góp củaa thành viên thì vvốn góp thêm đượcc phân chia cho các thành viên
theo tỷ lệ tương ứng với phần vốốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể
th
chuyển nhượng quyền góp vốnn ccủa mình cho người khác theo quy định tại Điều
u 53 của
c Luật này.
Thành viên phản đối quyết định
nh tă
tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vố
ốn. Trường hợp
này, số vốn góp thêm củaa thành viên đó đượcc chia cho các thành viên khác theo tỷ
t lệ tương ứng
với phần vốn góp của họ trong vốốn điều lệ công ty nếu
u các thành viên không có thỏa
th thuận khác.
3. Công ty có thể giảm vốn điềuu llệ bằng các hình thức sau đây:
a) Hoàn trả một phần vốnn góp cho thành viên theo ttỷ lệ vốn góp của họ trong vốn
n điều
đ lệ của
công ty nếu đã hoạt động
ng kinh doanh liên ttục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký
k doanh
nghiệp và bảo đảm thanh toán đủủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản
n khác sau khi đã
đ hoàn trả cho
thành viên;
b) Công ty mua lại phần vốnn góp ccủa thành viên theo quy định tại Điều 52 củaa Luật
Lu này;
c) Vốn điều lệ không đượcc các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn
n theo quy định
đ
tại Điều
48 của Luật này.
u lệ,
l công ty phải
4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều
thông báo bằng văn bản đến Cơ
ơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phảii có các nội
n dung chủ
yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã ssố doanh nghiệp;
b) Vốn điều lệ; số vốn dự định
nh tăng ho
hoặc giảm;
c) Thời điểm, lý do và hình thứcc tă
tăng hoặc giảm vốn;
d) Họ, tên, chữ ký của người đạii di
diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Đối với trường hợp tăng vốn điềuu llệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyếtt và biên bản
b họp của
Hội đồng thành viên. Đối với trư
ường hợp giảm vốn điều lệ,, kèm theo thông báo phải
ph có nghị
quyết và biên bản họp của Hội đồồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất.
t. Cơ quan đăng ký
kinh doanh cập nhật thông tin vềề việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn
n 03 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận đượcc thông báo.
Điều 69. Điều kiện để chia lợii nhu
nhuận
Công ty chỉ được chia lợi nhuậnn cho các thành viên khi kinh doanh có lãi, đãã hoàn thành nghĩa
ngh
vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bảo đảm
m thanh toán đủ các
khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đếnn hhạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.
Điều 70. Thu hồi phần vốn
n góp đ
đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia

Trường hợp hoàn trả một phần vốốn góp do giảm vốn điều lệ trái với quy định tạii khoản
kho 3 Điều
68 của Luật này hoặc chia lợii nhu
nhuận cho thành viên trái với quy định tại Điều
u 69 của
c Luật này thì
các thành viên phải hoàn trả cho công ty ssố tiền, tài sản khác đã nhận hoặc phảii cùng liên đới
chịu trách nhiệm về các khoản nợ
ợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty cho đến
n khi
k các thành
viên đã hoàn trả đủ số tiền, tài sảản khác đã nhận tương đương với phần vốn đãã giảm
gi hoặc lợi
nhuận đã chia.
Điều 71. Trách nhiệm của Chủ
ủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng
ng giám đốc, người
đại diện theo pháp luật, Kiểm
m soát viên và ng
người quản lý khác
1. Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện
n theo pháp luật,
lu
Kiểm soát viên và người quảnn lý khác ccủa công ty có trách nhiệm sau đây:
a) Thực hiện các quyền và nghĩa
ĩa vvụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tố
ốt nhất nhằm bảo
đảm lợi ích hợp pháp tối đa củaa công ty;
b) Trung thành với lợi ích củaa công ty; không ssử dụng thông tin, bí quyết, cơ hộii kinh doanh của
c
công ty, không lạm dụng địa vị,, ch
chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợii hoặc
ho phục vụ lợi
ích của tổ chức, cá nhân khác;
c) Thông báo kịp thời, đầy đủ,, chính xác cho công ty vvề doanh nghiệp mà họ và người
ngư có liên
quan của họ làm chủ sở hữu hoặcc có ccổ phần, phần vốn góp chi phối;
d) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốcc không được tăng lương, trả thưởng
ng khi công ty không có khả
kh
năng thanh toán đủ các khoản nợ
ợ đến hạn.
3. Văn bản thông báo ngườii có liên quan theo điểm c khoản 1 Điều này bao gồm
m nội
n dung sau
đây:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, địaa ch
chỉ trụ sở chính, của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn
góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thờii đi
điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;
b) Tên, mã số doanh nghiệp địaa ch
chỉ trụ sở chính, của doanh nghiệp mà những
ng người
ngư có liên quan
của họ cùng sở hữu hoặc sở hữuu riêng ccổ phần hoặc phần vốn góp trên 10% vốn
n điều lệ.
4. Việc kê khai quy định tại khoảản 1 và khoản 3 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 05
ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh ho
hoặc thay đổi lợi ích liên quan. Công ty phảii tập
t hợp và cập
nhật danh sách những ngườii có liên quan ccủa công ty và các giao dịch của họ vớ
ới công ty. Danh
sách này phải được lưu giữ tại trụụ sở chính của công ty. Thành viên, người quản
n lý, Kiểm
Ki soát
viên của công ty và người đại diệện theo ủy quyền của họ có quyền xem, trích lụcc và sao một
m
phần hoặc toàn bộ nộii dung thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều
u này trong giờ làm
việc theo trình tự, thủ tục quy định
nh ttại Điều lệ công ty.
Điều 72. Khởi kiện người quản
n lý

1. Thành viên công ty tự mình, ho
hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm
m dân sự
s đối với
Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện
n theo pháp luật
lu và
cán bộ quản lý khác vi phạm
m ngh
nghĩa vụ của người quản lý trong các trường hợp
p sau đây:
đ
a) Vi phạm quy định tại Điềuu 71 ccủa Luật này;
b) Không thực hiện đúng và đầyy đđủ hoặc thực hiện trái với quy định của pháp luậật hoặc Điều lệ
công ty về các quyền và nghĩa vụụ được giao; không thực hiện, thực hiện
n không đầy
đ đủ, không
kịp thời nghị quyết của Hội đồng
ng thành viên;
c) Trường hợp khác theo quy định
nh ccủa pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Trình tự, thủ tục khởi kiện thự
ực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật vềề tố tụng dân sự.
3. Chi phí khởi kiện trong trường
ng hhợp thành viên khởi kiện
n nhân danh công ty được
đư tính vào chi
phí của công ty, trừ trường hợpp thành viên kh
khởi kiện bị bác yêu cầu khởi kiện.
Mụcc 2: CÔNG TY TRÁCH NHI
NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
Điều 73. Công ty trách nhiệm
mh
hữu hạn một thành viên
1. Công ty trách nhiệm hữu hạnn m
một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chứcc hoặc
ho một cá
nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịịu trách nhiệm về
các khoản nợ và nghĩa vụ tài sảnn khác ccủa công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của
c công ty.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạnn m
một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được
đư cấp Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệệp.
3. Công ty trách nhiệm hữu hạnn m
một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.
Điều 74. Thực hiện góp vốn
n thành llập công ty
1. Vốn điều lệ củaa công ty trách nhi
nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh
nghiệp là tổng giá trị tài sảnn do ch
chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.
2. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng lo
loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành
ành lập
l doanh
nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kểể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
nghi
3. Trường hợp không góp đủ vốnn đđiều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điềều này, chủ sở
hữu công ty phải đăng ký điềuu ch
chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30
ngày, kể từ ngày cuối cùng phảii góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu
u phải
ph chịu trách
nhiệm tương ứng với phần vốnn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính củaa công ty phát
sinh trong thời gian trướcc khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.
4. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm
m bbằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa
ĩa vụ
v tài chính của
công ty, thiệt hại xảyy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn
n điều
đ lệ.

Điều 75. Quyền của chủ sở hữu
u công ty
1. Chủ sở hữu công ty là tổ chứcc có cá
các quyền sau đây:
a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, ssửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
b) Quyết định chiến lượcc phát tri
triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm củaa công ty;
c) Quyết định cơ cấu tổ chức quảản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm
m người
ngư quản lý
công ty;
d) Quyết định dự án đầu tư
ư phát tri
triển;
đ) Quyết định các giảii pháp phát tri
triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
e) Thông qua hợp đồng
ng vay, cho vay và các hhợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định
đ
có giá trị
bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần
n nhất
nh của công ty
hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nh
nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;
g) Quyết định bán tài sảnn có giá tr
trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được
đư ghi trong báo
cáo tài chính gần nhất củaa công ty ho
hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn
ơn quy định
đ
tại Điều lệ
công ty;
h) Quyết định tăng vốn điều lệ củủa công ty; chuyển nhượng một phần hoặcc toàn bộ
b vốn điều lệ
của công ty cho tổ chức,
c, cá nhân khác;
i) Quyết định thành lậpp công ty con, ggóp vốn vào công ty khác;
k) Tổ chức giám sát và đánh giá ho
hoạt động kinh doanh của công ty;
l) Quyết định việc sử dụng lợii nhu
nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa
ngh vụ tài
chính khác của công ty;
m) Quyết định tổ chức lại, giảii th
thể và yêu cầu phá sản công ty;
n) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sảnn ccủa công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;
o) Quyền khác theo quy định củaa Lu
Luật này và Điều lệ công ty.
2. Chủ sở hữuu công ty là cá nhân có các quy
quyền sau đây:
a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, ssửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
b) Quyết định đầu tư,, kinh doanh và qu
quản trị nội bộ công ty, trừ trường hợp Điều
u lệ
l công ty có
quy định khác;

c) Quyết định tăng vốn điều lệ,, chuy
chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều
u lệ
l của công ty
cho tổ chức, cá nhân khác;
d) Quyết định việc sử dụng lợii nhu
nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa
ngh vụ tài
chính khác của công ty;
đ) Quyết định tổ chức lại, giải thểể và yêu cầu phá sản công ty;
e) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sảnn của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;
g) Quyền khác theo quy định củaa Lu
Luật này và Điều lệ công ty.
Điều 76. Nghĩa vụ của chủ sở h
hữu công ty
1. Góp đầy đủ và đúng hạn vốn đđiều lệ công ty.
2. Tuân thủ Điều lệ công ty.
3. Phải xác định và tách biệtt tài ssản của chủ sở hữu công ty và tài sản củaa công ty. Chủ
Ch sở hữu
công ty là cá nhân phải tách biệtt các chi tiêu ccủa cá nhân và gia đình mình vớii các chi tiêu trên
cương vị là Chủ tịch
ch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
4. Tuân thủ quy định củaa pháp lu
luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc
vi mua, bán,
vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao ddịch khác giữa công ty và chủ sở hữu
u công ty.
5. Chủ sở hữu công ty chỉ đượcc quy
quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng mộtt phần
ph hoặc toàn bộ
vốn điều lệ cho tổ chức hoặcc cá nhân khác; tr
trường hợp rút một phần hoặcc toàn bộ
b vốn điều lệ đã
góp ra khỏi công ty dưới hình thứ
ức khác thì chủ sở hữu và cá nhân, tổ chứcc có liên quan phải
ph liên
đới chịu trách nhiệm về các khoảản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.
6. Chủ sở hữu công ty không đượ
ợc rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ
ủ các khoản nợ
và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.
n.
7. Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
Điều 77. Thực hiện quyền củaa ch
chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc
đ biệt
1. Trường hợp chủ sở hữuu công ty chuy
chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều
u lệ
l cho tổ chức
hoặc cá nhân khác hoặcc công ty kkết nạp thêm thành viên mới, công ty phải tổ chứ
ức hoạt động
theo loại hình công ty trách nhiệm
m hhữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ
ổ phần và đồng
thời thực hiện đăng ký thay đổii nnội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký
k kinh doanh
trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành vi
việc chuyển nhượng, tặng cho hoặặc kết nạp thành
viên mới.

2. Trường hợp chủ sở hữuu công ty là cá nhân bbị tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước
t
quyền
hành nghề theo quy định củaa pháp lu
luật, thành viên đó ủy quyền cho ngườii khác thực
th hiện quyền
và nghĩa vụ của chủ sở hữuu công ty.
3. Trường hợp chủ sở hữuu công ty là cá nhân ch
chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc
ho theo pháp
luật là chủ sở hữu hoặcc thành viên ccủa công ty. Công ty phải tổ chức hoạt động
ng theo loại
lo hình
doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời
th hạn 10
ngày, kể từ ngày kết thúc việc giảải quyết thừa kế.
Trường hợp chủ sở hữuu công ty là cá nhân ch
chết mà không có người thừa kế, ngư
ười thừa kế từ
chối nhận thừa kế hoặc bị truấtt quy
quyền thừa kế thì phần vốn góp của chủ sở hữu
u được
đư giải quyết
theo quy định của pháp luật về dân ssự.
4. Trường hợp chủ sở hữuu công ty là cá nhân bbị hạn chế hoặc bị mất năng lựcc hành vi dân sự
s thì
quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữ
ữu công ty được thực hiện thông qua ngườii giám hộ.
h
5. Trường hợp chủ sở hữuu công ty là ttổ chức bị giải thể hoặc phá sản thì ngườii nhận
nh chuyển
nhượng phần vốn góp của chủ sở
ở hữu sẽ trở thành chủ sở hữu hoặcc thành viên công ty. Công ty
phải tổ chức hoạt động theo loạii hình doanh nghi
nghiệp tương ứng và đăng ký
ý thay đổi
đ nội dung
đăng ký doanh nghiệp trong thờii hhạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển
n nhượng.
nh
Điều 78. Cơ cấu tổ chức quản
n lý ccủa công ty trách nhiệm hữu hạn mộtt thành viên do tổ
t
chức làm chủ sở hữu
một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu đượcc tổ
t chức quản lý
1. Công ty trách nhiệm hữu hạnn m
và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:
a) Chủ tịch công ty, Giám đốcc ho
hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;
b) Hội đồng thành viên, Giám đốốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
2. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng
g thành viên hoặc
ho Chủ tịch
công ty là người đại diệnn theo pháp lu
luật của công ty.
3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì chức năng, quyền
n và nghĩa
ngh vụ của Hội
đồng thành viên, Chủ tịch
ch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm
m soát viên thực
th hiện
theo quy định của Luật này.
Điều 79. Hội đồng thành viên
1. Thành viên Hội đồng
ng thành viên do ch
chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm
m gồm
g
từ 03 đến
07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 nnăm. Hội đồng
ng thành viên nhân danh chủ
ch sở hữu công
ty thực hiện các quyền và nghĩa
ĩa vvụ của chủ sở hữu
u công ty; nhân danh công ty thực
th hiện các
quyền và nghĩa vụ củaa công ty, tr
trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng
ng giám đốc; chịu
trách nhiệm trước pháp luậtt và ch
chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền
n và nghĩa
ng vụ được
giao theo quy định của Luậtt này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Quyền, nghĩa vụ và quan hệ làm vi
việc của Hội đồng thành viên đối với chủ sở hữu công ty
được thực hiện theo quy định tạii Đ
Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.
3. Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên do ch
chủ sở hữu bổ nhiệm hoặcc do các thành viên Hội
H đồng thành
viên bầu theo nguyên tắcc quá bán, theo trình ttự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty. Trường
Tr
hợp
Điều lệ công ty không có quy định
nh khác, thì nhi
nhiệm kỳ, quyền và nghĩa vụ củaa Chủ
Ch tịch Hội đồng
thành viên áp dụng theo quy định
nh ttại Điều 57 và quy định khác có liên quan củaa Luật
Lu này.
4. Thẩm quyền, cách thức triệu tậập họp Hội đồng thành viên áp dụng theo quy địịnh tại Điều 58
của Luật này.
5. Cuộc họp của Hội đồng
ng thành vviên được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổ
ổng số thành
viên dự họp. Trường hợp Điều lệệ công ty không có quy định khác thì mỗii thành viên có một
m
phiếu biểu quyết có giá trị như
ư nhau. H
Hội đồng thành viên có thể thông qua quyếết định theo hình
thức lấy ý kiến bằng văn bản.
6. Nghị quyết của Hội đồng
ng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên dự
d họp
tán thành. Việc sửa đổi, bổ sung Đ
Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển
n nhượng
như
một phần
hoặc toàn bộ vốn điều lệ củaa công ty ph
phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự
d họp tán thành.
Nghị quyết của Hội đồng
ng thành viên có hi
hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặcc từ
t ngày ghi tại
nghị quyết đó, trừ trường hợp Đi
Điều lệ công ty có quy định khác.
7. Các cuộc họp của Hội đồng
ng thành viên ph
phải được ghi biên bản, có thể đượcc ghi âm hoặc
ho ghi và
lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. N
Nội dung biên bản họp Hội đồng
ng thành viên áp dụng
d
theo
quy định tại Điều 61 của Luậtt này.
Điều 80. Chủ tịch công ty
1. Chủ tịch công ty do chủ sở hữuu bbổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện
các quyền và nghĩa vụ của chủ sở
ở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện
n các quyền
quy và nghĩa
vụ của công ty, trừ quyềnn và ngh
nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu
u trách nhiệm
nhi trước
pháp luật và chủ sở hữuu công ty vvề việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ đượcc giao theo quy
định của Luật này, pháp luậtt có liên quan và Điều lệ công ty.
2. Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm vi
việc của Chủ tịch công ty đối với chủ sở hữu
u công ty được
thực hiện theo quy định tại Điềuu llệ công ty, Luật này và pháp luật có liên quan.
3. Quyết định của Chủ tịch
ch công ty vvề thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữ
ữu công ty có
hiệu lực kể từ ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy
định khác.
Điều 81. Giám đốc, Tổng
ng giám đ
đốc
1. Hội đồng thành viên hoặc Chủủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặặc Tổng giám đốc
với nhiệm kỳ không quá 05 năm
ăm đđể điều hành hoạt động kinh doanh hằng
ng ngày của
c công ty.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốcc ch
chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng
ng thành viên hoặc
ho
Chủ tịch công ty về việc thực hiệện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồ
ồng thành viên,
thành viên khác của Hội đồng
ng thành viên ho
hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc
đ hoặc
Tổng giám đốc trừ trường hợpp pháp lu
luật, Điều lệ công ty có quy định khác.
2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốcc có các quy
quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Tổ chức thực hiện quyết định
nh ccủa Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch
ch công ty;
b) Quyết định các vấn đề liên quan đđến hoạt động kinh doanh hằng ngày củaa công ty;
c) Tổ chức thực hiện kế hoạch
ch kinh doanh và ph
phương án đầu tư của công ty;
d) Ban hành quy chế quản lý nộii bbộ của công ty;
đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm,
m, bãi nhi
nhiệm người quản lý trong công ty, trừ các đối tượ
ợng thuộc thẩm
quyền của Hội đồng
ng thành viên ho
hoặc Chủ tịch công ty;
e) Ký kết hợp đồng
ng nhân danh công ty, tr
trừ trường hợp thuộc thẩm quyền củaa Chủ
Ch tịch Hội đồng
thành viên hoặc Chủ tịch
ch công ty;
g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổổ chức công ty;
h) Trình báo cáo quyếtt toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên hoặcc Chủ
Ch tịch công ty;
i) Kiến nghị phương án sử dụng
ng llợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
k) Tuyển dụng lao động;
l) Quyền và nghĩa vụ khác đượcc quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động
ng mà Giám đốc
hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch
ch công ty.
3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốcc ph
phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầầy đủ và không thuộc đối tượng quy định tạii khoản
kho 2 Điều 18
của Luật này;
b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghi
nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh củaa công ty, nếu
n Điều
lệ công ty không có quy định
nh khác.
Điều 82. Kiểm soát viên
1. Chủ sở hữu công ty quyết định
nh ssố lượng Kiểm soát viên, bổ nhiệm Kiểm
m soát viên với
v nhiệm
kỳ không quá 05 năm và việcc thành llập Ban kiểm soát. Kiểm soát viên chịu
u trách nhiệm
nhi trước
pháp luật và chủ sở hữuu công ty vvề việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ củaa mình.

2. Kiểm soát viên có các quyềnn và ngh
nghĩa vụ sau đây:
a) Kiểm tra tính hợpp pháp, trung th
thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên, Chủ tịịch công ty và
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều
hành công việc kinh doanh củaa công ty;
b) Thẩm định
nh báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý
và các báo cáo khác trướcc khi trình ch
chủ sở hữu công ty hoặc cơ quan nhà nướcc có liên quan; trình
chủ sở hữu công ty báo cáo thẩm
m đđịnh;
c) Kiến nghị chủ sở hữuu công ty các gi
giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chứcc quản
qu lý, điều
hành công việc kinh doanh củaa công ty;
d) Xem xét bất kỳ hồ sơ, tài liệuu nào ccủa công ty tại trụ sở chính hoặcc chi nhánh, văn
vă phòng đại
diện của công ty. Thành viên Hộội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốcc hoặc
ho Tổng giám
đốc và người quảnn lý khác có ngh
nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin vềề thực hiện
quyền chủ sở hữu, về quản lý, điềều hành và hoạt động kinh doanh củaa công ty theo yêu cầu
c của
Kiểm soát viên;
đ) Tham dự và thảo luận tại các cu
cuộc họp Hội đồng thành viên và các cuộc họp
p khác trong công
ty;
e) Quyền và nghĩa vụ khác quy đđịnh tại Điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu, quyếtt định của chủ sở
hữu công ty.
3. Kiểm soát viên phảii có các tiêu chu
chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầầy đủ và không thuộc đối tượng quy định tạii khoản
kho 2 Điều 18
của Luật này;
b) Không phải là ngườii có liên quan ccủa thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch
ch công ty, Giám
đốc hoặc Tổng giám đốc, ngườii có th
thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên;
ên;
c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghi
nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặcc trình độ chuyên
môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành, ngh
nghề kinh doanh của công ty hoặcc tiêu chuẩn,
chu điều kiện
khác quy định tại Điều lệ công ty.
4. Điều lệ công ty quy định cụ th
thể về nội dung và cách thức phối hợp hoạt động
ng của
c các Kiểm
soát viên.
Điều 83. Trách nhiệm củaa thành viên H
Hội đồng thành viên, Chủ tịch
ch công ty, Giám đốc,
Tổng giám đốc và Kiểm
m soát viên
1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quy
quyết định của chủ sở hữu công ty trong việc
vi thực hiện
các quyền và nghĩa vụ đượcc giao.

2. Thực hiện các quyền và nghĩa
ĩa vvụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tố
ốt nhất nhằm bảo
đảm lợi ích hợp pháp tối đa củaa công ty và ch
chủ sở hữu công ty.
3. Trung thành với lợi ích củaa công ty và chủ sở hữu công ty; không sử dụng
ng thông tin, bí quyết,
quy
cơ hội kinh doanh của công ty, lạạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản củaa công ty để tư lợi
hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức,
c, cá nhân khác.
4. Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho côn
công ty về doanh nghiệp mà họ và người
ng
có liên
quan của họ làm chủ sở hữu hoặcc có ccổ phần, phần vốn góp chi phối.
i. Thông báo này được niêm
yết tại trụ sở chính và chi nhánh ccủa công ty.
5. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
Điều 84. Thù lao, tiền lương
ương và llợi ích khác của người quản
n lý công ty và Kiểm
Ki
soát viên
1. Người quản lý công ty và Kiểm
m soát viên được hưởng thù lao hoặc tiền lương
ương và lợi
l ích khác
theo kết quả và hiệu quả kinh doanh ccủa công ty.
2. Chủ sở hữu công ty quyết định
nh m
mức thù lao, tiền lương và lợi ích khác củaa thành viên Hội
H
đồng thành viên, Chủ tịch
ch công ty và Ki
Kiểm soát viên. Thù lao, tiền lương và lợii ích khác của
c
người quản lý công ty và Kiểm
m soát viên đượcc tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của
pháp luật về thuế, pháp luậtt có liên quan và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài
chính hằng năm của công ty.
3. Thù lao, tiền lương và lợii ích khác ccủa kiểm soát viên có thể do chủ sở hữu
u công ty chi trả
tr trực
tiếp theo quy định tại Điều lệ công ty.
Điều 85. Cơ cấu tổ chức quản
n lý công ty trách nhi
nhiệm hữu hạn mộtt thành viên do cá nhân
làm chủ sở hữu
1. Công ty trách nhiệm hữu hạnn m
một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu
u có Chủ
Ch tịch công ty,
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
2. Chủ tịch công ty có thể kiêm nnhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặcc Tổng
T
giám đốc.
3. Quyền, nghĩa vụ của Giám đốcc ho
hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệệ công ty, hợp
đồng lao động mà Giám đốc hoặc
ặc T
Tổng giám đốc ký với Chủ tịch công ty.
Điều 86. Hợp đồng, giao dịch
ch ccủa công ty với những người có liên quan
1. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, hợp đồng, giao dịch giữaa công ty trách
nhiệm hữu hạn mộtt thành viên do ttổ chức làm chủ sở hữu với những ngườii sau đây
đ phải được
Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốcc và Kiểm
Ki soát viên
xem xét quyết định:
a) Chủ sở hữu công ty và ngườii có liên quan ccủa chủ sở hữu công ty;

b) Thành viên Hội đồng
ng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm
m soát viên;
c) Người có liên quan của những
ng ng
người quy định tại điểm b khoản này;
d) Người quản lý của chủ sở hữuu công ty, ng
người có thẩm quyền bổ nhiệm những
ng người
ng
quản lý
đó;
đ) Người có liên quan của những
ng ng
người quy định tại điểm d khoản này.
Người ký kết hợp đồng phảii thông báo cho H
Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch
ch công ty, Giám
đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm
m soát viên vvề các đối tượng có liên quan đối vớ
ới hợp đồng, giao
dịch đó; đồng thời kèm theo dự th
thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao
ao dịch
d đó.
2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, Hội đồng
ng thành viên, Chủ
Ch tịch công ty
và Kiểm soát viên phải quyết định
nh vi
việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch
ch trong thời
th hạn 10
ngày, kể từ ngày nhận đượcc thông báo theo nguyên ttắc đa số, mỗi người có mộtt phiếu
phi biểu
quyết; người có lợii ích liên quan không có quy
quyền biểu quyết.
3. Hợp đồng, giao dịch quy định
nh ttại khoản 1 Điều này chỉ được chấp thuận
n khi có đủ
đ các điều
kiện sau đây:
a) Các bên ký kết hợp đồng hoặcc th
thực hiện giao dịch là những chủ thể pháp lý độ
ộc lập, có quyền,
nghĩa vụ, tài sản và lợii ích riêng bi
biệt;
b) Giá sử dụng trong hợp đồng ho
hoặc giao dịch là giá thị trường tại thời điểm hợp
p đồng
đ
được ký
kết hoặc giao dịch được thực hiện;
n;
c) Chủ sở hữu công ty tuân thủ đúng ngh
nghĩa vụ quy định tại khoản 4 Điều 76 củaa Luật
Lu này.
4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệuu và xxử lý theo quy định của pháp luật nếu đượcc ký kết
k không
đúng quy định tại các khoảnn 1, 2 và 3 Điều này, gây thiệt hại cho công ty. Ngườii ký hợp
h đồng và
người có liên quan là các bên củaa hhợp đồng liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hạii phát sinh và
hoàn trả cho công ty các khoản lợ
ợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch
ch đó.
đ
5. Hợp đồng, giao dịch giữaa công ty trách nhi
nhiệm hữu hạn mộtt thành viên do cá nhân làm chủ
ch sở
hữu với chủ sở hữu công ty hoặcc ng
người có liên quan của chủ sở hữu công ty phảii được
đư ghi chép
lại và lưu giữ thành hồ sơ
ơ riêng ccủa công ty.
Điều 87. Thay đổi vốn điều lệ
1. Công ty trách nhiệm hữu hạnn m
một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường
trư
hợp sau
đây:
a) Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động
ng kinh doanh liên tục
t
trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng kký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản
kho nợ và
nghĩa vụ tài sản khác sau khi đãã hoàn tr
trả cho chủ sở hữu;

b) Vốn điều lệ không được chủ ssở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn
n theo quy định
đ
tại Điều 74
của Luật này.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạnn m
một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở
ở hữu công ty
đầu tư thêm hoặc huy động
ng thêm vvốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định
nh hình thức
th tăng
và mức tăng vốn điều lệ.
3. Trường hợp tăng vốn điều lệ bbằng việc huy động thêm phần vốn góp của ngườ
ời khác, công ty
phải tổ chức quản lý theo mộtt trong hai lo
loại hình sau đây:
a) Công ty trách nhiệm
m hai thành viên tr
trở lên và công ty phải thông báo thay đổii nội
n dung đăng
ký doanh nghiệp trong thời hạnn 10 ngày, kkể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn
n điều
đ lệ;
b) Công ty cổ phần theo quy định
nh ttại Điều 196 của Luật này.
Chương IV
DOANH NGHI
NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Điều 88. Áp dụng quy định đốii vvới doanh nghiệp nhà nước
1. Doanh nghiệp nhà nước đượcc ttổ chức quản lý theo quy định tại Chương
ương này, các quy định
tương ứng tại mục 2 Chương
ương III và các quy định khác có liên quan của Luậtt này. Trường
Tr
hợp có
sự khác nhau giữa quy định củaa Chươ
Chương IV với Chương III và các quy định
nh có liên quan khác
của Luật này, thì áp dụng quy định
nh ttại Chương này.
2. Việc tổ chức quảnn lý doanh nghi
nghiệp do Nhà nước nắm giữ dưới 100% vốn điều
u lệ
l thực hiện
theo các quy định tương ứng tạii m
mục 1 Chương III và Chương V của Luật này.
Điều 89. Cơ cấu tổ chức quản
n lý
Cơ quan đại diện chủ sở hữuu quy
quyết định tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nướcc dưới
dư hình thức
công ty trách nhiệm hữu hạnn theo m
một trong hai mô hình quy định tại khoản 1 Điều
Đi 78 của Luật
này.
Điều 90. Hội đồng thành viên
1. Hội đồng thành viên nhân danh công ty th
thực hiện các quyền và nghĩa vụ củaa công ty theo quy
định của Luật này và quy định
nh khác ccủa pháp luật có liên quan.
2. Hội đồng thành viên bao gồm
m Ch
Chủ tịch và các thành viên khác, số lượng
ng không quá 07 người.
ng
Thành viên Hội đồngg thành viên làm vi
việc theo chế độ chuyên trách và do cơ
ơ quan đại
đ diện chủ
sở hữu quyết định, bổ nhiệm, miễễn nhiệm, cách chức hoặc khen thưởng, kỷ luật.
t.

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch
ch và thành viên khác ccủa Hội đồng
ng thành viên không quá 05 năm.
n
Thành
viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại nhưng chỉ được bổ nhiệm
m làm thành viên Hội
H
đồng thành viên của mộtt công ty không quá 02 nhi
nhiệm kỳ.
Điều 91. Quyền và nghĩa vụ củaa H
Hội đồng thành viên
1. Hội đồng
ng thành viên nhân danh công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ
ủ sở hữu, cổ
đông, thành viên đối vớii công ty do công ty làm ch
chủ sở hữu hoặc sở hữu cổ phần,
n, phần
ph vốn góp.
2. Hội đồng
ng thành viên có các quy
quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Quyết định các nộii dung theo quy định tại Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nướcc đầu
đ tư vào sản
xuất, kinh doanh tại doanh nghiệệp;
b) Quyết định thành lập, tổ chứcc llại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện
n và các đơn
đơ vị hạch
toán phụ thuộc;
c) Quyết định kế hoạch sản xuấtt kinh doanh hhằng năm, chủ trương phát triển thị trường, tiếp thị
và công nghệ của công ty;
d) Tổ chức hoạt động kiểm
m toán nnội bộ và quyết định thành lập đơn vị kiểm
m toán nội
n bộ của công
ty.
đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này, pháp luậtt có liên quan và Điều
Đ lệ công
ty.
Điều 92. Tiêu chuẩn và điều kiệện đối với thành viên Hội đồng thành viên
1. Có trình độ chuyên môn, kinh nghi
nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực,
ngành, nghề hoạt động củaa doanh nghi
nghiệp.
2. Không phải là vợ hoặc chồng,
ng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ,, con nuôi, anh ruột,
ru
chị ruột, em ruột, anh rể, em rể,, ch
chị dâu, em dâu của người đứng đầu, cấp phó củ
ủa người đứng
đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu;
u; thành viên H
Hội đồng thành viên; Giám đốc,
c, Phó Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc, Phó Tổng
ng giám đđốc và Kế toán trưởng của công ty; Kiểm
m soát viên công ty.
3. Không phải là cán bộ,, công ch
chức trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ
ổ chức chính trị xã hội hoặc không phải là ngườii qu
quản lý, điều hành tại doanh nghiệp
p thành viên.
4. Chưa từng bị cách chức Chủ tịịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng
ng thành viên hoặc
ho
Chủ tịch công ty, Giám đốc,
c, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng
ng giám đốc
đ của doanh
nghiệp nhà nước.
5. Các tiêu chuẩn và điều kiệnn khác quy định tại Điều lệ công ty.
Điều 93. Miễn nhiệm, cách chứ
ức thành viên Hội đồng thành viên

1. Chủ tịch và thành viên khác củủa Hội đồng thành viên bị miễn nhiệm trong nhữ
ững trường hợp
sau đây:
a) Không còn đủ tiêu chuẩnn và đi
điều kiện quy định tại Điều 92 của Luật này;
b) Có đơn xin từ chức và được cơ
ơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận bằng văn
ăn bản;
b
c) Có quyết định điều chuyển, bốố trí công việc khác hoặc nghỉ hưu;
d) Không đủ năng lực, trình độ đđảm nhận công việc được giao; bị mất hoặc bị hạạn chế năng lực
hành vi dân sự;
đ) Không đủ sức khỏe hoặc không
ông còn uy tín để giữ chức vụ thành viên Hội đồng
ng thành viên.
2. Chủ tịch và thành viên khác củủa Hội đồng thành viên bị cách chức trong những
ng trường hợp
sau đây:
a) Công ty không hoàn thành các m
mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hằng năm,
m, không bảo
b toàn và phát
triển vốn đầu tư theo yêu cầu củaa cơ quan đại diện chủ sở hữu mà không giảii trình được nguyên
nhân khách quan hoặc giảii trình nguyên nhân không được cơ quan đại diện chủ sở
s hữu chấp
thuận;
b) Bị truy tố và bị Tòa án tuyên là có ttội;
c) Không trung thực trong thựcc thi quy
quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chứcc vụ,
v sử dụng tài
sản của công ty để tư lợi hoặcc ph
phục vụ lợi ích của tổ chức,
c, cá nhân khác; báo cáo không trung
thực tình hình tài chính và kếtt qu
quả sản xuất kinh doanh của công ty.
3. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm, cách chức, cơ
ơ quan đại diện
chủ sở hữu xem xét, quyết định
nh tuy
tuyển chọn, bổ nhiệm người khác thay thế.
Điều 94. Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên
1. Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên do ccơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch
t Hội đồng
thành viên không đượcc kiêm Giám đđốc hoặc Tổng giám đốc công ty củaa công ty mình và các
doanh nghiệp khác.
2. Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên có quy
quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Xây dựng kế hoạch hoạt động
ng hhằng quý và hằng năm của Hội đồng
ng thành viên;
b) Chuẩn bị chương trình, tài liệuu cu
cuộc họp hoặc lấy ý kiến Hội đồng
ng thành viên;
c) Triệu tập và chủ trì cuộc họpp H
Hội đồng thành viên hoặc lấy ý kiến
n các thành viên Hội
H đồng
thành viên;

d) Tổ chức thực hiện các nghị quy
quyết của cơ quan đại diện chủ sở hữu và nghị quyết
quy Hội đồng
thành viên;
đ) Tổ chức giám sát, trực tiếpp giám sát và đánh giá kết quả thực hiện mụcc tiêu chiến
chi lược, kết
quả hoạt động của công ty, kếtt qu
quả quản lý điều hành của Giám đốc hoặc Tổng
ng giám đốc công
ty;
t; chịu
ch trách
e) Tổ chức công bố,, công khai thông tin vvề công ty theo quy định của pháp luật;
nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời,
i, chính xác, trung th
thực và tính hệ thống củaa thông tin được công
bố;
g) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này, pháp luậtt có liên quan và Điều
Đ lệ công
ty.
3. Ngoài các trường hợp quy định
nh ttại Điều 93 của Luật này, Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên có thể
th
bị miễn nhiệm, cách chức nếuu không th
thực hiện được các nhiệm vụ quy định tạii khoản
kho 2 Điều
này.
Điều 95. Quyền và nghĩa vụ củaa các thành viên khác ccủa Hội đồng
ng thành viên
1. Tham dự cuộc họp Hội đồng
ng thành viên, th
thảo luận, kiến nghị, biểu quyếtt các vấn
v đề thuộc
thẩm quyền của Hội đồng
ng thành viên.
2. Kiểm tra, xem xét, tra cứu,
u, sao chép ho
hoặc trích lục sổ ghi
hi chép và theo dõi các giao dịch,
d
sổ kế
toán, báo cáo tài chính hằng năm,
ăm, ssổ biên bản họp Hội đồng thành viên, các giấy
y tờ
t và tài liệu
khác của công ty.
3. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này, pháp luậtt có liên quan và Điều
Đ lệ công
ty.
Điều 96. Trách nhiệm của Chủ
ủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng
ng thành viên
1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quy
quyết định của chủ sở hữu công ty.
2. Thực hiện các quyền và nghĩa
ĩa vvụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm
m bảo
b đảm tối đa
lợi ích hợp pháp củaa công ty và Nhà nnước.
3. Trung thành với lợi ích củaa công ty và Nhà nnước; không sử dụng
ng thông tin, bí quyết,
quy cơ hội
kinh doanh của công ty, địa vị,, ch
chức vụ, tài sản của công ty để tư lợi hoặc phụcc vụ
v cho lợi ích
của tổ chức, cá nhân khác.
p mà mình và người
ng
4. Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho công ty vvề các doanh nghiệp
có liên quan làm chủ sở hữu hoặcc có ccổ phần, phần vốn góp. Thông báo này đượ
ợc niêm yết tại
trụ sở chính và chi nhánh củaa công ty.
5. Chấp hành các nghị quyết củaa H
Hội đồng thành viên.

6. Chịu trách nhiệm
m cá nhân khi llợi dụng danh nghĩa công ty thực hiện
n hành vi vi phạm
ph pháp
luật; tiến hành kinh doanh hoặcc giao ddịch khác không nhằm phục vụ lợi ích củaa công ty và gây
thiệt hại cho ngườii khác; thanh toán các kho
khoản nợ chưa đến hạn khi có nguy cơ
ơ rủi
r ro tài chính
có thể xảy ra đối với công ty.
7. Trường hợp phát hiệnn thành viên H
Hội đồng thành viên có hành vi vi phạm
m nghĩa
ngh vụ trong thực
hiện quyền và nghĩa vụ đượcc giao thì thành viên khác ccủa Hội đồng
ng thành viên có nghĩa
ngh vụ báo
cáo bằng văn bản với cơ quan đạại diện chủ sở hữu; yêu cầu chấm dứtt hành vi vi phạm
ph và có giải
pháp khắc phục hậu quả.
Điều 97. Chế độ làm việc, điều
u ki
kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng
ng thành viên
1. Hội đồng thành viên làm việcc theo ch
chế độ tập thể; họp ít nhất một lần
n trong một
m quý để xem
xét và quyết định những vấn đề thu
thuộc quyền, nghĩa vụ của mình. Đối với những
ng vấn
v đề không
yêu cầu thảo luận thì Hội đồng
ng thành viên có th
thể lấy ý kiến các thành viên bằng
ng văn
vă bản theo quy
định tại Điều lệ công ty.
Hội đồng thành viên có thể họpp bbất thường để giải quyết những vấn đề cấp
p bách theo yêu cầu
c của
cơ quan đại diện chủ sở hữuu công ty ho
hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên hoặc
ho
trên 50% tổng số thành viên Hộii đđồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng
ng giám đốc.
2. Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên ho
hoặc thành viên được Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên ủy quyền có
trách nhiệm chuẩn bị chương trình,
ình, nnội dung tài liệu, triệu tập và chủ trì cuộc họp
p Hội
H đồng
thành viên. Các thành viên Hộii đđồng thành viên có quyền kiến nghị bằng văn bản
n về
v chương
trình họp. Nội dung và các tài liệệu cuộc họp phải gửi đến các thành viên Hội đồng
ng thành viên và
các đại biểu được mời dự họp, nếếu có trước ngày họp ít nhất 03 ngày làm việc.
c. Tài liệu
li sử dụng
trong cuộc họp liên quan đến việệc kiến nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu
u công ty sửa
s đổi, bổ
sung Điều lệ công ty, thông qua phươ
phương hướng phát triển
n công ty, thông qua báo cáo tài chính
hằng năm, tổ chức lại hoặc giảii th
thể công ty phải được gửi đến các thành viên chậậm nhất 05 ngày
làm việc trước ngày họp.
3. Thông báo mời họp có thể bằng
ng gi
giấy mời, điện thoại, fax hoặc các phương tiện
n điện
đ tử khác và
được gửi trực tiếp đến từng
ng thành viên H
Hội đồng thành viên và đại biểu khác đượ
ợc mời dự họp.
Nội dung thông báo mời họp phảải xác định rõ thời gian, địa điểm và chương trình
ình họp.
h Hình thức
họp trực tuyến có thể được áp dụụng khi cần thiết.
4. Cuộc họp lấy ý kiếnn các thành viên ccủa Hội đồng thành viên hợp lệ khi có ít nhất
nh hai phần ba
tổng số thành viên Hội đồng
ng thành viên tham ddự. Nghị quyết của Hội đồng thành viên được
thông qua khi có quá nửa tổng sốố thành viên tham dự biểu quyết tán thành; trường
ng hợp
h có số
phiếu ngang nhau thì nộii dung có phi
phiếu tán thành của Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên hoặc
ho người
được Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên ủy quyền chủ trì cuộc họp là nội dung đượcc thông qua.
Thành viên Hội đồng
ng thành viên có quy
quyền bảo lưu ý kiến của mình và kiến nghị lên cơ quan đại
diện chủ sở hữu công ty.
5. Trường hợp lấy ý kiếnn các thành viên H
Hội đồng thành viên bằng văn bản
n thì nghị
ngh quyết của
Hội đồng thành viên đượcc thông qua khi có hhơn một nửa tổng số thành viên tán thành.

Nghị quyết có thể đượcc thông qua bbằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng mộ
ột văn bản nếu
mỗi bản sao đó có ít nhất một chữ
ữ ký của thành viên Hội đồng thành viên.
6. Căn cứ vào nội dung và chương
ương tr
trình cuộc họp, khi xét thấy cần thiết, Hội đồng
ng thành viên có
quyền hoặc có trách nhiệm mờii đđại diện có thẩm quyền của các cơ quan, tổ chứcc có liên quan
tham dự và thảo luận các vấn đề cụ thể trong chương trình cuộc họp. Đại diện
n các cơ
c quan, tổ
chức được mời dự họp có quyềnn phát bi
biểu ý kiến nhưng không tham gia biểu
u quyết.
quy Các ý kiến
phát biểu của đại diện được mờii ddự họp được ghi đầy đủ vào biên bản của cuộcc họp.
h
7. Nội dung các vấn đề thảo luận,
n, các ý ki
kiến phát biểu, kết quả biểu quyết, các quyết
quy định được
Hội đồng
ng thành viên thông qua và kkết luận của các cuộc họp của Hội đồng
ng thành viên phải
ph được
ghi biên bản. Chủ tọa và thư kýý cu
cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính
trung thực của biên bản họp Hộii đđồng thành viên. Biên bản họp Hội đồng
ng thành viên phải
ph làm
xong và thông qua trước khi kếtt thúc cu
cuộc họp. Biên bản phải có các nộii dung chủ
ch yếu sau đây:
a) Thời gian, địa điểm, mục đích, ch
chương trình họp; danh sách thành viên dự họp;
p; vấn
v đề được
thảo luận và biểu quyết; tóm tắtt ý ki
kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo
th luận;
b) Số phiếu biểu quyếtt tán thành và không tán thành đối với trường hợp
p không áp dụng
d
phương
thức bỏ phiếu trắng hoặc số phiếuu bi
biểu quyếtt tán thành, không tán thành và không có ý kiến
ki đối
với trường hợp có áp dụng phương
ương th
thức bỏ phiếu trắng;
c) Các quyết định đượcc thông qua; hhọ, tên, chữ ký của thành viên dự họp.
8. Thành viên Hội đồng
ng thành viên có quy
quyền yêu cầu Giám đốc, Phó Giám đốcc hoặc
ho Tổng giám
đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý, điều
u hành trong công ty, công ty con
do công ty nắm 100% vốn điều lệệ, người đại diện phần vốn góp của công ty tạii các doanh nghiệp
nghi
khác cung cấpp các thông tin, tài li
liệu về tình hình tài chính, hoạt động củaa doanh nghiệp
nghi theo quy
chế thông tin do Hội đồng
ng thành viên quy định hoặc theo nghị quyết của Hội đồng
ng thành viên.
Người được yêu cầu cung cấpp thông tin ph
phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông
tin, tài liệu theo yêu cầu củaa thành viên H
Hội đồng thành viên, trừ trường hợp Hộii đồng
đ
thành viên
có quyết định khác.
9. Hội đồng thành viên sử dụng
ng bbộ máy điều hành, bộ phận giúp việc (nếu
u có) và con dấu
d của
công ty để thực hiện nhiệm vụ củủa mình.
10. Chi phí hoạt động của Hội đồồng thành viên, tiền lương, phụ cấp
p và thù lao khác được tính
vào chi phí quản lý công ty.
11. Trường hợp cần thiết, Hội đồồng thành viên tổ chức việc lấy ý kiến
n các chuyên gia tư
t vấn
trong nước và ngoài nước trướcc khi quy
quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm
m quyền
quy của Hội
đồng thành viên. Chi phí lấyy ý ki
kiến chuyên gia tư vấn được quy định tại quy chếế quản lý tài
chính của công ty.

12. Nghị quyết của Hội đồng
ng thành viên có hi
hiệu lực kể từ ngày đượcc thông qua hoặc
ho từ ngày có
hiệu lực ghi trong nghị quyết đó, tr
trừ các trường hợp phải được cơ quan đại diện
n chủ
ch sở hữu chấp
thuận.
Điều 98. Chủ tịch công ty
1. Chủ tịch công ty do cơ quan đạại diện chủ sở hữu bổ nhiệm theo quy định củaa pháp luật.
lu Chủ
tịch công ty có nhiệm kỳ không quá 05 nnăm. Chủ tịch công ty có thể được bổ nhiệm
nhi lại nhưng
không quá hai nhiệm kỳ.. Tiêu chu
chuẩn, điều kiện và các trường hợp miễn nhiệm,
m, cách chức
ch Chủ
tịch công ty được thực hiệnn theo quy định tại Điều 92 và Điều 93 của Luật này.
2. Chủ tịch công ty thực hiệnn các quy
quyền, nghĩa vụ của người đại diện chủ sở hữu
u trực
tr tiếp tại
công ty theo quy định của Luậtt qu
quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản
n xuất,
xu kinh doanh
tại doanh nghiệp; các quyềnn và ngh
nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 91 và Điều
u 96 của
c Luật
này.
3. Tiền lương, thưởng và quyềnn llợi khác của Chủ tịch công ty do cơ quan đại diệện chủ sở hữu
quyết định và đượcc tính vào chi phí qu
quản lý công ty.
4. Chủ tịch công ty sử dụng bộ máy qu
quản lý, điều hành, bộ phận giúp việc (nếu
u có) và con dấu
d
của công ty để thực hiện quyềnn và ngh
nghĩa vụ của mình. Trường hợp cần thiết, Chủ
ủ tịch công ty tổ
chức việc lấy ý kiếnn các chuyên gia ttư vấn trong và ngoài nước trước khi quyếtt định
đ
các vấn đề
quan trọng thuộc thẩm quyền củaa Ch
Chủ tịch công ty. Chi phí lấy ý kiến
n chuyên gia tư vấn được
quy định tại quy chế quảnn lý tài chính ccủa công ty.
5. Các quyết định thuộc thẩm
m quy
quyền quy định tại khoản 2 Điều này phải được lập
p thành văn
v bản,
ký tên với chức danh Chủ tịch
ch công ty bao ggồm cả trường hợp Chủ tịch
ch công ty kiêm Giám đốc
hoặc Tổng giám đốc.
ch công ty có hi
hiệu lực kể từ ngày ký hoặc từ ngày có hiệệu lực ghi trong
6. Quyết định của Chủ tịch
quyết định đó, trừ trường hợpp ph
phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận.
n.
7. Trường hợp Chủ tịch
ch công ty vvắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy
y quyền
quy bằng văn
bản cho người khác thực hiện mộột số quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch công ty; việcc ủy quyền phải
được thông báo kịp thời bằng văn
ăn bbản đến cơ quan đại diện chủ sở hữu. Các trườ
ờng hợp ủy
quyền khác thực hiện theo quy địịnh tại quy chế quản lý nội bộ của công ty.
Điều 99. Giám đốc, Tổng
ng giám đ
đốc công ty
1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốcc công ty do H
Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch
ch công ty bổ
b
nhiệm hoặc thuê theo phương
ương án nhân ssự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu
u chấp
ch thuận. Công
ty có một hoặc một số Phó Tổng
ng giám đốc hoặc Phó Giám đốc. Số lượng, thẩm
m quyền
quy bổ nhiệm
Phó Tổng giám đốc hoặcc Phó Giám đốc quy định tại Điều lệ công ty. Quyền
n và nghĩa
ngh vụ của Phó
Giám đốc hoặc Phó Tổng
ng giám đđốc quy định tại Điều lệ công ty hoặc hợp đồng lao động.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốcc có nhi
nhiệm vụ điều hành các hoạt động hằng
ng ngày của
c công ty và
có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Tổ chức thực hiện và đánh giá kkết quả thực hiện kế hoạch, phương
ng án kinh doanh, kế
k hoạch
đầu tư của công ty;
b) Tổ chức thực hiện và đánh giá kkết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng
ng thành viên, Chủ
Ch
tịch công ty và của cơ quan đạii di
diện chủ sở hữu công ty;
c) Quyết định các công việc hằng
ng ngày ccủa công ty;
d) Ban hành quy chế quản lý nộii bbộ của công ty đã được Hội đồng
ng thành viên hoặc
ho Chủ tịch
công ty chấp thuận;
đ) Ký hợp đồng, thỏa thuậnn nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền
n của
c Chủ tịch
Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịịch công ty;
e) Bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm,
m, cách ch
chức, chấm dứt hợp đồng đối với các chứcc danh quản
qu lý
trong công ty, trừ các chứcc danh thu
thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặặc Chủ tịch công
ty;
g) Tuyển dụng lao động;
h) Lập và trình Hội đồng
ng thành viên ho
hoặc Chủ tịch công ty báo cáo định kỳ hằng
ng quý, hằng
h
năm
về kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh và báo cáo tài chính hằng năm;
ăm;
i) Kiến nghị phương án tổ chứcc llại công ty, khi xét thấy cần thiết;
k) Kiến nghị phân bổ và sử dụng
ng llợi nhuận sau thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của
c công ty;
l) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
Điều 100. Tiêu chuẩn, điều kiện
n ccủa Giám đốc, Tổng giám đốc
1. Có trình độ chuyên môn, kinh nghi
nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặcc trong lĩnh
l
vực,
ngành, nghề kinh doanh củaa công ty.
2. Không phải là vợ hoặc chồng,
ng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ,, con nuôi, anh ruột,
chị ruột, em ruột của người đứng
ng đđầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đạii diện
di chủ sở hữu.
3. Không phải là vợ hoặc chồng,
ng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ,, con nuôi, anh ruột,
ru
chị ruột, em ruột củaa thành viên H
Hội đồng thành viên.
4. Không phải là vợ hoặc chồng,
ng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ,, con nuôi, anh ruột,
ru
chị ruột, em ruột của Phó Tổng
ng giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng củaa công ty.

5. Không phải là vợ hoặc chồng,
ng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ,, con nuôi, anh
a ruột,
chị ruột, em ruột, anh rể, em rể,, ch
chị dâu, em dâu của Kiểm soát viên công ty.
6. Không đồng thời là cán bộ,, công ch
chức trong cơ quan nhà nước hoặc tổ chứcc chính trị,
tr tổ chức
chính trị - xã hội.
7. Chưa từng bị cách chức Chủ tịịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng
ng thành viên, Chủ
Ch
tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng
ng giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặcc Phó Giám đốc
đ tại công ty
hoặc ở doanh nghiệp nhà nướcc khác.
8. Không được kiêm Giám đốcc ho
hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.
9. Các tiêu chuẩn, điều kiệnn khác quy định tại Điều lệ công ty.
Điều 101. Miễn nhiệm,
m, cách ch
chức đối với Giám đốc, Tổng giám đốc và ngườ
ời quản lý công
ty khác
1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốcc bbị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
a) Không còn đủ tiêu chuẩnn và đi
điều kiện quy định tại Điều 100 của Luật này;
b) Có đơn xin nghỉ việc.
2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốcc bbị cách chức trong các trường hợp sau đây:
a) Doanh nghiệp không bảoo toàn đư
được vốn theo quy định pháp luật;
b) Doanh nghiệpp không hoàn thành các m
mục tiêu kế hoạch kinh doanh hằng năm;
ăm;
c) Không có đủ trình độ và năng
ăng llực đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển
n và kế
k hoạch kinh
doanh mới của doanh nghiệp;
d) Doanh nghiệp vi phạm
m pháp lu
luật hoặc có hoạt động kinh doanh trái với quy địịnh của pháp
luật;
đ) Vi phạm một trong số các ngh
nghĩa vụ của người quản lý quy định tại Điều 96 củ
ủa Luật này;
e) Các trường hợp khác quy định
nh ttại Điều lệ công ty.
3. Trường hợp miễn nhiệm,
m, cách ch
chức đối với Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đố
ốc, Kế toán
trưởng và người quảnn lý công ty khác do Điều lệ công ty quy định.
Điều 102. Ban kiểm soát
1. Căn cứ quy mô củaa công ty, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định bổ nhiệm
m 01 Kiểm
Ki soát
viên hoặc thành lập Ban kiểm
m soát ggồm 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ Kiểểm soát viên

không quá 05 năm và được bổ nhi
nhiệm lại nhưng mỗi cá nhân chỉ được bổ nhiệm
m làm Kiểm
Ki soát
viên của mộtt công ty không quá 02 nhi
nhiệm kỳ.
2. Ban kiểm soát có các quyềnn và ngh
nghĩa vụ sau đây:
a) Giám sát việc tổ chức thực hiệện chiến lược phát triển, kế hoạch
ch kinh doanh, thực
th hiện các mục
tiêu chiến lược và mục tiêu kế ho
hoạch của công ty;
b) Giám sát và đánh giá việc thựcc hi
hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên Hộii đồng
đ
thành viên
và Hội đồng thành viên, Giám đốốc hoặc Tổng giám đốc công ty;
c) Giám sát và đánh giá hiệu lựcc và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ,, quy chế
ch quản lý
và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy ch
chế quản trị nội bộ khác củaa công ty;
d) Giám sát tính hợpp pháp, tính hhệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ
ổ kế toán, trong
nội dung báo cáo
áo tài chính, các ph
phụ lục và tài liệu liên quan;
đ) Giám sát các giao dịch củaa công ty vvới các bên có liên quan;
e) Giám sát thực hiện các dự án đđầu tư lớn, giao dịch mua, bán và giao dịch
ch kinh doanh khác có
quy mô lớn hoặc giao dịch
ch kinh doanh bbất thường của công ty;
g) Lập và gửi báo cáo đánh giá, ki
kiến nghị về các nội dung quy định tại các điểm
m a, b, c, d, đ và e
khoản này cho cơ quan đại diệnn ch
chủ sở hữu và Hội đồng thành viên;
h) Thực hiện các quyền và nghĩa
ĩa vvụ khác theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc quy
định tại Điều lệ công ty.
3. Tiền lương, thưởng của Kiểm
m soát viên do ccơ quan đại diện chủ sở hữu quyếtt định
đ
và chi trả.
4. Chính phủ quy định chi tiết Đi
Điều này.
Điều 103. Tiêu chuẩn và điều
u ki
kiện đối với Kiểm soát viên
1. Được đào tạo một trong các chuyên ngành vvề tài chính, kế toán, kiểm toán, luậật, quản trị kinh
doanh và có ít nhất 03 năm
ăm kinh nghi
nghiệm làm việc; Trưởng Ban kiểm soát phảii có ít nhất
nh 05 năm
kinh nghiệm làm việcc liên quan đđến chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm
m toán, luật,
lu quản trị
kinh doanh được đào tạo.
2. Không phải là người lao động
ng ccủa công ty.
3. Không phải là vợ hoặc chồng,
ng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ,, con nuôi, anh ruột,
ru
chị ruột, em ruột, anh rể, em rể,, ch
chị dâu, em dâu của đối tượng sau đây:
a) Người đứng đầu, cấp phó củaa ngư
người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu củ
ủa công ty;

b) Thành viên Hội đồng
ng thành viên ccủa công ty;
c) Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty;
d) Kiểm soát viên khác củaa công ty.
4. Không được kiêm Giám đốc ho
hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.
5. Không được đồng thời là Kiểm
m soát viên, thành viên H
Hội đồng
ng thành viên, thành viên Hội
H
đồng quản trị của doanh nghiệpp không ph
phải là doanh nghiệp nhà nước.
6. Các tiêu chuẩn và điều kiệnn khác quy định tại Điều lệ công ty.
Điều 104. Quyền của Ban kiểm
m soát và Ki
Kiểm soát viên
1. Tham gia các cuộc họp của Hộội đồng thành viên, các cuộc tham vấn và trao đổ
ổi chính thức và
không chính thức của cơ quan đạại diện chủ sở hữu với Hội đồng
ng thành viên; có quyền
quy chất vấn
Hội đồng
ng thành viên, thành viên H
Hội đồng thành viên và Giám đốc hoặc Tổng
ng giám đốc công ty
về các kế hoạch, dự án hay chương
ương tr
trình đầu tư phát triển và các quyết định
nh khác trong quản lý
điều hành công ty.
2. Xem xét sổ sách kế toán, báo cáo, hhợp đồng, giao dịch và tài liệu khác củaa công ty; kiểm
ki tra
công việc quản lý điều hành củaa H
Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng
ng thành viên, Giám đốc
hoặc Tổng giám đốc khi xét thấyy ccần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan đại diệện chủ sở hữu.
3. Xem xét, đánh giá thực trạng
ng ho
hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính củaa công ty, thực
th
trạng vận hành và hiệu lựcc các quy ch
chế quản trị nội bộ công ty.
4. Yêu cầu thành viên Hội đồng
ng thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng
ng giám đốc, Phó
Tổng giám đốc, Kế toán trưởng
ng và nh
những người quản lý khác báo cáo, cung cấp
p thông tin về
v bất
cứ việc gì trong phạm vi quảnn lý và ho
hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty.
5. Yêu cầu những người quảnn lý công ty báo cáo vvề thực trạng tài chính, thực trạạng và kết quả
kinh doanh củaa công ty con khi xét th
thấy cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của
pháp luật và Điều lệ công ty.
6. Trường hợp phát hiệnn có thành viên H
Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng
ng giám đốc và
những người quảnn lý khác làm trái các quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệệm của họ hoặc
có nguy cơ làm trái các quy định
nh đó; hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật,
t, làm trái các quy
định về quản lý kinh tế,, trái quy đđịnh Điều lệ công ty hoặc các quy chế quản trị nội
n bộ công ty
phải báo cáo ngay cho cơ
ơ quan đđại diện chủ sở hữu
u công ty, các thành viên khác của
c Ban kiểm
soát và cá nhân có liên quan.
7. Đề nghị cơ quan đại diện chủ ssở hữu thành lập đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm
m toán tham mưu
m
và trực tiếp hỗ trợ Ban kiểm
m soát th
thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

8. Thực hiện các quyềnn khác quy đđịnh tại Điều lệ công ty.
Điều 105. Chế độ làm việc củaa Ban ki
kiểm soát và Kiểm soát viên
1. Trưởng Ban kiểm soát làm việệc chuyên trách tạii công ty; các thành viên khác có thể
th tham gia
Ban kiểm soát củaa không quá 04 doanh nghi
nghiệp nhà nước nhưng phải được sự đồ
ồng ý bằng văn
bản của cơ quan đại diện chủ sở hhữu.
2. Trưởng Ban kiểm soát xây dựng
ng kkế hoạch công tác hằng tháng, hằng
ng quý và hằng
h
năm của
Ban kiểm soát; phân công nhiệm
m vvụ và công việc cụ thể cho từng thành viên.
3. Kiểm soát viên độc lập và chủủ động thực hiện các nhiệm vụ và công việc đượcc phân công; đề
xuất, kiến nghị thực hiệnn các nhi
nhiệm vụ, công việc kiểm soát khác ngoài kế hoạch,
ch, ngoài phạm
ph vi
được phân công khi xét thấy cầnn thi
thiết.
4. Ban kiểm soát họp ít nhất mỗii tháng m
một lần để rà soát, đánh
ánh giá, thông qua báo cáo kết
k quả
kiểm soát trong tháng trình cơ
ơ quan đại diện chủ sở hữu; thảo luận
n và thông qua kế
k hoạch hoạt
động tiếp theo của Ban kiểm
m soát.
5. Quyết định của Ban kiểm
m soát đư
được thông qua khi có đa số thành viên dự họp
p tán thành. Các ý
kiến khác với nội dung quyết định
nh đđã được thông qua phải được ghi chép đầy đủ
ủ, chính xác và
báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hhữu.
Điều 106. Trách nhiệm của Kiểểm soát viên
1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quy
quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữ
ữu và đạo đức
nghề nghiệp trong thực hiệnn các quy
quyền và nghĩa vụ quy định tại Luật này và Điềều lệ công ty.
2. Thực hiện các quyền và nghĩa
ĩa vvụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tố
ốt nhất để bảo vệ
lợi ích của Nhà nước và lợii ích hhợp pháp của các bên tại công ty.
3. Trung thành với lợi ích củaa Nhà nnước và công ty; không được sử dụng
ng thông tin, bí quyết,
quy cơ
hội kinh doanh, lạm dụng địa vị,, ch
chức vụ, tài sản của công ty để tư lợi hoặc phụcc vụ
v cho lợi ích
của tổ chức, cá nhân khác.
4. Các nghĩa vụ khác theo quy địịnh của Luật này và Điều lệ công ty.
5. Trường hợp vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều
u này mà gây thiệt
thi hại
cho công ty thì Kiểm
m soát viên ph
phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồii thường
thư
thiệt hại
đó; tùy theo tính chất, mức độ vi ph
phạm và thiệt hại còn có thể bị xử lý kỷ luật, xử
ử phạt vi phạm
hành chính hoặc bị truy cứuu trách nhi
nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.
6. Mọi thu nhập và lợii ích khác mà Ki
Kiểm soát viên trực tiếp hoặc gián tiếp có được
đư do vi phạm
nghĩa vụ quy định tại các khoảnn 1, 2, 3 và 4 Điều này đều phải trả lại công ty.

7. Trường hợp phát hiện có Kiểm
m soát viên vi ph
phạm nghĩa vụ trong thực hiện
n quyền
quy và nghĩa vụ
được giao thì thành viên khác củủa Ban kiểm soát có nghĩa vụ báo cáo bằng văn
ăn bản
b đến cơ quan
đại diện chủ sở hữu; yêu cầu chấấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phụ
ục hậu quả.
Điều 107. Miễn nhiệm,
m, cách ch
chức Kiểm soát viên
1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm
m trong các tr
trường hợp sau đây:
a) Không còn đủ tiêu chuẩnn và đi
điều kiện theo quy định tại Điều 103 của Luậtt này;
b) Có đơn xin từ chức và đượcc cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận;
c) Được cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc cơ quan có thẩm quyền khác điều động,
ng, phân công
thực hiện nhiệm vụ khác;
d) Trường hợp khác theo quy định
nh ttại Điều lệ công ty.
2. Kiểm soát viên bị cách chứcc trong các tr
trường hợp sau đây:
a) Không hoàn thành nhiệm vụ,, công vi
việc được phân công;
b) Không thực hiện quyền vàà ngh
nghĩa vụ của mình trong 03 tháng liên tục, trừ trườ
ờng hợp bất khả
kháng;
c) Vi phạm nghiêm trọng hoặcc vi ph
phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm
m soát viên quy định của Luật
này và Điều lệ công ty;
d) Trường hợp khác theo quy định
nh ttại Điều lệ công ty.
Điều 108. Công bố thông tin định
nh k
kỳ
1. Công ty phải công bố định kỳ trên trang thông tin điện tử của công ty và củaa cơ quan đại diện
chủ sở hữu những
ng thông tin sau đđây:
a) Thông tin cơ bản về công ty và đđiều lệ công ty;
b) Mục tiêu tổng quát, mụcc tiêu, ch
chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch kinh doanh hằng
ng năm;
nă
c) Báo cáo và tóm tắtt Báo cáo tài chính hhằng năm đã được kiểm toán bởi tổ chứcc kiểm
ki toán độc
lập trong thời hạnn không quá 150 ngày, kkể từ ngày kết thúc năm tài chính;
d) Báo cáo và tóm tắtt Báo cáo tài chính gi
giữa năm đã được kiểm toán bởi tổ chứcc kiểm
ki toán độc
lập; thời hạn công bố phải trướcc ngày 31 tháng 07 hhằng năm;
Nội dung công bố thông tin quy đđịnh tại điểm c và điểm d khoản này bao gồm
m Báo cáo tài chính
của công ty mẹ và Báo cáo tàii chính hhợp nhất;

đ) Báo cáo đánh giá về kết quả th
thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm
ăm và 03 năm
n gần
nhất tính đến năm báo cáo;
e) Báo cáo kết quả thực hiệnn các nhi
nhiệm vụ công ích được giao theo kế hoạch hoặặc đấu thầu (nếu
có) và trách nhiệm xã hội khác;
g) Báo cáo về thực trạng quản trịị, cơ cấu tổ chức công ty.
2. Báo cáo thực trạng quản trị công ty bao ggồm các thông tin sau đây:
a) Thông tin về cơ quan đại diệnn ch
chủ sở hữu, người đứng đầu và cấp phó củaa người
ngư đứng đầu cơ
quan đại diện chủ sở hữu;
b) Thông tin về người quảnn lý công ty, bao ggồm trình độ chuyên môn, kinh nghiệệm nghề nghiệp,
các vị trí quản lý đã nắm giữ,, cách th
thức được bổ nhiệm, công việc quản lý đượcc giao, mức
m tiền
lương, thưởng, cách thức trả tiềnn lươ
lương và các lợi ích khác; những ngườii có liên quan và ích lợi
l
có liên quan của họ vớii công ty; bbản tự kiểm điểm, đánh giá hằng năm của họ trên cương
c
vị là
người quản lý công ty;
c) Các quyết định có liên quan củủa cơ quan đại diện chủ sở hữu; các quyết định,
nh, nghị
ngh quyết của
Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịịch công ty;
d) Thông tin về Ban kiểm
m soát, Ki
Kiểm soát viên và hoạt động của họ;
đ) Thông tin về Đại hộii công nhân, viên ch
chức; số lượng lao động bình quân năm
ăm và tại
t thời điểm
báo cáo, tiền lương và lợii ích khác bình quân nnăm trên người lao động;
e) Báo cáo kết luận của cơ
ơ quan thanh tra (n
(nếu có) và các báo cáo của Ban kiểm
m soát, Kiểm
Ki soát
viên;
g) Thông tin về các bên có liên quan ccủa công ty, giao dịch của công ty vớii bên có liên quan;
h) Các thông tin khác theo quy đđịnh của Điều lệ công ty.
3. Thông tin đượcc báo cáo và công bbố phải đầy đủ, chính xác và kịp thờii theo quy định
đ
của pháp
luật.
4. Người đại diện theo pháp luậtt ho
hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực
th hiện công bố
thông tin. Người đại diệnn theo pháp lu
luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịịp thời, trung
thực và chính xác củaa thông tin đư
được công bố.
5. Chính phủ quy định chi tiết Đi
Điều này.
Điều 109. Công bố thông tin bấất thường

1. Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử và ấn phẩm (nếu
u có) và niêm yết
y công khai
tại trụ sở chính và địa điểm
m kinh doanh ccủa công ty về các thông tin bất thường
ng trong thời
th hạn 36
giờ, kể từ khi xảy ra mộtt trong các ssự kiện sau đây:
a) Tài khoản của công ty tạii ngân hàng bbị phong tỏa hoặc được phép hoạt động
ng trở
tr lại sau khi bị
phong tỏa;
ứng nhận đăng ký
b) Tạm ngừng một phần hoặcc toàn bbộ hoạt động kinh doanh; bị thu hồi Giấy chứ
doanh nghiệp, giấy phép thành lậập hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặcc giấy
gi phép hoạt
động hoặc giấyy phép khác liên quan đến kinh doanh của công ty;
c) Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy
y phép thành lập
l và
hoạt động, giấy phép hoạt động
ng ho
hoặc bất kỳ giấy phép, giấy chứng nhận
n khác có liên quan đến
hoạt động của doanh nghiệp;
d) Thay đổi người quảnn lý công ty, ggồm thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch
ch công ty, Giám
đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng
ng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm
m soát hoặc
ho Kiểm
soát viên, Kế toán trưởng, trưởng
ng phòng tài chính kkế toán;
đ) Có quyết định kỷ luật, khởi tốố, có bản án, quyết định của Tòa án đối với mộtt trong số
s các
người quản lý doanh nghiệp;
e) Có kết luận của cơ quan thanh tra ho
hoặc của cơ quan quản lý thuế về việcc vi phạm
ph pháp luật
của doanh nghiệp;
g) Có quyết định thay đổi tổ chứcc ki
kiểm toán độc lập, hoặc bị từ chối kiểm
m toán báo cáo tài chính;
chí
h) Có quyết định, thành lập, giảii th
thể, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổii công ty con; quyết
quy định đầu
tư, giảm vốn hoặc thoái vốn đầuu tư tại các công ty khác.
2. Chính phủ quy định chi tiết Đi
Điều này.
Chương V
CÔNG TY CỔ PHẦN
Điều 110. Công ty cổ phần
1. Công ty cổ phầnn là doanh nghi
nghiệp, trong đó:
a) Vốn điều lệ đượcc chia thành nhi
nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
b) Cổ đông có thể là tổ chức,
c, cá nhân; ssố lượng cổ đông tối thiểu
u là 03 và không hạn
h chế số
lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm
m vvề các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác củaa doanh nghiệp
nghi
trong phạm vi số vốn đãã góp vào doanh nghi
nghiệp;
d) Cổ đông có quyền tự do chuyểển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ
ừ trường hợp
quy định tại khoản 3 Điềuu 119 và kho
khoản 1 Điều 126 của Luật này.
2. Công ty cổ phần có tư
ư cách pháp nhân kkể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận
n đăng
đă ký doanh
nghiệp.
3. Công ty cổ phần có quyềnn phát hành ccổ phần các loại để huy động vốn.
Điều 111. Vốn công ty cổ phần
1. Vốn điều lệ công ty cổ phầnn là ttổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại.
i. Vốn
V điều lệ của
công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký th
thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh
nh giá cổ
c phần
các loại đã được đăng ký mua vàà đư
được ghi trong Điều lệ công ty.
2. Cổ phần đã bán là số cổ phầnn đư
được quyền chào bán đã được các cổ đông
ông thanh toán đủ cho
công ty. Tại thời điểm đăng ký th
thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số
ố cổ phần các
loại đã được đăng ký mua.
3. Cổ phần được quyềnn chào bán ccủa công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loạii mà Đại hội
đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được quyền
n chào bán của
c
công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghi
nghiệp là tổng số cổ phần các loạii mà công ty sẽ
s
bán để huy động vốn, bao gồm cổổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa
ưa được
đư đăng ký
mua.
4. Cổ phần chưa bán là cổ phầnn đư
được quyền chào bán và chưa đượcc thanh toán. Tại
T thời điểm
đăng ký thành lập doanh nghiệp,
p, ccổ phần chưa bán là tổng số cổ phần mà chưa
ưa được
đư các cổ đông
đăng ký mua.
5. Công ty có thể thay đổi vốnn đi
điều lệ trong các trường hợp sau đây:
a) Theo quyết định của Đại hộii đđồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn
n góp cho cổ
c đông
theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động
ng kinh doanh liên tục
t
trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng kký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản
kho nợ và
nghĩa vụ tài sản khác sau khi đãã hoàn tr
trả cho cổ đông;
b) Công ty mua lại cổ phần đãã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 củaa Luật
Lu này;
c) Vốn điều lệ không được các cổổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn
n theo quy định
đ
tại Điều
112 của Luật này.
Điều 112. Thanh toán cổ phần
nđ
đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp

1. Các cổ đông phảii thanh toán đđủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn
n 90 ngày, kể
k từ ngày
được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghi
nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công
ông ty hoặc
ho hợp đồng
đăng ký mua cổ phần quy định
nh m
một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu
ch trách nhiệm
giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đđúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.
2. Trong thời hạn từ ngày công ty đư
được cấp Giấy chứng nhận đăng
ng ký doanh nghiệp
nghi đến ngày
cuối cùng phải thanh toán đủ số ccổ phần đã đăng ký mua quy định tại khoản
n 1 Điều
Đi này, số phiếu
biểu quyết của các cổ đông đượcc tính theo ssố cổ phần phổ thông đã được đăng ký mua, trừ
tr
trường hợp Điều lệ công ty có quy đđịnh khác.
3. Nếu sau thời hạn quy định tạii kho
khoản 1 Điều này có cổ đông chưaa thanh toán hoặc
ho chỉ thanh
toán được một phần số cổ phầnn đđã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định
nh sau đây:
đ
a) Cổ đông chưa thanh toán số cổổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn
òn là
l cổ đông
của công ty và không được chuyểển nhượng quyền mua cổ phần đó cho ngườii khác;
b) Cổ đông chỉ thanh toán mộtt ph
phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu
u quyết,
quy nhận lợi
tức và các quyền khác tương ứng
ng vvới số cổ phần đã thanh toán; không được chuy
uyển nhượng
quyền mua số cổ phần chưa
ưa thanh toán cho ng
người khác;
c) Số cổ phần chưaa thanh toán đư
được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản
n trị
tr được quyền
bán;
d) Công ty phải đăng ký điều chỉỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần
n đã
đ được thanh
toán đủ và thay đổi cổ đông sáng llập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kếtt thúc thời
th hạn phải
thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này.
4. Cổ đông chưa thanh toán hoặcc ch
chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng
ng ký mua phải
ph chịu trách
nhiệm tương ứng với tổng giá trịị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối vớii các nghĩa
ngh vụ tài
chính của công ty phát sinh trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều
u này. Thành viên Hội
H đồng
quản trị, người đại diệnn theo pháp lu
luật phải chịu trách nhiệm liên đới về các thiệtt hại
h phát sinh do
không thực hiện hoặc không thựcc hi
hiện đúng quy định tại khoản 1 và điểm d khoảản 3 Điều này.
Điều 113. Các loại cổ phần
1. Công ty cổ phần phải có cổ ph
phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ
c đông phổ
thông.
ở hữu cổ phần ưu
2. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty ccổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở
đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phầần ưu đãi gồm các loại sau đây:
a) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
b) Cổ phần ưu đãi cổ tức;
c) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

d) Cổ phần ưu đãi khác do Điềuu llệ công ty quy định.
3. Chỉ có tổ chức đượcc Chính ph
phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm
m giữ
gi cổ phần ưu
đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyếết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm,
nă kể từ ngày
công ty được cấp Giấy chứng nhậận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần
ph ưu đãi biểu
quyết của cổ đông sáng lập chuyểển đổi thành cổ phần phổ thông.
4. Người được quyền mua cổ phầần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần
ph ưu đãi khác
do Điều lệ công ty quy định hoặcc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
5. Mỗi cổ phần của cùng một loạại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa
ĩa vụ
v và lợi ích
ngang nhau.
6. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi
ãi có thể
th chuyển
đổi thành cổ phần phổ thông theo ngh
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
Điều 114. Quyền của cổ đông ph
phổ thông
1. Cổ đông phổ thông có các quy
quyền sau đây:
a) Tham dự và phát biểuu trong các Đ
Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu
u quyết
quy trực tiếp
hoặc thông qua đại diện theo ủyy quy
quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật,
t, Điều
Đi lệ công ty
quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có m
một phiếu biểu quyết;
b) Nhận cổ tức với mứcc theo quy
quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
c) Ưu tiên mua cổ phần mớii chào bán ttương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông củaa từng cổ đông
trong công ty;
d) Tự do chuyển nhượng cổ phầnn ccủa mình cho người khác, trừ trường hợp
p quy định
đ
tại khoản 3
Điều 119 và khoản 1 Điều 126 củủa Luật này;
đ) Xem xét, tra cứu và trích lụcc các thông tin trong Danh sách ccổ đông có quyền
n biểu
bi quyết và
yêu cầu sửa đổii các thông tin không chính xác;
e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hộ
ội đồng cổ đông
và các nghị quyết của Đại hội đồồng cổ đông;
g) Khi công ty giải thể hoặcc phá ssản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng
ứ với tỷ lệ sở
hữu cổ phần tại công ty;
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ssở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn
liên tục ít nhất 06 tháng hoặc mộột tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền
quy
sau đây:
a) Đề cử người vào Hội đồng quảản trị và Ban kiểm soát;

b) Xem xét và trích lục sổ biên bbản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị,, báo cáo tài chính
giữa năm và hằng năm theo mẫuu ccủa hệ thống kế toán Việtt Nam và các báo cáo của
c Ban kiểm
soát;
c) Yêu cầu triệu tập họp Đại hộii đđồng cổ đông trong trường hợp quy định tạii khoản
kho 3 Điều này;
d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm
m tra ttừng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt
động của công ty khi xét thấy cầnn thi
thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ,, tên, địa chỉ
thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn
ăn cư
cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ
ộ chiếu hoặc
chứng thực cá nhân hợpp pháp khác đđối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường
ng trú, quốc
qu tịch,
số quyết định thành lập hoặc số đă
đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức;
c; số
s lượng cổ
phần và thời điểm đăng ký cổ ph
phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ
c đông và tỷ
lệ sở hữu trong tổng số cổ phầnn ccủa công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm
m tra;
đ) Các quyền khác theo quy định
nh ccủa Luật này và Điều lệ công ty.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu
u triệu
tri tập họp
Đại hội đồng cổ đông
ông trong các trư
trường hợp sau đây:
a) Hội đồng quản trị vi phạm
m nghiêm tr
trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ củaa người
ngư quản lý hoặc
ra quyết định vượt quá thẩm
m quy
quyền được giao;
b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quảnn tr
trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới
m chưa được
bầu thay thế;
c) Trường hợp khác theo quy định
nh ccủa Điều lệ công ty.
Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và phảii có họ,
h tên, địa
chỉ thường trú, số Thẻ căn cướcc công dân, Gi
Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu
u hoặc
ho chứng
thực cá nhân hợp pháp khác đối vvới cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp
p hoặc
ho số quyết
định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đđối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thờ
ời điểm đăng ký
cổ phần của từng cổ đông, tổng
ng ssố cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu
u trong tổng
t
số cổ
phần của công ty, căn cứ và lý do yêu ccầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo
t
yêu cầu
triệu tập họp phải có các tài liệu,
u, ch
chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trịị, mức độ vi
phạm hoặc về quyết định vượtt quá thẩm quyền.
4. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào
o Hội
H đồng quản
trị và Ban kiểm soát quy định tạii đđiểm a khoản 2 Điều này được thực hiện như
ư sau:
a) Các cổ đông phổ thông hợpp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trịị và Ban kiểm
soát phải thông báo về việc họpp nhóm cho các ccổ đông dự họp biết trướcc khi khai mạc
m Đại hội
đồng cổ đông;
b) Căn cứ số lượng
ng thành viên H
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặcc nhóm cổ
c đông
quy định tại khoản 2 Điềuu này đư
được quyền đề cử một hoặc một số ngườii theo quyết
quy định của Đại
hội đồng cổ đông làm ứng cử viên H
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường
ng hợp
h số ứng cử

viên được cổ đông hoặc nhóm cổổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ đượ
ợc quyền đề cử
theo quyết định của Đại hội đồng
ng ccổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng
ng quản
qu trị, Ban
kiểm soát và các cổ đông khác đềề cử.
5. Các quyền khác theo quy định
nh ccủa Luật này và Điều lệ công ty.
Điều 115. Nghĩa vụ của cổ đông ph
phổ thông
1. Thanh toán đủ và đúng thời hạạn số cổ phần cam kết mua.
Không được rút vốn đã góp bằng
ng ccổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọii hình thức,
th trừ
trường hợp được công ty hoặcc ngư
người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một
m phần
hoặc toàn bộ vốn cổ phần đãã góp trái vvới quy định tại khoản này thì cổ đđông đó và người
ng
có lợi
ích liên quan trong công ty phảii cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài
sản khác của công ty trong phạm
m vi giá tr
trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy
y ra.
2. Tuân thủ Điều lệ và quy chế qu
quản lý nội bộ của công ty.
3. Chấp hành nghị quyết của Đạii hhội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
4. Thực hiện các nghĩa vụ khác
ác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
Điều 116. Cổ phần ưu đãi biểu
u quy
quyết và quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyếết
1. Cổ phần ưu đãi biểu quyếtt là ccổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so vớii cổ
c phần phổ
thông. Số phiếu biểu quyết củaa m
một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.
2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi
ãi bi
biểu quyết có các quyền sau đây:
a) Biểu quyết về các vấn đề thuộộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu
phi biểu quyết
theo quy định tại khoản 1 Điềuu này;
b) Các quyền khác như cổ đông ph
phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản
n 3 Điều
Đ này.
3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi
ãi bi
biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phầần đó cho người
khác.
Điều 117. Cổ phần ưu đãi cổ tứ
ức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức
1. Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ ph
phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mứcc cổ
c tức của cổ
phần phổ thông hoặc mức ổn định
nh hhằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ
ổ tức cố định và
cổ tức thưởng. Cổ tức cố định
nh không ph
phụ thuộc vào kết quả kinh doanh củaa công ty.
t Mức cổ tức
cố định cụ thể và phương thứcc xác đđịnh cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu củaa cổ
c phần ưu đãi
cổ tức.
2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi
ãi ccổ tức có các quyền sau đây:

a) Nhận cổ tức theo quy định tạii kho
khoản 1 Điều này;
b) Nhận phần tài sản còn lại tương
ương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tạii công ty, sau khi công ty đã
thanh toán hết các khoản nợ, cổ ph
phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặcc phá sản;
s
c) Các quyền khác như cổ đông ph
phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản
n 3 Điều
Đ này.
3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi
ãi ccổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đạii hội
h đồng cổ
đông, đề cử người vào Hội đồng
ng qu
quản trị và Ban kiểm soát.
Điều 118. Cổ phần ưu đãi
ãi hoàn llại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại
1. Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ ph
phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầầu của người sở
hữu hoặc theo các điều kiện đượcc ghi ttại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.
2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi
ãi hoàn llại có các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ
tr trường
hợp quy định tại khoản 3 Điềuu này.
3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi
ãi hoàn llại không có quyền biểu quyết, dự họp
p Đại
Đ hội đồng cổ
đông, đề cử người vào Hội đồng
ng qu
quản trị và Ban kiểm soát.
Điều 119. Cổ phần phổ thông ccủa cổ đông sáng lập
1. Công ty cổ phần mới thành lậpp ph
phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập; công ty cổ
ổ phần được
chuyển đổi từ doanh nghiệpp nhà nư
nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặcc được
đư chia, tách,
hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập.
l
Trường hợp không có cổ đông sáng llập, Điều lệ công ty cổ phần trong hồ sơ
ơ đăng ký
k doanh
nghiệp phải có chữ ký của ngườii đđại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của
c công ty
đó.
2. Các cổ đông sáng lập phảii cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phầần phổ thông
được quyền chào bán tại thời điểểm đăng ký doanh nghiệp.
3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,
nghi
cổ đông sáng lập có quyền tự do chuy
chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập
l khác và
chỉ được chuyển nhượng cổ phầnn ph
phổ thông của mình cho người không phảii là cổ
c đông sáng lập
nếu được sự chấp thuận của Đạii hhội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển
nhượng cổ phần không có quyềnn bi
biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần
n đó.
đ
4. Các hạn chế đối với cổ phầnn ph
phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời
th hạn 03 năm,
kể từ ngày công ty được cấp Giấyy ch
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các hạn
n chế
ch của quy định
này không áp dụng đối với cổ ph
phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký
ý thành lập
l
doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đđông sáng lập chuyển nhượng cho ngườii khác không phải
ph là cổ
đông sáng lập của công ty.

Điều 120. Cổ phiếu
1. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty ccổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu
li điện tử xác
nhận quyền sở hữu một hoặc mộột số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phảii có các nội
n dung chủ
yếu sau đây:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, địaa ch
chỉ trụ sở chính của công ty;
b) Số lượng cổ phần và loại cổ ph
phần;
c) Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng
ng m
mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;
d) Họ, tên, địa chỉ thường
ng trú, qu
quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng
ng minh nhân dân,
Hộ chiếu hoặc chứng thựcc cá nhân hhợp pháp khác của cổ đông
ông là cá nhân; tên, mã
m số doanh
nghiệp hoặc số quyết định
nh thành llập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;
c;
đ) Tóm tắt về thủ tục chuyểnn như
nhượng cổ phần;
e) Chữ ký của người đại diệnn theo pháp lu
luật và dấu của công ty (nếu có);
g) Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đđông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;
h) Các nội dung khác theo quy địịnh tại các Điều 116, 117 và 118 của Luậtt này đối
đ với cổ phiếu
của cổ phần ưu đãi.
2. Trường hợp có sai sót trong nộội dung và hình thức cổ phiếu
u do công ty phát hành thì quyền
quy và
lợi ích của người sở hữuu nó không bbị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luậtt công ty chịu
ch
trách nhiệm về thiệt hại do những
ng sai sót đó gây ra.
3. Trường hợp cổ phiếu bị mất,
t, bbị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thứcc khác thì cổ
c đông
được công ty cấp lại cổ phiếuu theo đđề nghị của cổ đông đó.
Đề nghị của cổ đông phảii có các nnội dung sau đây:
a) Cổ phiếu đã bị mất, bị hủy hoạại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác; trường
ng hợp
h bị mất thì
phải cam đoan rằng đã tiếnn hành tìm ki
kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả
tr công ty để tiêu
hủy;
b) Chịu trách nhiệm về những
ng tranh ch
chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.
Đối với cổ phiếu có tổng mệnh
nh giá trên m
mười triệu Đồng Việt Nam, trước khi tiếếp nhận đề nghị
cấp cổ phiếu mới, người đại diệnn theo pháp lu
luật của công ty có thể yêu cầu chủ sở
s hữu cổ phiếu
đăng thông báo về việc cổ phiếuu bbị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dướii hình thức
th khác và sau
15 ngày, kể từ ngày đăng
ng thông báo ssẽ đề nghị công ty cấp cổ phiếu mới.
Điều 121. Sổ đăng ký cổ đông

1. Công ty cổ phần phải lậpp và lư
lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy
y chứng
ch
nhận
đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử
ử hoặc cả hai loại
này.
2. Sổ đăng ký cổ đông phảii có các nnội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính củaa công ty;
b) Tổng số cổ phần được quyềnn chào bán, loại cổ phần được quyền
n chào bán và số
s cổ phần được
quyền chào bán của từng loại;
c) Tổng số cổ phần đã bán của từ
ừng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;
d) Họ, tên, địa chỉ thường
ng trú, qu
quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng
ng minh nhân dân,
Hộ chiếu hoặc chứng thựcc cá nhân hhợp pháp khác đối với cổ đông
ông là cá nhân; tên, mã
m số doanh
nghiệp hoặc số quyết định
nh thành llập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
ch
đ) Số lượng cổ phần từng loại củủa mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.
3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu
ưu gi
giữ tại trụ sở chính của công ty hoặcc Trung tâm lưu
lư ký chứng
khoán. Cổ đông có quyền kiểm
m tra, tra ccứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng
đă ký cổ đông
trong giờ làm việc củaa công ty ho
hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.
4. Trường hợp cổ đông
ông có thay đđổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thờii với
v công ty để
cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không ch
chịu trách nhiệm về việcc không liên lạc
l được
với cổ đông do không đượcc thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông.
Điều 122. Chào bán cổ phần
1. Chào bán cổ phần là việcc công ty ttăng thêm số lượng cổ phần được quyền
n chào bán và bán các
cổ phần đó trong quá trình hoạtt đđộng để tăng vốn điều lệ.
2. Chào bán cổ phần có thể thựcc hi
hiện theo một trong các hình thức sau đây:
a) Chào bán cho các cổ đông hiệnn hhữu;
b) Chào bán ra công chúng;
c) Chào bán cổ phần riêng lẻ.
3. Chào bán cổ phầnn ra công chúng, chào bán ccổ phần của công ty cổ phần
n niêm yết
y và đại chúng
thực hiện theo các quy định củaa pháp lu
luật về chứng khoán.
4. Công ty thực hiện đăng
ng ký thay đđổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành
đợt bán cổ phần.

Điều 123. Chào bán cổ phần
n riêng llẻ
Việc chào bán cổ phần riêng lẻ ccủa công ty cổ phần không phải là công ty cổ phầần đại chúng
được quy định như sau:
1. Trong thời hạnn 05 ngày làm vi
việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần
n riêng lẻ,
l công ty
phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký
ý kinh doanh. Kèm theo thông
báo chào bán cổ phần riêng lẻ ph
phải có các tài liệu sau đây:
a) Nghị quyết của Đại hội đồng
ng ccổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ;
b) Phương án chào bán cổ phầnn riêng llẻ đã được Đại hội đồng cổ đông
ông thông qua (nếu
(n có);
2. Thông báo chào bán cổ phầnn riêng llẻ bao gồm các nội dung sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã ssố doanh nghiệp;
b) Tổng số cổ phần dự định
nh chào bán; các lo
loại cổ phần chào bán và số lượng cổ phần
ph chào bán
mỗi loại;
c) Thời điểm, hình thứcc chào bán ccổ phần;
d) Họ, tên, chữ ký của người đạii di
diện theo pháp luật của công ty;
3. Công ty có quyền bán cổ phầnn sau 05 ngà
ngày làm việc, kể từ ngày gửii thông báo mà không nhận
nh
được ý kiến phản đối của Cơ
ơ quan đă
đăng ký kinh doanh;
4. Công ty thực hiện đăng
ng ký thay đđổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký
ý kinh doanh trong thời hạn
10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đđợt bán cổ phần.
Điều 124. Chào bán cổ phần
n cho ccổ đông hiện hữu
1. Chào bán cổ phần cho cổ đông hi
hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng
lư
cổ phần
được quyềnn chào bán và bán toàn bbộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có
của họ tại công ty.
2. Chào bán cổ phần cho cổ đông hi
hiện hữu của công ty cổ phần không phảii là công ty cổ
c phần
đại chúng được thực hiện như
ư sau:
a) Công ty phải thông báo bằng
ng vă
văn bản đến các cổ đông theo phương thức bảo
o đảm
đ đến được
địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên llạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm
m nhất
nh 15 ngày trước
ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua ccổ phần;
b) Thông báo phải có họ, tên, địaa ch
chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cướcc công dân, Giấy
Gi
chứng minh nhân dân, Hộ chiếuu ho
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân;
tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ
ổ đông là tổ

chức; số cổ phần và tỷ lệ cổ phầnn hi
hiện có của cổ đông tại công ty; tổng số cổ phầần dự kiến chào
bán và số cổ phần cổ đông đượcc quy
quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua; họ,
h
tên, chữ ký của người đại diệnn theo pháp lu
luật củaa công ty. Kèm theo thông báo phải
ph có mẫu
phiếu đăng ký mua cổ phầnn do công ty phát hành. Tr
Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ
c phần không
được gửi về công ty đúng hạnn như thông báo thì cổ đông có liên quan coi như đãã không nhận
nh
quyền ưu tiên mua;
c) Cổ đông có quyền chuyểnn quy
quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho ngườii khác.
3. Trường hợp số lượng cổ phầnn ddự kiến chào bán không được cổ đông và ngườii nhận
nh chuyển
quyền ưu tiên mua đăng
ng ký mua hhết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần
ph được quyền
chào bán còn lại đó cho cổ đông ccủa công ty hoặc người khác theo cách thức hợp
p lý với
v điều
kiện không thuận lợi hơn so vớii nh
những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ
tr trường hợp
Đại hội đồng cổ đông có chấpp thu
thuận khác hoặc cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán.
4. Cổ phần được coi là đãã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người
ngư mua quy định
tại khoản 2 Điều 121 của Luậtt này đư
được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ
t thời điểm đó,
người mua cổ phần trở thành cổ đđông của công ty.
5. Sau khi cổ phần đượcc thanh toán đầy đủ, công ty phải phát hành và trao cổ phiếu
phi cho người
mua. Công ty có thể bán cổ phầnn mà kh
không trao cổ phiếu. Trường hợp này, các thông tin về
v cổ
đông quy định tại khoản 2 Điềuu 121 ccủa Luật này được ghi vào sổ đăng ký cổ đông để chứng
thực quyền sở hữu cổ phần của ccổ đông đó trong công ty.
Điều 125. Bán cổ phần
Hội đồng quản trị quyết định thờ
ời điểm, phương thức và giá bán cổ phần.
n. Giá bán cổ
c phần không
được thấp hơn giá thị trường tạii th
thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ
s sách của cổ
phần tại thời điểm gần nhất, trừ nh
những trường hợp sau đây:
1. Cổ phần chào bán lần đầuu tiên cho nh
những người không phải là cổ đông sáng lậập;
2. Cổ phần chào bán cho tất cả cổổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty;
3. Cổ phần chào bán cho ngườii môi gi
giới hoặc người bảo lãnh. Trường hợp
p này, số
s chiết khấu
hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phảii đư
được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, trừ
tr trường hợp
Điều lệ công ty quy định khác;
khấu trong các trường hợp đó do Điều lệ công ty quy định.
4. Trường hợp khác và mức chiếtt kh
Điều 126. Chuyển nhượng cổ ph
phần
1. Cổ phần được tự do chuyểnn như
nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều
u 119 của
c Luật
này và Điều lệ công ty có quy định
nh hhạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp
p Điều lệ công ty
có quy định hạn chế về chuyểnn như
nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu
u lực
l khi được
nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phầần tương ứng.

2. Việc chuyển nhượng được thự
ực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường
ng hoặc
ho thông qua
giao dịch trên thị trường chứng
ng kkhoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồ
ồng thì giấy tờ
chuyển nhượng phải đượcc bên chuy
chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặcc đại
đ diện ủy
quyền của họ ký. Trường hợpp chuy
chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường
ng chứng
ch
khoán,
trình tự, thủ tục và việc ghi nhậnn ssở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật vềề chứng khoán.
3. Trường hợp cổ đông
ông là cá nhân ch
chết thì người thừa kế theo di chúc hoặcc theo pháp luật
lu của cổ
đông đó là cổ đông của công ty.
4. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân ch
chết mà không có người thừa kế,, người
ngư thừa kế từ
chối nhận thừa kế hoặc bị truấtt quy
quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyếtt theo
the quy định
của pháp luật về dân sự.
ng
5. Cổ đông có quyền tặng cho mộột phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tạii công ty cho người
khác; sử dụng cổ phần để trả nợ.. Trư
Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhậận trả nợ bằng cổ
phần sẽ là cổ đông của công ty.
6. Trường hợp cổ đông chuyểnn như
nhượng một số cổ phần thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ
ỏ và công ty phát
hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại.
i.
7. Người nhận cổ phầnn trong các trư
trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ
c đông công ty
từ thời điểm các thông tin của họọ quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật này được
đư ghi đầy đủ
vào sổ đăng ký cổ đông.
Điều 127. Phát hành trái phiếu
u
1. Công ty cổ phần có quyềnn phát hành trái phi
phiếu, trái phiếu chuyển đổii và các loại
lo trái phiếu
khác theo quy định của pháp luậtt và Điều lệ công ty.
2. Công ty không thanh toán đủ ccả gốc và lãi của trái phiếu đãã phát hành, không thanh toán hoặc
ho
thanh toán không đủ các khoảnn nnợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đó sẽ không được quyền
phát hành trái phiếu, trừ trường
ng hhợp pháp luật về chứng khoán có quy định
nh khác.
3. Việc phát hành trái phiếuu cho các ch
chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn
n không bị
b hạn chế
bởi quy định tại khoản 2 Điềuu này.
4. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì Hội đồng quản trị có quyền
quy quyết định
loại trái phiếu, tổng giá trị trái phi
phiếu và thời điểm phát hành, nhưng phảii báo cáo Đại
Đ hội đồng cổ
đông tại cuộc họp gần nhất.
t. Báo cáo ph
phải kèm theo tài liệu và hồ sơ giảii trình nghị
ngh quyết của Hội
đồng quản trị về phát hành trái phi
phiếu.
5. Trường hợp công ty cổ phầnn phát hành trái phi
phiếu chuyển đổi thành cổ phần
n thì thực
th hiện theo
trình tự, thủ tục tương ứng
ng chào bán ccổ phần theo quy định của Luậtt này và quy định
đ
khác của
pháp luậtt có liên quan. Công ty th
thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thờii hạn
h 10 ngày kể
từ ngày hoàn thành việc chuyểnn đđổi trái phiếu thành cổ phần.

Điều 128. Mua cổ phần,
n, trái phi
phiếu
Cổ phần, trái phiếu củaa công ty ccổ phần có thể được mua bằng Đồng Việtt Nam, ngoại
ngo tệ tự do
chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử
ử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ,, công nghệ,
ngh bí quyết kỹ
thuật, các tài sản khác quy định
nh ttại Điều lệ công ty và phải được thanh toán đủ một
m lần.
Điều 129. Mua lại cổ phần
n theo yêu ccầu của cổ đông
1. Cổ đông biểu quyết phản đốii ngh
nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặcc thay đổi
đ quyền, nghĩa
vụ của cổ đông quy định tại Điềuu llệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ
ổ phần của mình.
Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ
ổ phần từng loại,
giá dự định bán, lý do yêu cầuu công ty mua llại. Yêu cầu phải được gửi đến
n công ty trong thời hạn
10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng
ng ccổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định
đ
tại khoản
này.
2. Công ty phải mua lại cổ phầnn theo yêu ccầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều
Đ này với giá
thị trường hoặc giá đượcc tính theo nguyên ttắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời
th hạn 90
ngày, kể từ ngày nhận đượcc yêu ccầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có
thể yêu cầu một tổ chức thẩm định
nh giá chuyên nghi
nghiệp định giá. Công ty giới thiệệu ít nhất 03 tổ
chức thẩm định giá chuyên nghiệệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyếtt định
đ
cuối cùng.
Điều 130. Mua lại cổ phần
n theo quy
quyết định của công ty
Công ty có quyền mua lạii không quá 30% ttổng số cổ phần phổ thông đã bán, mộ
ột phần hoặc toàn
bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đãã bán theo quy định sau đây:
1. Hội đồng quản trị có quyềnn quy
quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phầần của từng loại
đã được chào bán trong 12 tháng. Tr
Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đạii hội
h đồng cổ
đông quyết định;
nh giá mua llại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại
l
2. Hội đồng quản trị quyết định
không được cao hơn giá thị trường
ng ttại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định
nh tại
t khoản 3
Điều này. Đối với cổ phần loạii khác, nnếu Điều lệ công ty không quy định hoặcc công ty và cổ
c
đông có liên quan không có thỏaa thu
thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn
ơn giá thị
th trường;
3. Công ty có thể mua lại cổ phầnn ccủa từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần
n của
c họ trong
công ty. Trường hợp này, quyếtt đđịnh mua lại cổ phần của công ty phải đượcc thông báo bằng
b
phương thức bảo đảm đến đượcc ttất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết
quy định đó
được thông qua. Thông báo phảii có tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổng số
ố cổ phần và loại
cổ phần được mua lại, giá mua lạại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tụcc và thời
th hạn thanh
toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán ccổ phần của họ cho công ty.
Cổ đông đồng ý bán lại cổ phầnn ph
phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương
ương thức
th bảo đảm
đến được công ty trong thời hạnn 30 ngày, kkể từ ngày thông báo. Chào bán phảii có họ,
h tên, địa chỉ
thường trú, số Thẻ căn cướcc công dân, Gi
Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặặc chứng thực cá
nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, m
mã số doanh nghiệp hoặc số quyết
quy định thành

lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là ttổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần
n chào bán;
phương thức thanh toán; chữ ký ccủa cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luậtt của
c cổ đông.
Công ty chỉ mua lại cổ phần đượ
ợc chào bán trong thời hạn nói trên.
Điều 131. Điều kiện
n thanh toán và xxử lý các cổ phần được mua lại
1. Công ty chỉ được quyềnn thanh toán ccổ phần được mua lại cho cổ đông
ông theo quy định
đ
tại Điều
129 và Điều 130 của Luật này nếếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần đượcc mua lại,
l công ty
vẫn bảo đảm thanh toán đủ các kho
khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
2. Cổ phần được mua lạii theo quy đđịnh tại Điều 129 và Điều 130 của Luậtt này được
đư coi là cổ
phần chưa bán theo quy định tạii kho
khoản 4 Điều 111 của Luật này. Công ty phảii làm thủ
th tục điều
chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng
ng vvới tổng giá trị mệnh giá các cổ phần đượcc công ty mua lại
l
trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành vi
việc thanh toán mua lại cổ phần,
n, trừ
tr trường hợp
pháp luật về chứng khoán có quy đđịnh khác.
3. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hhữu cổ phần đã được mua lại phải được tiêu hủy
y ngay sau khi cổ
c
phần tương ứng đã đượcc thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốcc hoặc
ho Tổng giám
đốc phải liên đới chịu trách nhiệm
m vvề thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm
m tiêu hủy
h cổ phiếu
gây ra đối với công ty.
4. Sau khi thanh toán hết số cổ ph
phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán
của công ty giảm hơn 10% thìì công ty ph
phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biếtt trong thời
th hạn 15
ngày, kể từ ngày thanh toán hếtt ssố cổ phần mua lại.
Điều 132. Trả cổ tức
1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi
ãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng
ng riêng cho mỗi
m loại cổ
phần ưu đãi.
n ròng đã thực hiện và
2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận
khoản chi trả cổ tức được trích từ
ừ nguồn lợi nhuận giữ lại củaa công ty. Công ty cổ
c phần chỉ được
trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Công ty đã hoàn thành nghĩa
ĩa vvụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định
đ
của pháp
luật;
b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định củaa pháp luật
lu và Điều lệ
công ty;
c) Ngay sau khi trả hết số cổ tứcc đđã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản
kho nợ và
nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.
3. Cổ tức có thể được chi trả bằng
ng ti
tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng
ng tài sản
s khác quy
định tại Điều lệ công ty. Nếuu chi tr
trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng
ng Đồng
Đ
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và có thể được chi trả bằng
ng séc, chuy
chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu
ưu điện
đi đến địa chỉ
thường trú hoặc địa chỉ liên lạcc ccủa cổ đông.
4. Cổ tức phải đượcc thanh toán đđầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kếtt thúc họp
h Đại hội
đồng cổ đông thường niên. Hộii đđồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ
c tức, xác định
mức cổ tức được trả đối với từng
ng ccổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhấtt 30 ngày trước
tr
mỗi
lần trả cổ tức. Thông báo về trả ccổ tức được gửi bằng phương thức bảo đảm đến
n cổ
c đông theo địa
chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đđông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông
báo phải có các nội dung sau đây:
a) Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính ccủa công ty;
b) Họ, tên, địa chỉ thường
ng trú, qu
quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng
ng minh nhân dân,
Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân
ân hhợp pháp khác của cổ đông là cá nhân;
c) Tên, mã số doanh nghiệp hoặcc ssố quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính củ
ủa cổ đông là tổ
chức;
d) Số lượng cổ phần từng loại củủa cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần
n và tổng
t
số cổ tức
mà cổ đông đó được nhận;
đ) Thời điểm và phương thức trảả cổ tức;
e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch
ch H
Hội đồng quản trị và người đại diện
n theo pháp luật
lu của công ty.
5. Trường hợp cổ đông chuyểnn như
nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữaa thời
th điểm kết thúc
lập danh sách cổ đông và thời điểểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là ngườii nhận
nh cổ tức từ
công ty.
6. Trường hợp chi trả cổ tức bằng
ng ccổ phần, công ty không phải làm thủ tụcc chào bán cổ
c phần theo
quy định tại các điềuu 122, 123 và 124 ccủa Luật này. Công ty phải đăng ký tăng
ăng vốn
v điều lệ tương
ứng với tổng giá trị mệnh
nh giá các ccổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn
n 10 ngày, kể
k từ
ngày hoàn thành việcc thanh toán ccổ tức.
Điều 133. Thu hồi tiền
n thanh toán ccổ phần mua lại hoặc cổ tức
Trường hợp việc thanh toán cổ ph
phần mua lại trái với quy định tại khoản 1 Điều
u 131 của
c Luật này
hoặc trả cổ tức trái với quy định
nh ttại Điều 132 của Luật này thì các cổ đông phảii hoàn trả
tr cho
công ty số tiền, tài sản khác đãã nh
nhận; trường hợp cổ đông không hoàn trả đượcc cho công ty thì tất
t
cả thành viên Hội đồng quản trị ph
phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản
n nợ
n và nghĩa vụ
tài sản khác củaa công ty trong ph
phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà chưa
ch được
hoàn lại.
Điều 134. Cơ cấu tổ chức quản
n lý công ty ccổ phần

1. Công ty cổ phần có quyền lựaa ch
chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo mộtt trong hai mô hình
sau đây, trừ trường hợp pháp luật
ật vvề chứng khoán có quy định khác:
a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng
ng qu
quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổ
ổng giám đốc.
Trường hợp công ty cổ phầnn có dư
dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữ
ữu dưới 50% tổng
số cổ phần củaa công ty thì không bbắt buộc phải có Ban kiểm soát;
b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng
ng qu
quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
c. Trường
Trư
hợp này ít
nhất 20% số thành viên Hội đồng
ng qu
quản trị phải là thành viên độc lập
p và có Ban kiểm
ki toán nội bộ
trực thuộc Hội đồng quản trị.. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng
ng giám sát và tổ
t chức
thực hiện kiểm soát đối với việcc qu
quản lý điều hành công ty.
2. Trường hợp chỉ có một ngườii đđại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng
ng quản
qu trị hoặc
Giám đốc hoặc Tổng giám đốcc là ng
người đại diện theo pháp luật của công ty; trườ
ờng hợp Điều lệ
không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện
n theo pháp luật
lu của công
ty. Trường hợp có hơn một ngườ
ời đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng
ng quản
qu trị và
Giám đốc hoặc Tổng giám đốcc đươ
đương nhiên là người đại diện theo pháp luật củaa công ty.
Điều 135. Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông gồm tấtt ccả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết
quy định cao nhất
của công ty cổ phần.
2. Đại hội đồng cổ đông
ông có các quy
quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Thông qua định hướng
ng phát tri
triển của công ty;
b) Quyết định loại cổ phần và tổng
ng ssố cổ phần của từng loại được quyền
n chào bán; quyết
quy định
mức cổ tức hằng năm của từng
ng lo
loại cổ phần;
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm
m thành viên H
Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
d) Quyết định đầu tư hoặc bán sốố tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng
ng giá trị
tr tài sản
đượcc ghi trong báo cáo tài chính ggần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ
lệ hoặc một giá trị khác;
đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Đ
Điều lệ công ty;
e) Thông qua báo cáo tài chính hhằng năm;
g) Quyết định mua lạii trên 10% ttổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
h) Xem xét và xử lý các vi phạm
m ccủa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệtt hại
h cho công ty
và cổ đông công ty;
i) Quyết định tổ chức lại, giải thểể công ty;

k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
Điều 136. Thẩm quyền triệu tập
ph
họp Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông họp thườ
ờng niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thườ
ờng niên, Đại hội
đồng cổ đông có thể họp bất thườ
ờng. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ
Việt Nam. Trường hợp cuộc họpp Đ
Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm
khác nhau thì địa điểm họp Đạii hhội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọaa tham dự
d họp.
2. Đại hội đồng cổ đông phải họpp th
thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết
k thúc năm
tài chính. Theo đề nghị của Hộii đđồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể
th gia hạn,
nhưng không quá 06 tháng, kể từ
ừ ngày kết thúc năm tài chính.
Đại hội đồng cổ đông thường
ng niên th
thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:
a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm
ăm ccủa công ty;
b) Báo cáo tài chính hằng năm;
c) Báo cáo của Hội đồng quản trịị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng
ng quản
qu trị và từng
thành viên Hội đồng quản trị;
d) Báo cáo của Ban kiểm soát vềề kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạạt động của Hội
đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổổng giám đốc;
đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả ho
hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm
m soát viên;
e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phầần của từng loại;
g) Các vấn đề khác thuộc thẩm
m quy
quyền.
3. Hội đồng quản trị phải triệu tậập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông
ông trong các trường
tr
hợp
sau đây:
a) Hội đồng quản trị xét thấy cầnn thi
thiết vì lợi ích của công ty;
b) Số thành viên Hội đồng quảnn tr
trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của
pháp luật;
c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều
u 114 của
c Luật này;
d) Theo yêu cầu của Ban kiểm
m soát;
đ) Các trường hợpp khác theo quy đđịnh của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì Hội đồng quản trị phảii triệu
tri tập họp Đại
hội đồng cổ đông trong thời hạnn 30 ngày, kkể từ ngày số thành viên Hội đồng quảản trị còn lại theo
quy định tại điểm b hoặc nhậnn đư
được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản
n 3 Điều này.
Trường hợp Hội đồng quản trị khô
không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
ông theo quy định
đ
thì Chủ
tịch Hội đồng quản trị và các thành viên H
Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm
m trước
trư pháp luật
và phải bồi thường thiệt hạii phát sinh cho công ty.
5. Trường hợp Hội đồng quản trịị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại
khoản 4 Điều này thì trong thờii hhạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hộ
ội đồng quản trị
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này.
Trường hợp Ban kiểm
m soát không tri
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định
đ
thì Ban kiểm
soát phải chịu trách nhiệm trướcc pháp lu
luật và bồi thường thiệt hạii phát sinh cho công ty.
6. Trường hợp Ban kiểm
m soát không tri
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
ông theo quy định
đ
tại khoản
5 Điều này thì cổ đông hoặcc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều
u 114 của
c Luật này có
quyền đại diện công ty triệu tậpp hhọp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luậật này.
7. Người triệu tập phải thực hiệnn các công vi
việc sau đây để tổ chức họp Đại hộii đồng
đ
cổ đông:
a) Lập danh sách cổ đông
ông có quy
quyền dự họp;
b) Cung cấp thông tin và giảii quy
quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
c) Lập chương trình và nộii dung cu
cuộc họp;
d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
p;
đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hộội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộcc họp;
h
danh sách
và thông tin chi tiết của các ứng
ng ccử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồ
ồng quản trị,
Kiểm soát viên;
e) Xác định thời gian và địa điểm
m hhọp;
g) Gửi thông báo mời họp đến từ
ừng cổ đông có quyền dự họp theo quy định củaa Luật
Lu này;
h) Các công việc khác phục vụ cu
cuộc họp.
8. Chi phí triệu tập và tiếnn hành hhọp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tạii các khoản
kho 4, 5 và 6
của Điều này sẽ đượcc công ty hoàn llại.
Điều 137. Danh sách cổ đông có quy
quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
1. Danh sách cổ đông có quyềnn ddự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựaa trên sổ
s đăng ký cổ
đông của công ty. Danh sách cổ đđông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đđông được
đư lập không

sớm hơn 05 ngày trước ngày gửii gi
giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệệ công ty không
quy định thời hạn dài hơn.
2. Danh sách cổ đông có quyềnn ddự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địaa chỉ
ch thường trú,
quốc tịch, số Thẻ căn cướcc công dân, Gi
Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặcc chứng
ch
thực cá
nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, m
mã số doanh nghiệp hoặc số quyết
quy định thành
lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là ttổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký
cổ đông của từng cổ đông.
m tra, tra ccứu, trích lục và sao danh sách cổ đông
ông có quyền
quy dự họp Đại
3. Cổ đông có quyền kiểm
hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những
ng thông tin cần
c
thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người
Ngư quản lý
công ty phải cung cấp kịp thờii thông tin ssổ đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch
l
theo yêu cầu của cổ đông; đồng
ng th
thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hạii phát sinh do không
cung cấp hoặc cung cấp không kịịp thời, không chính xác thông tin sổ đăng ký cổ
ổ đông theo yêu
cầu. Trình tự, thủ tục yêu cầuu cung ccấp thông tin trong sổ đăng ký cổ đông thựcc hiện
hi theo quy
định tại Điều lệ công ty.
Điều 138. Chương trình và nộii dung h
họp Đại hội đồng cổ đông
1. Người triệu tập họp Đại hội đồồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nộii dung cuộc
cu họp.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luậtt này có quyền
quy kiến nghị
vấn đề đưa vào chương trình họpp Đ
Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn
ăn bản
b và được
gửi đến công ty chậm nhấtt 03 ngày làm vi
việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp
p Điều lệ công ty
có quy định thời hạn khác. Kiếnn ngh
nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loạii cổ
c phần của cổ
đông hoặc thông tin tương
ươ đương, vvấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
3. Người triệu tập họp Đại hội đồồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định
nh tại
t khoản 2
Điều này nếu thuộc mộtt trong các tr
trường hợp sau đây:
a) Kiến nghị được gửi đếnn không đđúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nộii dung;
b) Vấn đề kiến nghị không thuộcc th
thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
c) Trường hợp khác theo quy định
nh ccủa Điều lệ công ty.
4. Người triệu tập họp Đại hội đồồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định
đ
tại khoản
2 Điều này vào dự kiến chương
ương tr
trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp
p quy định
đ
tại khoản 3
Điều này; kiến nghị đượcc chính th
thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộcc họp
h nếu được
Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
n.
Điều 139. Mời họp Đại hội đồng
ng ccổ đông
1. Người triệu tập họp Đại hội đồồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tấtt cả
c các cổ đông
trong Danh sách cổ đông có quyềền dự họp chậm nhất 10 ngày trướcc ngày khai mạc
m nếu Điều lệ

công ty không quy định thời hạnn dài hhơn. Thông báo mời họp phải có tên, địaa chỉ
ch trụ sở chính,
mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp
p và những yêu
cầu khác đối với người dự họp.
2. Thông báo được gửi bằng
ng phươ
phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc củaa cổ
c đông; đồng
thời đăng trên trang thông tin điệện tử của công ty và đăng báo hằng ngày củaa trung ương hoặc
địa phương, khi xét thấy cần thiếết theo quy định của Điều lệ công ty.
3. Thông báo mời họp phải đượcc ggửi kèm theo các tài liệu sau đây:
a) Chương trình họp, các tài liệuu ssử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyếtt đối
đ với từng vấn
đề trong chương trình họp;
b) Phiếu biểu quyết;
quyền dự họp.
c) Mẫu chỉ định đại diện theo ủyy quy
4. Trường hợpp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp
p theo thông báo mời
m hợp
quy định tại khoản 3 Điềuu này có th
thể thay thế bằng đăng tảii lên trang thông tin điện
đi tử của công
ty. Trường hợp này, thôngg báo m
mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu
u và công ty phải
ph gửi
tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đđông yêu cầu.
Điều 140. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
1. Cổ đông có thể trực tiếpp tham ddự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một ngườii khác dự họp
hoặc thông qua một trong các hình th
thức quy định tại khoản 2 Điều này. Trường
ng hợp
h cổ đông là tổ
chức chưa có người đại diệnn theo ủy quyền quy định tại khoản 4 Điều 15 củaa Luật
Lu này thì ủy
quyền cho người khác dự họp Đạại hội đồng cổ đông.
Việc ủy quyền cho người đại diệện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập
p thành văn
vă bản theo mẫu
do công ty phát hành. Người đượ
ợc ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phảii xuất
xu trình văn
bản ủy quyền khi đăng ký dự họpp tr
trước khi vào phòng họp.
2. Cổ đông được coi là tham dự và bi
biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường
hợp sau đây:
a) Tham dự và biểu quyết trực tiếếp tại cuộc họp;
b) Ủy quyền cho một ngườii khác tham ddự và biểu quyết tại cuộc họp;
c) Tham dự và biểu quyếtt thông qua hhội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặcc hình thức
th điện tử
khác;
d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộcc hhọp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.
Điều 141. Điều kiện tiến
n hành h
họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đư
được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đạii diện
di ít nhất 51%
tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụụ thể do Điều lệ công ty quy định.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nh
nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định
nh tại
t khoản 1
Điều này thì được triệu tập họp lầần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự
ự định họp lần
thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng
ng cổ
c đông triệu tập
lần thứ hai được tiếnn hành khi có ssố cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số
ố phiếu biểu
quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tậpp llần thứ hai không đủ điều kiện tiến
n hành theo quy định tại
khoản 2 Điều này thì được triệuu ttập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định
họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộcc họp
h của Đại hội
đồng cổ đông được tiếnn hành không ph
phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết củaa các cổ
c đông dự
họp.
mới có quyền quyết định thay đổi chương trình
ình họp
h đã được gửi
4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông m
kèm theo thông báo mời họpp theo quy định tại Điều 139 của Luật này.
Điều 142. Thể thức tiến
n hành h
họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thể thức tiến
n hành họp
h và biểu
quyết tại cuộc họp Đại hội đồng
ng ccổ đông được tiến hành như sau:
1. Trước khi khai mạc cuộc họp,
p, ph
phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hộii đồng
đ
cổ đông;
2. Việc bầu Chủ tọa, thư kýý và ban ki
kiểm phiếu được quy định như sau:
a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm ch
chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệệu tập; trường
hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm
m th
thời mất khả năng làm việcc thì các thành viên Hội
H đồng quản trị
còn lại bầu một người trong số họọ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số;; trường
trư
hợp không
bầu được người làm chủ tọaa thì Tr
Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng
ng cổ
c đông bầu
chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
b) Trường hợp khác, ngườii ký tên tri
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển
n để
đ Đại hội đồng
cổ đông bầu chủ tọa cuộc họpp và ng
người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộ
ộc họp;
c) Chủ tọa cử một hoặc một số ngư
người làm thư ký cuộc họp;
d) Đại hội đồng cổ đông bầu mộtt ho
hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đềề nghị của chủ
tọa cuộc họp;
3. Chương trình và nội dung họpp ph
phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai
mạc. Chương trình phải xác định
nh rõ và chi ti
tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội
n dung
chương trình họp;

4. Chủ tọa có quyền thực hiệnn các bi
biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển
n cuộc
cu họp một cách
có trật tự, đúng theo chương trình
ình đã được thông qua và phản ánh đượcc mong muốn
mu của đa số
người dự họp;
5. Đại hội đồng cổ đông thảo luậận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nộii dung chương
ch
trình.
Việc biểu quyết được tiếnn hành bbằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyếết, sau đó thu thẻ
biểu quyết không tán thành, cuốii cùng ki
kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyếtt tán thành, không
tán thành, không có ý kiến. Kếtt qu
quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trướcc khi bế
b mạc
cuộc họp, trừ trường hợp Điều lệệ có quy định khác;
6. Cổ đông hoặc người được ủyy quy
quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạcc vẫn
v được đăng
ký và có quyền tham gia biểuu quy
quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp
p này, hiệu
hi lực của
những nội dung đã được biểuu quy
quyết trước đó không thay đổi;
7. Người triệu tập họp Đại hội đồồng cổ đông có các quyền sau đây:
a) Yêu cầu tất cả người dự họpp ch
chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp
p pháp, hợp
h lý
khác;
ời không tuân
b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyềền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những ngườ
thủ quyền điều hành của chủ tọa,
a, ccố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thư
ường của cuộc
họp hoặc không tuân thủ các yêu ccầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đạii hội
h đồng cổ đông;
8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộcc hhọp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự
d họp theo
quy định đến một thời điểm
m khác ho
hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợ
ợp sau đây:
a) Địa điểm họp không có đủ chỗỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
b) Các phương tiện thông tin tạii đđịa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự
d họp tham gia,
thảo luận và biểu quyết;
c) Có người dự họp cản trở,, gây rrối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp
p không được
đư tiến hành
một cách công bằng và hợpp pháp.
Thời gian hoãn tối đaa không quá 03 ngày, kkể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
c;
9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặcc ttạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái vớii quy định
đ
tại khoản
8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bbầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế
chủ tọa điều hành cuộc họpp cho đđến lúc kết thúc; tất cả các nghị quyết đượcc thông qua tại
t cuộc
họp đó đều có hiệu lực thi hành.
Điều 143. Hình thứcc thông qua ngh
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông
ông thông qua các quy
quyết định thuộc thẩm quyền bằng
ng hình thức
th biểu quyết
tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng
ng vă
văn bản.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hộ
ội đồng cổ đông
về các vấn đề sau đây phải đượcc thông qua bbằng hình thức biểu quyết tại cuộc họ
ọp Đại hội đồng
cổ đông:
a) Sửa đổi, bổ sung các nộii dung ccủa Điều lệ công ty;
b) Định hướng phát triểnn công ty;
c) Loại cổ phần và tổng số cổ phầần của từng loại;
d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm
m thành viên H
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
đ) Quyết định đầu tư hoặc bán sốố tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng
ng giá trị
tr tài sản
đượcc ghi trong báo cáo tài chính ggần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ
nh hơn do
Điều lệ công ty quy định;
e) Thông qua báo cáo tài chính hhằng năm;
g) Tổ chức lại, giải thể công ty.
Điều 144. Điều kiện để nghị quy
quyết được thông qua
1. Nghị quyết về nội dung sau đây đư
được thông qua nếu được số cổ đông đại diện
n ít nhất
nh 65%
tổng số phiếu biểu quyết của tấtt ccả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điềều lệ công ty quy
định:
a) Loại cổ phần và tổng số cổ phầần của từng loại;
b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh
ĩnh vvực kinh doanh;
c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quảnn lý công ty;
d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sảnn có giá tr
trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản
s được ghi
trong báo cáo tài chính gần nhấtt ccủa công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn
ơn do Điều
Đ lệ công ty
quy định;
đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
2. Các nghị quyết khác đượcc thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhấtt 51% tổng
t
số
phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông ddự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tạại khoản 1 và
khoản 3 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Đ
Điều lệ công ty quy định.
3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu
u thành viên Hội
H đồng
quản trị và Ban kiểm soát phảii th
thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu,
u, theo đó
đ mỗi cổ đông

có tổng số phiếu biểu quyết tương
ương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được
bầu của Hội đồng quản trị hoặcc Ban ki
kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặcc một
m phần tổng
số phiếu bầu của mình cho mộtt ho
hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng
quản trị hoặc Kiểm soát viên đượ
ợc xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống
ng thấp,
th bắt đầu từ
ứng cử viên có số phiếu bầuu cao nh
nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tạii Điều
Đ lệ công ty.
Trường hợp có từ 02 ứng cử viên tr
trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối
cu
cùng của Hội đồng quản trị hoặcc Ban ki
kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên
có số phiếu bầu ngang nhau hoặcc llựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điềều lệ công ty.
4. Trường hợp thông qua nghị quy
quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
n thì nghị
ngh quyết của
Đại hội đồng cổ đông đượcc thông qua nnếu được số cổ đông đại diện ít nhấtt 51% tổng
t
số phiếu
biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thểể do Điều lệ công ty quy định.
5. Nghị quyết của Đại hội đồng
ng ccổ đông phải được thông báo đến cổ đông
ông có quyền
quy dự họp Đại
hội đồng cổ đông trong thời hạnn 15 ngày, kkể từ ngày nghị quyết đượcc thông qua; trường
trư
hợp
công ty có trang thông tin điện tử
ử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việcc đăng
đă tải lên
trang thông tin điện tử củaa công ty.
Điều 145. Thẩm quyền và thể th
thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị
ngh
quyết của Đại hội đồng cổ đông
Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thẩm quyền và thể thứcc lấy
l ý kiến cổ
đông bằng văn bản để thông qua ngh
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thựcc hiện
hi theo quy
định sau đây:
1. Hội đồng quản trị có quyền lấyy ý ki
kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị
ngh quyết của Đại
hội đồng cổ đông khi xét thấy cầần thiết vì lợi ích của công ty;
2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phi
phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồ
ồng cổ đông, các
tài liệu giải trình dự thảo nghị quy
quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu
u quyết
quy chậm nhất
10 ngày trước thời hạn phải gửii llại phiếu lấy ý kiến, nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn
khác dài hơn. Việc lậpp danh sách ccổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện
n theo quy định
đ
tại khoản
1 và khoản 2 Điều 137 của Luậtt này. Yêu ccầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến
n và tài liệu
li kèm
theo thực hiện theo quy định tạii Đ
Điều 139 của Luật này;
3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nộội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã ssố doanh nghiệp;
b) Mục đích lấy ý kiến;
c) Họ, tên, địa chỉ thường
ng trú, qu
quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng
ng minh nhân dân,
Hộ chiếu hoặc chứng thựcc cá nhân hhợp pháp khác của cổ đông
ông là cá nhân; tên, mã
m số doanh
nghiệp hoặc số quyết định
nh thành llập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chứcc hoặc
ho họ, tên, địa
chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻẻ căn cước công dân, Giấy chứng
ng minh nhân dân, Hộ
H chiếu hoặc

chứng thực cá nhân hợp pháp khác ccủa đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng
cổ phần của từng loại và số phiếuu bi
biểu quyết của cổ đông;
d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;
đ) Phương án biểu quyết bao gồm
m tán thành, không tán thành và không có ý ki
kiến;
n;
e) Thời hạn phải gửi về công ty phi
phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch
ch H
Hội đồng quản trị và người đại diện
n theo pháp luật
lu của công ty;
4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấyy ý kiến đã trả lời đến công ty theo mộtt trong các hình thức
th sau
đây:
a) Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã đư
được trả lời phải có chữ ký của cổ đông
ông là cá nhân, của
c người đại
diện theo ủy quyền hoặc ngườii đđại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.
c. Phiếu
Phi lấy ý kiến
gửi về công ty phải được đựng
ng trong phong bì dán kín và không ai được quyền
n mở
m trước khi
kiểm phiếu;
b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điệện tử phải được
giữ bí mật đến thời điểm kiểm
m phi
phiếu.
Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau th
thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu
u lấy
l ý kiến hoặc
đã bị mở trong trường hợp gửii thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện
n tử
t là không
hợp lệ. Phiếu lấy ý kiếnn không đư
được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểểu quyết;
5. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm
m phi
phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng
ng kiến
ki của Ban
kiểm soát hoặc của cổ đông không nnắm giữ chức vụ quản lý công ty.
Biên bản kiểm phiếu phảii có các nnội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã ssố doanh nghiệp;
b) Mục đích và các vấn đề cần lấấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
c) Số cổ đông với tổng số phiếuu bi
biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt
bi số phiếu
biểu quyết hợp lệ và số biểu quyếết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ
lục danh sách cổ đông
ông tham gia bi
biểu quyết;
d) Tổng số phiếuu tán thành, không tán thành và không có ý ki
kiến đối với từng vấn
n đề;
đ
đ) Các vấn đề đã đượcc thông qua;
e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch
ch H
Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luậtt của
c công ty,
người giám sát kiểm phiếuu và ngư
người kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trịị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếếu phải liên đới
chịu trách nhiệm về tính trung th
thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đớii chịu
ch trách
nhiệm về các thiệt hạii phát sinh ttừ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu
u không trung
thực, không chính xác;
6. Biên bản kiểm phiếu phải đượ
ợc gửi đến các cổ đông trong thời hạn
n 15 ngày, kể
k từ ngày kết
thúc kiểm phiếu. Trường hợpp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bảản kiểm phiếu có
thể thay thế bằng việc đăng tảii lên trang thông tin điện tử của công ty;
7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lờ
ời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã đượcc thông qua và tài liệu
li
có liên quan gửi kèm theo phiếuu llấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính củaa công ty;
8. Nghị quyết đượcc thông qua theo hình th
thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
n có giá trị
tr như nghị
quyết được thông qua tại cuộc họọp Đại hội đồng cổ đông.
Điều 146. Biên bản họp Đại hộii đ
đồng cổ đông
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ph
phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặcc ghi và lưu
l giữ
dưới hình thức điện tử khác. Biên bbản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập
p thêm bằng
b
tiếng nước
ngoài và có các nội dung chủ yếuu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã ssố doanh nghiệp;
b) Thời gian và địa điểm họp Đại
ại hhội đồng cổ đông;
c) Chương trình và nội dung cuộộc họp;
d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họpp và các ý ki
kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về
v từng vấn đề
trong nội dung chương trình họp;
p;
e) Số cổ đông và tổng số phiếuu bi
biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lụcc danh sách đăng ký cổ
đông, đại diện cổ đông dự họp vớ
ới số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
g) Tổng số phiếu biểu quyết đốii vvới từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phươ
ương thức biểu
quyết, tổng số phiếu hợp lệ,, không hhợp lệ,, tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
ki tỷ lệ
tương ứng trên tổng số phiếu biểuu quy
quyết của cổ đông dự họp;
h) Các vấn đề đã đượcc thông qua và ttỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
ng;
i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký.
Biên bản được lập bằng tiếng Việệt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lựcc pháp lý như
nh nhau.
Trường hợp có sự khác nhau về nnội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nướcc ngoài thì nội
n dung
trong biên bản tiếng Việt có hiệuu llực áp dụng.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kếtt thúc cuộc
cu họp.
3. Chủ tọa và thư ký cuộc họpp ph
phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực,
c, chính xác của
c
nội dung biên bản.
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ph
phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thờii hạn
h 15 ngày, kể
từ ngày kết thúc cuộc họp; việcc ggửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việệc đăng tải lên
trang thông tin điện tử củaa công ty (n
(nếu có).
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, ph
phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp,
p, nghị
ngh quyết đã
được thông qua và tài liệuu có liên quan ggửi kèm theo thông báo mời họp phải được
đư lưu giữ tại trụ
sở chính của công ty.
Điều 147. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nh
nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc
ho biên bản
kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đạại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định
đ
tại khoản
2 Điều 114 của Luật này có quyềền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy
y bỏ
b nghị quyết
hoặc một phần nội dung nghị quy
quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường
ng hợp
h sau đây:
1. Trình tự và thủ tục triệu tập họọp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực
th hiện
đúng theo quy định của Luậtt này và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tạii khoản
kho 2 Điều
148 của Luật này;
2. Nội dung nghị quyết vi phạm
m pháp lu
luật hoặc Điều lệ công ty.
Điều 148. Hiệu lực các nghị quy
quyết của Đại hội đồng cổ đông
1. Các nghị quyết của Đại hội đồồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày đượcc thông qua hoặc
ho từ thời
điểm hiệu lực ghi tại nghị quyếtt đđó.
2. Các nghị quyết của Đại hội đồồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết là hợpp pháp và có hi
hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tụcc thông qua nghị
ngh quyết
đó không được thực hiện đúng như quy định.
3. Trường hợp có cổ đông,
ông, nhóm ccổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đông
ông theo quy đđịnh tại Điều 147 của Luật này, thì các nghị quyếết đó vẫn có hiệu
lực thi hành cho đếnn khi Tòa án, Tr
Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp
p áp dụng
d
biện pháp
khẩn cấp tạm thời theo quyết định
nh ccủa cơ quan có thẩm quyền.
Điều 149. Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị là cơ
ơ quan qu
quản lý công ty, có toàn quyền
n nhân danh công ty để
đ quyết định,
thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hộ
ội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị có các quyềnn và ngh
nghĩa vụ sau đây:

a) Quyết định chiến lược, kế hoạạch phát triển trung hạn và kế hoạch
ch kinh doanh hằng
h
năm của
công ty;
b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng
ng ssố cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
i;
c) Quyết định bán cổ phần mớii trong ph
phạm vi số cổ phần được quyền
n chào bán của
c từng loại;
quyết định huy động thêm vốnn theo hình th
thức khác;
d) Quyết định giá bán cổ phầnn và trái phi
phiếu của công ty;
đ) Quyết định mua lại cổ phầnn theo quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luậtt này;
e) Quyết định phương án đầu tư
ư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn
n theo quy định của
pháp luật;
thị trường, tiếp thị và công nghệ;
g) Quyết định giải pháp phát triểnn th
h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hhợp đồng khác có giá trị bằng
ng hoặc
ho lớn hơn
35% tổng giá trị tài sản đượcc ghi trong báo cáo tài chính ggần nhất của công ty, nếếu Điều lệ công
ty không quy định một tỷ lệ hoặcc giá tr
trị khác. Quy định này không áp dụng đốii với
v hợp đồng và
giao dịch quy định, tại điểm
m d kho
khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều
u 162 của
c Luật này;
i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm
m Ch
Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm,
m, ký hợp
h đồng,
chấm dứt hợp đồng đối vớii Giám đđốc hoặc Tổng giám đốc và người quản
n lý quan trọng
tr
khác do
Điều lệ công ty quy định; quyếtt đđịnh, tiền lương và quyền lợi khác của những
ng người
ngư quản lý đó;
cử người đại diện theo ủy quyềnn tham gia H
Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng
ng cổ
c đông ở
công ty khác, quyết định mức thùù lao và quy
quyền lợi khác của những người đó;
k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốcc ho
hoặc Tổng giám đốc và người quản
n lý khác trong điều
đ hành công
việc kinh doanh hằng ngày củaa công ty;
l) Quyết định cơ cấu tổ chức,
c, quy ch
chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định
nh thành
thàn lập công ty
con, lập chi nhánh, văn phòng đạại diện và việc góp vốn, mua cổ phần củaa doanh nghiệp
nghi khác;
m) Duyệt chương trình, nộii dung tài li
liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệệu tập họp Đại
hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiếnn đđể Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
nh;
n) Trình báo cáo quyếtt toán tài chính hhằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
o) Kiến nghị mức cổ tức được trảả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặcc xử
x lý lỗ phát
sinh trong quá trình kinh doanh;
p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giảải thể, yêu cầu phá sản công ty;
q) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

3. Hội đồng quản trị thông qua quy
quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiếến bằng văn bản
hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản
n trị
tr có một phiếu
biểu quyết.
4. Khi thực hiện chức năng, quyềền và nghĩa vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ
th đúng quy
định của pháp luật, Điều lệ công ty và ngh
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường
tr
hợp
nghị quyết do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặcc Điều
Đ lệ công ty
gây thiệt hạii cho công ty thì các thành viên tán thành thông qua ngh
nghị quyết đó phải
ph cùng liên đới
chịu trách nhiệm cá nhân về nghịị quyết đó và phải đền bù thiệt hạii cho công ty; thành
th
viên phản
đối thông qua nghị quyếtt nói trên đư
được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp
p này, cổ
c đông sở hữu
cổ phần của công ty liên tụcc trong th
thời hạn ít nhất 01 năm có quyền yêu cầu Hộii đồng
đ
quản trị
đình chỉ thực hiện nghị quyếtt nói trên.
Điều 150. Nhiệm kỳ và số lượng
ng thành viên H
Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị có từ 03 đếnn 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành
viên Hội đồng quản trị.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hộii đđồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản
n trị
tr không quá
05 năm và có thể được bầu lại vớ
ới số nhiệm kỳ không hạn chế. Số lượng, thời hạạn cụ thể của
nhiệm kỳ, số thành viên Hội đồng
ng qu
quản trị phải thường trú ở Việt Nam do Điều
u lệ
l công ty quy
định.
3. Trường hợp tất cả thành viên H
Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó
tiếp tục là thành viên Hội đồng
ng qu
quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu
u thay thế
th và tiếp
quản công việc, trừ trường hợpp Đ
Điều lệ công ty có quy định khác.
4. Trường hợp công ty cổ phầnn đư
được tổ chức quản lý theo quy định tại điểm
m b khoản
kho 1 Điều 134
của Luật này thì các giấy tờ,, giao ddịch của công ty phải ghi rõ “thành viên độc lậập” trước họ, tên
của thành viên Hội đồng quản trịị tương ứng.
5. Điều lệ công ty quy định cụ th
thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chứcc và phối hợp hoạt
động của các thành viên độc lậpp H
Hội đồng quản trị.
Điều 151. Cơ cấu, tiêu chuẩn
n và đ
điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trịị
1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản
n lý doanh nghiệp
nghi
theo quy định tại khoản 2 Điềuu 18 ccủa Luật này;
b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghi
nghiệm trong quản lý kinh doanh củaa công ty và không nhất
nh
thiết phải là cổ đông củaa công ty, tr
trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng
ng quản
qu trị của
công ty khác.

d) Đối vớii công ty con mà Nhà nư
nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội
H đồng quản
trị không được là vợ hoặc chồng,
ng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ,, con nuôi, anh ruột,
ru
chị ruột, em ruột, anh rể, em rể,, ch
chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốcc và người
ng
quản lý
khác của công ty; không đượcc là ng
người có liên quan của người quản lý, ngườii có thẩm
th quyền bổ
nhiệm người quản lý công ty mẹ..
2. Thành viên độc lập Hội đồng
ng qu
quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều
u 134 của
c Luật này
có các tiêu chuẩn và điều kiệnn sau đđây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán
hoán có quy định
khác:
a) Không phải là người đang làm vi
việc cho công ty, công ty con củaa công ty; không phải
ph là người
đã từng làm việcc cho công ty, công ty con ccủa công ty ít nhất trong 03 năm liền
n trước
trư đó.
b) Không phải là người đang hưở
ởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ
ụ cấp mà thành
viên Hội đồng quản trị được hưở
ởng theo quy định;
c) Không phải là người có vợ hoặặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ,
đ con nuôi,
anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đđông lớn của công ty; là người quản lý củaa công ty hoặc
ho công ty
con của công ty;
d) Không phải là người trực tiếpp ho
hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phầần có quyền biểu
quyết của công ty;
đ) Không phải là người đã từng
ng làm thành viên H
Hội đồng quản trị, Ban kiểm
m soát của
c công ty ít
nhất trong 05 năm liền trước đó.
3. Thành viên độc lập Hội đồng
ng qu
quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị vềề việc không còn
đáp ứng đủ điều kiện theo quy địịnh tại khoản 2 Điều này và đương
ng nhiên không còn
c là thành
viên độc lập Hội đồng quản trị kểể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện. Hội đồng
ng quản
qu trị phải
thông báo trường hợpp thành viên đđộc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng
ng đủ
đ điều kiện tại
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ggần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để
đ bầu bổ sung
hoặc thay thế thành viên độc lậpp H
Hội đồng quản trị đó trong thời hạn 06 tháng kểể từ ngày nhận
được thông báo củaa thành viên đđộc lập Hội đồng quản trị có liên quan.
Điều 152. Chủ tịch Hội đồng
ng qu
quản trị
1. Hội đồng quản trị bầu mộtt thành viên ccủa Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ
ủ tịch Hội đồng
quản trị có thể kiêm Giám đốcc ho
hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp
p quy định
đ
tại khoản 2
Điều này và Điều lệ công ty, pháp lu
luật về chứng khoán không có quy định
nh khác.
2. Công ty cổ phần do Nhà nướcc nnắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyếtt thì Chủ
Ch tịch Hội
đồng quản trị không đượcc kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quy
quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Lập chương trình, kế hoạch
ch ho
hoạt động của Hội đồng quản trị;

b) Chuẩn bị chương trình, nộii dung, tài li
liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọ
ọa cuộc họp Hội
đồng quản trị;
c) Tổ chức việc thông qua nghị quy
quyết của Hội đồng quản trị;
d) Giám sát quá trình tổ chức thự
ực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng
ng ccổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;
e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng
ng qu
quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được
đư nhiệm vụ của
mình thì ủy quyền bằng văn bảnn cho m
một thành viên khác thực hiện các quyền
n và nghĩa
ngh vụ của
Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên ttắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường
ng hợp
h không có
người được ủy quyềnn thì các thành viên còn llại bầu một người trong số các thành viên tạm
t thời
giữ chức Chủ tịch Hội đồng quảnn tr
trị theo nguyên tắc đa số.
5. Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch
ch H
Hội đồng quản trị tuyển dụng thư ký
ý công ty để
đ hỗ trợ Hội
đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm
m quyền
quy theo quy
định của pháp luật và Điều lệ công ty. Th
Thư ký công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họpp Đ
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;; ghi chép các biên bản
b
họp;
b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng
ng qu
quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được
đư giao;
c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
d) Hỗ trợ công ty trong xây dựng
ng quan hhệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợ
ợp pháp của cổ
đông;
đ) Hỗ trợ công ty trong việcc tuân th
thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp
p thông tin, công khai hóa thông
tin và thủ tục hành chính;
e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
6. Chủ tịch Hội đồng quản trị có th
thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng
ng quản
qu trị.
Điều 153. Cuộc họp Hội đồng
ng qu
quản trị
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản
trị trong thời hạn 07 ngày làm việệc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trịị nhiệm kỳ đó.
Cuộc họpp này do thành viên có ssố phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu
u cao nhất
nh triệu tập và
chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn
ơn m
một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếếu bầu cao nhất
và ngang nhau thì các thành viên bbầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 ngườii trong số
s họ triệu
tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị có thể họpp đđịnh kỳ hoặc bất thường. Hội đồng quản trị họp
p tại
t trụ sở chính
của công ty hoặc ở nơi khác.
3. Cuộc họp của Hội đồng quảnn tr
trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập
p khi xét thấy
th cần thiết,
nhưng mỗi quý phải họp ít nhấtt m
một lần.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phảải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường
hợp sau đây:
a) Có đề nghị của Ban kiểm
m soát ho
hoặc thành viên độc lập;
b) Có đề nghị của Giám đốc hoặcc T
Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản
n lý khác;
c) Có đề nghị của ít nhấtt 02 thành viên điều hành của Hội đồng quản trị;
d) Các trường hợp khác do Điềuu llệ công ty quy định.
Đề nghị phải được lập thành văn
ăn bbản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo
o luận
lu và quyết
định thuộc thẩm quyền của Hộii đđồng quản trị.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phảải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn
n 07 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận được đề ngh
nghị quy định tại khoản 4 Điều này. Trường hợp
p Chủ
Ch tịch không
triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm
m về
v những thiệt hại
xảy ra đối với công ty; người đề nghị có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu
u tập
t họp Hội đồng
quản trị.
6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gử
ửi thông báo mời
họp chậm nhất 03 ngày làm việcc trư
trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.
Thông báo mời họp phải xác định
nh ccụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình,
ình, các vấn
v đề
thảo luận và quyết định.
nh. Kèm theo thông báo m
mời họp phải có tài liệu sử dụng tạại cuộc họp và
phiếu biểu quyết của thành viên.
Thông báo mời họp được gửi bằng
ng bbưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện
n khác, nhưng
nh
phải
bảo đảm đến được địa chỉ liên lạcc ccủa từng thành viên Hội đồng quản trị đượcc đăng
đă ký tại công
ty.
7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặặc người triệu tập gửi thông báo mời họp
p và các tài liệu
li kèm
theo đến các Kiểm soát viên như
ư đđối với các thành viên Hội đồng quản trị.
Kiểm soát viên có quyền dự các cu
cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo
o luận
lu nhưng
không được biểu quyết.
8. Cuộc họp Hội đồng quản trị đư
được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở
tr lên dự
họp. Trường hợp cuộc họp đượcc tri
triệu tập theo quy định khoản này không đủ số thành viên dự
d
họp theo quy định thì được triệuu ttập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự
d định họp

lần thứ nhất, trừ trường hợp Điềuu llệ quy định thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợ
ợp này, cuộc họp
được tiến hành, nếu có hơn mộtt nnửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
p trong trường hợp
sau đây:
a) Tham dự và biểu quyết trực tiếếp tại cuộc họp;
b) Ủy quyền cho người khác đếnn ddự họp theo quy định tại khoản 10 Điều này.
c) Tham dự và biểu quyếtt thông qua hhội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự
ự khác;
d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộcc hhọp thông qua thư, fax, thư điện tử.
Trường hợp gửi phiếu biểu quyếtt đđến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyếtt phải
ph đựng trong
phong bì kín và phải được chuyểển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất mộ
ột giờ trước khi
khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ đư
được mở trước sự chứng kiến của tất cả những
ng người
ngư dự họp.
Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị quyết củaa Hội
H đồng quản trị
được thông qua nếu được đa số thành viên ddự họp tán thành; trường hợp số phiếu
u ngang nhau thì
quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý ki
kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
10. Thành viên phải tham dự đầyy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.. Thành viên được ủy
quyền cho người khác dự họp nếếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp
p thuận.
thu
Điều 154. Biên bản họp Hội đồng
ng qu
quản trị
1. Các cuộc họp của Hội đồng
ng qu
quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghii âm, ghi và lưu
l giữ
dưới hình thức điện tử khác. Biên bbản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập
p thêm bằng
b
tiếng
nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã ssố doanh nghiệp;
b) Mục đích, chương trình và nộii dung hhọp;
c) Thời gian, địa điểm họp;
d) Họ, tên từng thành viên dự họọp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thứ
ức dự họp; họ,
tên các thành viên không dự họpp và lý do;
đ) Các vấn đề được thảo luậnn và bi
biểu quyết tại cuộc họp;
e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từ
ừng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến củ
ủa cuộc họp;
g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rrõ những
ng thành viên tán thành, không tán thành và không có ý
kiến;

h) Các vấn đề đã đượcc thông qua;
i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa vàà ngư
người ghi biên bản.
Chủ tọa và người ghi biên bảnn ph
phải chịu trách nhiệm về tính trung thựcc và chính xác của
c nội
dung biên bản họp Hội đồng quảản trị.
2. Biên bản họp Hội đồng quảnn tr
trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải đượcc lưu
lư giữ tại trụ sở
chính của công ty.
3. Biên bản lập bằng tiếng Việtt và ti
tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. Trường
Trư
hợp có sự
khác nhau về nội dung biên bảnn ti
tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng
Việt có hiệu lực áp dụng.
Điều 155. Quyền được cung cấp
p thông tin của thành viên Hội đồng quản trị
1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó Giám đốc hoặặc Tổng giám
đốc, Phó tổng giám đốc, ngườii qu
quản lý các đơn vị trong công ty cung cấp
p các thông tin, tài liệu
li
về tình hình tài chính, hoạt động
ng kinh doanh ccủa công ty và của các đơn vị trong công ty.
2. Người quản lý được yêu cầuu ph
phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu
li
theo yêu cầu của thành viên Hộii đđồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu
u và cung cấp
c thông tin do
Điều lệ công ty quy định.
Điều 156. Miễn nhiệm, bãi nhiệệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
a) Không có đủ tiêu chuẩn và điềều kiện theo quy định tại Điều 151 của Luậtt này;
b) Không tham gia các hoạt động
ng ccủa Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục,
c, trừ
tr trường hợp
bất khả kháng;
c) Có đơn từ chức;
d) Trường hợp khác quy định tạii Đ
Điều lệ công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hộii đồng cổ đông.
3. Hội đồng quản trị phải triệu tậập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội
H đồng
quản trị trong trường hợp sau đây:
a) Số thành viên Hội đồng quảnn tr
trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định
nh tại
t Điều lệ công
ty. Trường hợp này, Hội đồng
ng qu
quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60
ngày, kể từ ngày số thành viên bịị giảm quá một phần ba;

b) Số lượng thành viên độc lậpp H
Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ
ỷ lệ theo quy
định tại khoản 1 Điều 134 của Lu
Luật này.
Trường hợp khác, tại cuộc họpp ggần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu
u thành viên mới
m thay thế
thành viên Hội đồng quản trị đãã bbị miễn nhiệm, bãi nhiệm.
Điều 157. Giám đốc, Tổng
ng giám đ
đốc công ty
1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm
mm
một người trong số họ hoặc thuê ngườii khác làm Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc.
2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốcc là ng
người điều hành công việc kinh doanh hằng
ng ngày của
c công
ty; chịu sự giám sát của Hội đồng
ng qu
quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản
n trị
tr và trước
pháp luật về việc thực hiệnn các quy
quyền và nghĩa vụ được giao.
Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ
ổ nhiệm lại với
số nhiệm kỳ không hạn chế.
Tiêu chuẩn và điều kiện củaa Giám đđốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định
nh tại Điều 65
của Luật này.
3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốcc có các quy
quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Quyết định các vấn đề liên quan đđến công việc kinh doanh hằng ngày củaa công ty mà không
cần phải có quyết định của Hộii đđồng quản trị;
b) Tổ chức thực hiện các nghị quy
quyết của Hội đồng quản trị;
c) Tổ chức thực hiện kế hoạch
ch kinh doanh và ph
phương án đầu tư của công ty;
d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;
đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm,
m, bãi nhi
nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức
ch danh
thuộc thẩm quyền của Hội đồng
ng qu
quản trị;
e) Quyết định tiền lương và quyềền lợi khác đối với người lao động
ng trong công ty kể
k cả người
quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhi
nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
g) Tuyển dụng lao động;
h) Kiến nghị phương án trả cổ tứ
ức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết
quy của Hội
đồng quản trị.

4. Giám đốc hoặc Tổng giám đốcc ph
phải điều hành công việc kinh doanh hằng
ng ngày của
c công ty
theo đúng quy định của pháp luật,
ật, Đ
Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký vớii công ty và nghị
ngh
quyết của Hội đồng quản trị. Trư
Trường hợp điều hành trái với quy định
nh này mà gây thiệt
thi hại cho
công ty thì Giám đốc hoặc Tổng
ng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luậtt và phải
ph bồi
thường thiệt hại cho công ty.
Điều 158. Thù lao, tiền lương
ương và llợi ích khác của thành viên Hội đồng quản
n trị,
tr Giám đốc,
Tổng Giám đốc
1. Công ty có quyền trả thù lao cho thành viên H
Hội đồng quản trị, trả lương
ương cho Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc và người quảnn lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thù lao, tiền lương
ương và quyền
quy lợi khác
của thành viên Hội đồng quản trịị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả theo quy định sau đây:
a) Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng.
ng. Thù lao công việc
vi
được tính theo số ngày công cầnn thi
thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hộii đồng
đ
quản trị và
mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng
ng qu
quản trị dự tính mức thù lao cho từng
ng thành viên theo nguyên
tắc nhất trí. Tổng mức thù lao củủa Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết
quy định tại cuộc
họp thường niên;
b) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại
l và chi phí hợp
lý khác mà họ chi trả khi thực hiệện nhiệm vụ được giao;
c) Giám đốc hoặc Tổng giám đốcc đư
được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương củaa Giám đốc hoặc
Tổng giám đốc do Hội đồng quảnn tr
trị quyết định.
3. Thù lao của thành viên Hội đồồng quản trị và tiền lương của Giám đốc hoặc Tổ
ổng giám đốc và
người quản lý khác đượcc tính vào chi phí kinh doanh ccủa công ty theo quy định
nh của
c pháp luật về
thuế thu nhập doanh nghiệpp và ph
phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng
h
năm của công ty, phảii báo cáo Đ
Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
Điều 159. Công khai các lợii ích liên quan
Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việcc công khai hóa lợi
l ích và
người có liên quan củaa công ty th
thực hiện theo quy định sau đây:
1. Công ty phải tập hợp và cậpp nh
nhật danh sách những người có liên quan củaa công ty theo quy
định tại khoản 17 Điều 4 của Luậật này và các giao dịch tương ứng của họ vớii công ty;
2. Thành viên Hội đồng quản trị,, Ki
Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốcc và người
ng
quản
lý khác của công ty phảii kê khai các llợi ích liên quan của họ với công ty, bao gồm:
m:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, địaa ch
chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh củaa doanh nghiệp
nghi mà
họ có sở hữu phần vốn góp hoặcc ccổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn
n góp hoặc
ho cổ phần
đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địaa ch
chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh củaa doanh nghiệp
nghi mà
những người có liên quan của họọ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn
n góp hoặc
ho cổ phần trên
10% vốn điều lệ;
3. Việc kê khai quy định tại khoảản 2 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn
n 07 ngày làm
việc, kể từ ngày phát sinh lợii ích liên quan; vi
việc sửa đổi, bổ sung phải đượcc thông báo với
v công
ty trong thời hạn 07 ngày làm việệc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng;
4. Việcc công khai, xem xét, trích llục, sao chép Danh sách người có liên quan và lợi
l ích có liên
quan được kê khai quy định tạii kho
khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện
n như sau:
a) Công ty phảii thông báo Danh sách ng
người có liên quan và lợii ích có liên quan cho Đại hội đồng
cổ đông tại cuộc họp thường
ng niên;
b) Danh sách ngườii có liên quan và llợi ích có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của
c doanh
nghiệp; trường hợp cần thiếtt có th
thể lưu giữ một phần hoặc toàn bộ nộii dung Danh sách nói trên
tại các chi nhánh của công ty;
c) Cổ đông, đại diện theo ủyy quy
quyền của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị,, Ban kiểm
ki soát,
Giám đốc hoặc Tổng giám đốcc và ng
người quản lý khác có quyền xem xét, trích lụ
ục và sao một
phần hoặc toàn bộ nộii dung kê khai trong giờ làm việc;
d) Công ty phải tạo điều kiện để những người quy định tại điểm c khoản này tiếp
p cận,
c xem, trích
lục và sao chép danh sách những
ng ng
người có liên quan của công ty và những nộii dung khác một
m
cách nhanh nhất, thuận lợi nhất;
t; không được ngăn cản, gây khó khăn đối với họ trong thực hiện
quyền này. Trình tự, thủ tục xem
em xét, trích llục và sao chép nội dung kê khai ngườ
ời có liên quan
và lợi ích có liên quan được thựcc hi
hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.
5. Thành viên Hội đồng quản trị,, Giám đốc hoặc Tổng giám đốcc nhân danh cá nhân hoặc
ho nhân
danh người khác để thực hiệnn công vi
việc dưới mọi hình thức trong phạm
m vi công việc
vi kinh doanh
của công ty đều phải giải trình bảản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồ
ồng quản trị, Ban
kiểm soát và chỉ được thực hiệnn khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng
ng quản
qu trị chấp
thuận; nếu thực hiệnn mà không khai báo ho
hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị
thì tất cả thu nhập có được từ hoạạt động đó thuộc về công ty.
Điều 160. Trách nhiệm củaa ngư
người quản lý công ty
1. Thành viên Hội đồng quản trị,, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản
n lý khác có trách
nhiệm sau đây:
a) Thực hiện các quyền và nghĩa
ĩa vvụ được giao theo đúng quy định của Luậtt này, pháp luật
lu có
liên quan, Điều lệ công ty, nghị quy
quyết của Đại hội đồng cổ đông;
b) Thực hiện các quyền và nghĩa
ĩa vvụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tố
ốt nhất nhằm bảo
đảm lợi ích hợp pháp tối đa củaa công ty;

c) Trung thành với lợi ích củaa công ty và ccổ đông; không sử dụng
ng thông tin, bí quyết,
quy cơ hội kinh
doanh của công ty, địa vị, chứcc vvụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặcc phục
ph vụ lợi ích
của tổ chức, cá nhân khác;
d) Thông báo kịp thời, đầy đủ,, chính xác cho công ty vvề doanh nghiệp mà họ và người
ngư có liên
quan của họ làm chủ hoặc có phầần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này đượ
ợc niêm yết tại
trụ sở chính và chi nhánh củaa công ty.
2. Các nghĩa vụ khác theo quy địịnh của Luật này và Điều lệ công ty.
Điều 161. Quyền khởi kiện đốii với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc,
c, Tổng
T
giám đốc
1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữ
ữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tụcc trong thời
th hạn 06
tháng có quyền tự mình hoặcc nhân danh công ty kh
khởi kiện trách nhiệm dân sự đố
ối với thành viên
Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặặc Tổng giám đốc trong các trường hợp sau đây:
a) Vi phạm nghĩa vụ người quảnn lý công ty th
theo quy định tại Điều 160 của Luậtt này;
b) Không thực hiện đúng
úng các quy
quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thự
ực hiện không
đầy đủ, không kịp thời nghị quyếết của Hội đồng quản trị;
c) Thực hiện các quyền và nghĩa
ĩa vvụ được giao trái với quy định của pháp luật,
t, Điều
Đi lệ công ty
hoặc nghị quyết của Đại hội đồng
ng ccổ đông;
d) Sử dụng thông tin, bí quyết,
t, cơ hội kinh doanh của công ty để tư lợi riêng hoặặc phục vụ cho
lợi ích của tổ chức,
c, cá nhân khác;
đ) Sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi riêng hoặcc phục
ph vụ lợi ích của
tổ chức, cá nhân khác;
e) Các trường hợpp khác theo quy đđịnh của pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Trình tự, thủ tục khởi kiện thự
ực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật vềề tố tụng dân sự.
Chi phí khởi kiện trong trường hợ
ợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện
n nhân danh công ty sẽ
s tính
vào chi phí của công ty, trừ trường
ng hhợp thành viên khởi kiện bị bác yêu cầu khởii kiện.
ki
Điều 162. Hợp đồng, giao dịch
ch ph
phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng
ng quản
qu trị
chấp thuận
1. Hợp đồng, giao dịch giữaa công ty vvới các đối tượng sau đây phải được Đại hộ
ội đồng cổ đông
hoặc Hội đồng quản trị chấp thuậận:
a) Cổ đông, người đại diện ủyy quy
quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần
ph phổ thông
của công ty và những ngườii có liên quan ccủa họ;
b) Thành viên Hội đồng quản trị,, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và ngườii có liên quan của
c họ;

c) Doanh nghiệp quy định tạii kho
khoản 2 Điều 159 Luật này.
2. Hội đồng quản trị chấp thuậnn các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn
ơn 35% tổng
t
giá trị tài
sản doanh nghiệpp ghi trong báo cáo tài chính, ggần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn
hơ quy định tại
Điều lệ công ty. Trường hợpp này, ng
người đại diện công ty ký hợp đồng phảii thông báo các thành
viên Hội đồng quản trị, Kiểm
m soát viên vvề các đối tượng có liên quan đối với hợp
p đồng,
đ
giao dịch
đó; đồng thời kèm theo dự thảoo hhợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch.
ch. Hội
H đồng quản
trị quyết định việc chấp thuận hợ
ợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn
n 15 ngày, kể
k từ ngày nhận
được thông báo trừ trường hợpp Đ
Điều lệ công ty quy định một thời hạn
n khác; thành viên có lợi
l ích
liên quan không có quyền biểuu quy
quyết.
3. Đại hội đồng cổ đông chấpp thu
thuận các hợp đồng và giao dịch
ch khác ngoài các giao dịch
d quy định
tại khoản 2 Điều này. Trường hợ
ợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phảii thông báo Hội
H
đồng quản trị và Kiểm
m soát viên vvề các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng,
ng, giao dịch
d đó;
đồng thời kèm theo dự thảo hợpp đđồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu củaa giao dịch.
d
Hội đồng
quản trị trình dự thảo hợp đồng ho
hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch
ch tại
t cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông hoặc lấyy ý ki
kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ
ổ đông có lợi ích
liên quan không có quyền biểuu quy
quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận
n khi có số
s cổ
đông đại diện 65% tổng số phiếuu bi
biểu quyết còn lại tán thành, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy
định khác.
4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệuu và xxử lý theo quy định của pháp luật khi đượcc ký kết
k hoặc thực
hiện mà chưa được chấp thuậnn theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều
u này, gây thiệt
t
hại cho
công ty; người ký kết hợp đồng,
ng, ccổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặcc Giám đốc
đ hoặc
Tổng giám đốc có liên quan phảii liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trảả cho công ty các
khoản lợi thu được từ việc thựcc hi
hiện hợp đồng, giao dịch đó.
Điều 163. Ban kiểm soát
1. Ban kiểm soát có từ 03 đếnn 05 thành viên, nhi
nhiệm kỳ của Kiểm
m soát viên không quá 05 năm
n và
Kiểm soát viên có thể được bầuu llại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Các Kiểm soát viên bầu mộtt ngư
người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm
m soát theo nguyên tắc
t đa
số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng
ng Ban ki
kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.
nh. Ban kiểm
ki soát
phải có hơn một nửa số thành viên th
thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm
m soát phải
ph là kế toán
viên hoặc kiểm toán
oán viên chuyên nghi
nghiệp và phải làm việc chuyên trách tạii công ty, trừ
tr trường
hợp Điều lệ công ty quy định
nh tiêu chu
chuẩn khác cao hơn.
3. Trường hợp Kiểm
m soát viên có cùng th
thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm
m soát viên nhiệm
nhi kỳ
mới chưa được bầu thì Kiểm
m soát vviên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện
n quyền
quy và nghĩa vụ
cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm
m kkỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.
Điều 164. Tiêu chuẩn và điều
u ki
kiện của Kiểm soát viên
1. Kiểm soát viên phảii có tiêu chu
chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập
p và quản
qu lý
doanh nghiệp theo quy định củaa Lu
Luật này;
b) Không phải là vợ hoặc chồng,
ng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ,, con nuôi, anh ruột,
ru
chị ruột, em ruột củaa thành viên H
Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đố
ốc và người quản
lý khác;
quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc
ho người lao
c) Không được giữ các chức vụ qu
động của công ty, trừ trường hợpp Đ
Điều lệ công ty có quy định khác;
d) Các tiêu chuẩn và điều kiệnn khác th
theo quy định khác của pháp luậtt có liên quan và Điều lệ
công ty.
2. Kiểm soát viên công ty cổ phầần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn
v điều lệ
phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
Điều 165. Quyền và nghĩa vụ củ
ủa Ban kiểm soát
1. Ban kiểm soát thực hiệnn giám sát H
Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng
ng giám đốc
đ trong việc
quản lý và điều hành công ty.
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợpp pháp, tính trung th
thực và mức độ cẩn trọng trong quảản lý, điều hành
hoạt động kinh doanh; tính hệ thốống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống
th
kê và lập
báo cáo tài chính.
thực củaa báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài
3. Thẩm định tính đầy đủ, hợpp pháp và trung th
chính hằng năm và 06 tháng củaa công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý củaa Hội
H đồng quản
trị và trình báo cáo thẩm định tạii cu
cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hi
hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nộii bộ,
b kiểm toán
nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh
nh báo ssớm của công ty.
5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kkế toán và các tài liệu khác củaa công ty, các công việc
vi quản lý,
điều hành hoạt động củaa công ty khi xét th
thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết củaa Đại
Đ hội đồng cổ
đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông ho
hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều
Đi 114 của Luật
này.
6. Khi có yêu cầu của cổ đông ho
hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều
u 114 của
c Luật này,
Ban kiểm soát thực hiện kiểm
m tra trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
nh được yêu
cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể ttừ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phảii báo cáo giải
gi trình
về những vấn đề được yêu cầuu ki
kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặcc nhóm cổ
c đông có
yêu cầu.
Việc kiểm tra của Ban kiểm
m soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạạt động bình
thường của Hội đồng quản trị,, không gây gián đoạn điều hành hoạt động
ng kinh doanh của
c công ty.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị ho
hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi,
i, bổ
b sung, cải
tiến cơ cấu tổ chức quảnn lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công
ông ty.
8. Khi phát hiện có thành viên Hộội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốcc vi phạm
ph quy
định tại Điều 160 của Luậtt này thì ph
phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồ
ồng quản trị, yêu
cầu người có hành vi vi phạm
m ch
chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắcc phục
ph hậu quả.
9. Có quyền tham dự và tham gia th
thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội
H đồng
quản trị và các cuộc họp khác củủa công ty.
10. Có quyền sử dụng tư vấn độcc llập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty để thực
th hiện các
nhiệm vụ được giao.
11. Ban kiểm soát có thể tham kh
khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trướcc khi trình báo cáo, kết
k
luận và kiến nghị lên Đại hội đồng
ng ccổ đông.
12. Thực hiện các quyền và nghĩa
ĩa vvụ khác theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và nghị
ngh
quyết của Đại hội đồng cổ đông.
Điều 166. Quyền được cung cấp
p thông tin ccủa Ban kiểm soát
1. Thông báo mời họp, phiếu lấyy ý ki
kiến thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu
li kèm theo
phải được gửi đến các Kiểm
m soát viên cùng th
thời điểm và theo phương thức như
ư đối
đ với thành
viên Hội đồng quản trị.
ph được gửi
2. Các nghị quyết và biên bản họọp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải
đến cho các Kiểm
m soát viên cùng th
thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông, thành viên
Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo của Giám đốc hoặc Tổổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặcc tài liệu
li khác do công
ty phát hành được gửi đếnn các Ki
Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương
ương thức
th như đối với
thành viên Hội đồng quản trị.
4. Kiểm soát viên có quyền tiếpp ccận các hồ sơ, tài liệu của công ty lưu giữ tại trụ
ụ sở chính, chi
nhánh và địa điểm khác; có quyềền đến các địa điểm làm việc của người quản
n lý và nhân viên của
c
công ty trong giờ làm việc.
5. Hội đồng quản trị,, thành viên H
Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đố
ốc, người quản
lý khác phải cung cấp đầy đủ,, chính xác và kkịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản
qu lý, điều
hành và hoạt động kinh doanh củủa công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm
m soát hoặc
ho Ban
kiểm soát.
Điều 167. Tiền lương và quyền
n llợi khác của Kiểm soát viên
Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, thì tiền lương
ng và quyền
quy lợi khác của
Kiểm soát viên được thực hiệnn theo quy định sau đây:

1. Kiểm soát viên được trả tiềnn lươ
lương hoặc thù lao và được hưởng các quyền lợii khác theo quyết
quy
định của Đại hội đồng cổ đông. Đ
Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức lương,
ương, thù lao và
ngân sách hoạt động hằng năm củủa Ban kiểm soát;
2. Kiểm soát viên đượcc thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với
mức hợp lý. Tổng mứcc thù lao và chi phí này không vvượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng
năm của Ban kiểm soát đã đượcc Đ
Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợ
ợp Đại hội đồng
cổ đông có quyết định khác;
ng ccủa Ban kiểm soát đượcc tính vào chi phí kinh doanh của
c công
3. Tiền lương và chi phí hoạt động
ty theo quy định của pháp luật vềề thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luậtt có liên quan và phải
ph
được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hhằng năm của công ty.
Điều 168. Trách nhiệm của Kiểểm soát viên
1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điềuu llệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức
nghề nghiệp trong thực hiệnn các quy
quyền và nghĩa vụ được giao.
2. Thực hiện các quyền và nghĩa
ĩa vvụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tố
ốt nhất nhằm bảo
đảm lợi ích hợp pháp tối đa củaa công ty.
3. Trung thành với lợi ích củaa công ty và ccổ đông; không sử dụng
ng thông tin, bí quyết,
quy cơ hội kinh
doanh của công ty, địa vị, chứcc vvụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặcc phục
ph vụ lợi ích
của tổ chức, cá nhân khác.
4. Các nghĩa vụ khác theo quy địịnh của Luật này và Điều lệ công ty.
5. Trường hợp vi phạm quy định
nh ttại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệtt hại
h cho công ty
hoặc người khác thì Kiểm
m soát viên ph
phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đớii bồi
b thường thiệt
hại đó. Mọi thu nhập và lợii ích khác mà Ki
Kiểm soát viên có được phải hoàn trả cho công ty.
6. Trường hợp phát hiện có Kiểm
m soát viên vi ph
phạm trong thực hiện quyền
n và nghĩa
ngh vụ được giao
thì Hội đồng quản trị phảii thông báo bbằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu
u người
ngư có hành vi
vi phạm chấm dứt hành vi vi phạạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
Điều 169. Miễn nhiệm, bãi nhiệệm Kiểm soát viên
1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm
m trong các tr
trường hợp sau đây:
a) Không còn đủ tiêu chuẩnn và đi
điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tạii Điều
Đi 164 của Luật
này;
b) Không thực hiện quyềnn và ngh
nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trườ
ờng hợp bất khả
kháng;
thuận;
c) Có đơn từ chức và được chấpp thu

d) Các trường hợp khác do Điềuu llệ công ty quy định.
2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm
m trong các tr
trường hợp sau đây:
a) Không hoàn thành nhiệm vụ,, công vi
việc được phân công;
b) Vi phạm nghiêm trọng hoặcc vi ph
phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm
m soát viên quy định của Luật
này và Điều lệ công ty;
c) Theo quyết định của Đại hộii đđồng cổ đông.
Điều 170. Trình báo cáo hằng
ng nă
năm
1. Tại thời điểm kết thúc năm
ăm tài chính, H
Hội đồng quản trị phải chuẩn bị các báo cáo và tài liệu
li
sau đây:
a) Báo cáo kết quả kinh doanh củủa công ty;
b) Báo cáo tài chính;
c) Báo cáo đánh giá công tác quảản lý, điều hành công ty.
2. Đối với công ty cổ phầnn mà pháp lu
luật yêu cầu phải kiểm
m toán thì báo cáo tài chính hằng
h
năm
của công ty cổ phần phải đượcc ki
kiểm toán trước khi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông
qua.
3. Các báo cáo và tài liệu quy định
nh ttại khoản 1 Điều này phải được gửi đến
n Ban kiểm
ki soát để
thẩm định chậm nhấtt 30 ngày trư
trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đạại hội đồng cổ
đông nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.
4. Báo cáo và tài liệu do Hội đồng
ng qu
quản trị chuẩn bị; báo cáo thẩm định củaa Ban kiểm
ki soát và
báo cáo kiểm toán phải có ở trụ ssở chính và chi nhánh của công ty chậm nhấtt 10 ngày trước
tr
ngày
khai mạc cuộc họp thường
ng niên ccủa Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định
thời hạn khác dài hơn.
Cổ đông sở hữu cổ phần củaa công ty liên ttục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc
ho cùng với luật
sư hoặc kế toán và kiểm
m toán viên có ch
chứng chỉ hành nghề trực tiếp
p xem xét các báo cáo quy
định tại Điều này trong thờii gian hợp lý.
Điều 171. Công khai thông tin công ty ccổ phần
1. Công ty cổ phần phải gửii báo cáo tài chính hhằng năm đã được Đại hội đồng cổ
ổ đông thông qua
đến cơ quan nhà nước có thẩm
m quy
quyền theo quy định của luật về kế toán và pháp luật
lu có liên quan.
2. Công ty cổ phần công bố trên
ên trang thông tin điện tử (nếu có) củaa mình các thông tin sau đây:

a) Điều lệ công ty;
b) Sơ yếu lý lịch, trình độ học vấấn và kinh nghiệm nghề nghiệp củaa các thành viên Hội
H đồng
quản trị, Kiểm
m soát viên, Giám đđốc hoặc Tổng giám đốc công ty;
c) Báo cáo tài chính hằng năm đãã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
d) Báo cáo đánh giá kết quả hoạtt đđộng hằng năm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm
ki soát.
3. Công ty cổ phần không phảii là công ty niêm yyết phải thông báo cho Cơ
ơ quan đăng
đă ký kinh
doanh nơi công ty có trụ sở chính ch
chậm nhất 03 ngày sau khi có thông tin hoặcc có thay đổi các
thông tin về họ, tên, quốc tịch, sốố hộ chiếu, địa chỉ thường trú, số cổ phần và loạii cổ
c phần của cổ
đông là cá nhân nướcc ngoài; tên, mã ssố doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số cổ phần và loại cổ
phần và họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú người đại diện theo ủy
y quyền
quy của cổ
đông là tổ chức nước ngoài.
ực hiện công bố, công khai thông tin theo quy địịnh của pháp luật
4. Công ty cổ phần đại chúng thự
về chứng khoán. Công ty cổ phầnn mà Nhà nnước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ công bố,
b công
khai thông tin theo quy định tạii Đ
Điều 108 và Điều 109 của Luật này.
Chương VI
CÔNG TY HỢP DANH
Điều 172. Công ty hợp danh
nghiệp, trong đó:
1. Công ty hợpp danh là doanh nghi
a) Phải có ít nhất 02 thành
ành viên là ch
chủ sở hữu chung củaa công ty, cùng nhau kinh doanh dưới
d
một
tên chung (sau đây gọii là thành viên hhợp danh). Ngoài các thành viên hợp
p danh, công ty có thể
th
có thêm thành viên góp vốn;
b) Thành viên hợp danh phảii là cá nhân, ch
chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản củ
ủa mình về các
nghĩa vụ của công ty;
c) Thành viên góp vốn chỉ chịuu trách nhi
nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm
ph vi số vốn
đã góp vào công ty.
2. Công ty hợp danh có tư
ư cách pháp nhân kkể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận
n đăng
đă ký doanh
nghiệp.
3. Công ty hợp danh không đượcc phát hành bbất kỳ loại chứng khoán nào.
Điều 173. Thực hiện góp vốn
n và ccấp giấy chứng nhận phần vốn góp
1. Thành viên hợpp danh và thành viên góp vvốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn
n như đã cam kết.

2. Thành viên hợp danhh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệtt hại
h cho công ty
phải chịu trách nhiệm bồi thường
ng thi
thiệt hại cho công ty.
3. Trường hợpp có thành viên góp vvốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đãã cam kết
k thì số vốn
chưa góp đủ được coi là khoảnn nnợ của thành viên đó đối với công ty; trong trường
ng hợp
h này,
thành viên góp vốnn có liên quan có th
thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định
nh của
c Hội đồng
thành viên.
4. Tại thời điểm góp đủ vốn như
ư đđã cam kết, thành viên được cấp giấy chứng nhậận phần vốn góp.
Giấy chứng nhận phần vốnn góp ph
phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, địaa ch
chỉ trụ sở chính của công ty;
b) Vốn điều lệ của công ty;
ng minh nhân dân, Hộ
H
c) Tên, địa chỉ thường trú, quốc ttịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng
chiếu hoặc chứng thựcc cá nhân hhợp pháp khác của thành viên; loại thành viên;
d) Giá trị phần vốn góp và loạii tài ssản góp vốn của thành viên;
đ) Số và ngày cấp giấy chứng
ng nh
nhận phần vốn góp;
e) Quyền và nghĩa vụ của ngườii ssở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp;
g) Họ, tên, chữ ký của người sở hhữu giấy chứng nhận phần vốn góp và củaa các thành viên hợp
h
danh của công ty.
5. Trường hợp giấy chứng nhậnn ph
phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng
ng hoặc
ho bị tiêu hủy
dưới hình thứcc khác, thành viên đư
được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn
n góp.
Điều 174. Tài sản củaa công ty h
hợp danh
Tài sản của công ty hợpp danh bao ggồm:
1. Tài sản góp vốn củaa các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu
u cho công ty;
2. Tài sản tạo lập đượcc mang tên công ty;
3. Tài sản thu được từ hoạt động
ng kinh doanh do các thành viên hhợp danh thực hiệện nhân danh
công ty và từ các hoạt động
ng kinh doanh ccủa công ty do các thành viên hợp
p danh nhân danh cá
nhân thực hiện;
4. Các tài sản khác theo quy định
nh ccủa pháp luật.
Điều 175. Hạn chế quyền đối vớ
ới thành viên hợp danh

1. Thành viên hợpp danh không đư
được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặcc thành viên hợp
h danh
của công ty hợp danh khác, trừ trư
trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợ
ợp danh còn lại.
2. Thành viên hợpp danh không đư
được quyền nhân danh cá nhân hoặcc nhân danh người
ngư khác thực
hiệnn kinh doanh cùng ngành, ngh
nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phụcc vụ
v lợi ích của
tổ chức, cá nhân khác.
được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần
n vốn
v góp của
3. Thành viên hợpp danh không đư
mình tại công ty cho ngườii khác nnếu không được sự chấp thuận củaa các thành viên hợp
h danh còn
lại.
Điều 176. Quyền và nghĩa vụ củ
ủa thành viên hợp danh
1. Thành viên hợpp danh có các quy
quyền sau đây:
a) Tham gia họp, thảo luận và biểểu quyết về các vấn đề của công ty; mỗii thành viên hợp
h danh có
một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty;
b) Nhân danh công ty tiếnn hành ho
hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của
c công ty;
đàm phán và ký kết hợp đồng,
ng, th
thỏa thuận hoặc giao ước với những điều kiện
n mà thành viên hợp
h
danh đó cho là có lợi nhấtt cho công ty;
c) Sử dụng con dấu, tài sản củaa công ty để hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của
công ty; trường hợp ứng trước tiềền của mình để thực hiện công việcc kinh doanh của
c công ty thì
có quyền yêu cầuu công ty hoàn tr
trả lại cả số tiền gốc và lãi theo lãi suất thị trường
ng trên số
s tiền gốc
đã ứng trước;
d) Yêu cầu công ty bù đắp thiệtt hhại từ hoạt động kinh doanh trong thẩm quyền nếu thiệt hại đó
xảy ra không phảii do sai sót cá nhân ccủa chính thành viên đó;
đ) Yêu cầu công ty, thành viên hợ
ợp danh khác cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của
c
công ty; kiểm tra tài sản, sổ kế toán và các tài li
liệu khác của công ty khi xét thấy
y cần
c thiết;
e) Được chia lợi nhuận tương ứng
ng vvới tỷ lệ vốn góp hoặc theo thỏa thuận quy định
nh tại
t Điều lệ
công ty;
g) Khi công ty giải thể hoặcc phá ssản, được chia một phần giá trị tài sản còn lạii tương
tươ ứng theo tỷ
lệ phần vốn góp vào công ty nếuu Đ
Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác;
h) Trường hợp thành viên hợpp danh ch
chết thì người thừa kế của thành viên đượcc hưởng
hư
phần giá
trị tài sản tại công ty sau khi đãã tr
trừ đi phần nợ thuộc trách nhiệm củaa thành viên đó.
đ Người thừa
kế có thể trở thành thành viên hợ
ợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuậận;
i) Các quyền khác theo quy định
nh ccủa Luật này và Điều lệ công ty.
2. Thành viên hợpp danh có các ngh
nghĩa vụ sau đây:

a) Tiến hành quản lý và thực hiệnn công vi
việc kinh doanh một cách trung thực, cẩn
n trọng
tr
và tốt
nhất bảo đảm lợi ích hợp pháp tốối đa cho công ty;
b) Tiến hành quản lý và hoạt động
ng kinh doanh ccủa công ty theo đúng quy định củ
ủa pháp luật,
Điều lệ công ty và nghị quyết củaa H
Hội đồng thành viên; nếu làm trái quy định tạii điểm
đ
này, gây
thiệt hại cho công ty thì phải chịuu trách nhi
nhiệm bồi thường thiệt hại;
c) Không được sử dụng tài sản củủa công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức,
ch cá nhân
khác;
n, tài ssản đã nhận và bồi thường thiệt hại gây ra đối với công ty
d) Hoàn trả cho công ty số tiền,
trong trường hợpp nhân danh công ty, nhân danh cá nhân ho
hoặc nhân danh ngườii khác để nhận tiền
hoặc tài sản khác từ hoạt động
ng kinh doanh ccủa công ty mà không đem nộp
p cho công ty;
đ) Liên đới chịu trách nhiệm
m thanh toán hhết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản
n của
c công ty
không đủ để trang trải số nợ củaa công ty;
e) Chịu lỗ tương ứng với phần vốốn góp vào công ty hoặc theo thỏa thuận quy định
nh tại
t Điều lệ
công ty trong trường hợpp công ty kinh doanh bbị lỗ;
g) Định kỳ hằng
ng tháng báo cáo trung th
thực, chính xác bằng văn bản
n tình hình và kết
k quả kinh
doanh của mình với công ty; cung ccấp thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của
c mình cho
thành viên có yêu cầu;
h) Các nghĩa vụ khác theo quy địịnh của Luật này và Điều lệ công ty.
Điều 177. Hội đồng thành viên
1. Tất cả thành viên hợp lạii thành H
Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu
u một
m thành viên
hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng
ng giám đốc công
ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.
2. Thành viên hợp danh có quyềnn yêu ccầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để thảo
th luận và
quyết định công việcc kinh doanh ccủa công ty. Thành viên yêu cầu triệu tập họp
p phải
ph chuẩn bị nội
dung, chương trình và tài liệu họọp.
3. Hội đồng thành viên có quyềnn quy
quyết định tất cả công việc kinh doanh củaa công ty. Nếu
N Điều lệ
công ty không quy định thì quyếtt đđịnh các vấn đề sau đây phải được ít nhấtt ba phần
ph tư tổng số
thành viên hợp danh chấp thuận:
a) Phương hướng phát triểnn công ty;
b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
c) Tiếp nhận thêm thành viên hợpp danh m
mới;

d) Chấp nhận thành viên hợpp danh rút kh
khỏi công ty hoặc quyết định khai trừ thành viên;
đ) Quyết định dự án đầu tư;
e) Quyết định việc vay và huy độộng vốn dưới hình thức khác, cho vay với giá trịị bằng hoặc lớn
hơn 50% vốn điều lệ của công ty, tr
trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ
ỷ lệ khác cao
hơn;
trị bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ củaa công ty, trừ
tr trường
g) Quyết định mua, bán tài sảnn có giá tr
hợp Điều lệ công ty quy định mộột tỷ lệ khác cao hơn;
h) Quyết định
nh thông qua báo cáo ttài chính hằng năm, tổng số lợi nhuận, đượcc chia và số
s lợi
nhuận chia cho từng thành viên;
i) Quyết định giải thể công ty.
4. Quyết định về các vấn đề khác không quy định tại khoản 3 Điều này đượcc thông qua nếu
n được
ít nhất hai phần ba tổng số thành viên hhợp danh tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệệ công ty quy
định.
5. Quyền tham gia biểu quyết củaa thành viên góp vvốn được thực hiện theo quy định của Luật này
và Điều lệ công ty.
Điều 178. Triệu tập họp Hội đồồng thành viên
1. Chủ tịch Hội đồng thành
hành viên có th
thể triệu tập họp Hội đồng
ng thành viên khi xét thấy
th cần thiết
hoặc theo yêu cầu củaa thành viên hhợp danh. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên không
triệu tập họp theo yêu cầu củaa thành viên hhợp danh thì thành viên đó triệu tập họ
ọp Hội đồng
thành viên.
2. Thông báo mời họp có thể bằng
ng gi
giấy mời, điện thoại, fax hoặc phương tiện điệện tử khác.
Thông báo mời họp phảii nêu rõ m
mục đích, yêu cầu và nội dung họp, chương trình
ình và địa điểm
họp, tên thành viên yêu cầu triệuu ttập họp.
Các tài liệu thảo luận được sử dụụng để quyết định các vấn đề quy định tại khoản
n 3 Điều
Đ 177 của
Luật này phải được gửi trước đếnn ttất cả thành viên; thời hạn gửi trước do Điều lệệ công ty quy
định.
3. Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên ho
hoặc thành viên yêu cầu triệu tập họp chủ tọaa cuộc
cu họp. Cuộc
họp của Hội đồng thành viên phảải được ghi biên bản của công ty. Nộii dung biên bản
b phải có các
nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, địaa ch
chỉ trụ sở chính;
b) Mục đích, chương trình và nộii dung hhọp;

c) Thời gian, địa điểm họp;
d) Họ, tên chủ tọa, thành viên dự
ự họp;
đ) Các ý kiến của thành viên dự hhọp;
e) Các nghị quyết đượcc thông qua, ssố thành viên tán thành và nội dung cơ bản củ
ủa các nghị quyết
đó;
g) Họ, tên, chữ ký củaa các thành viên ddự họp.
Điều 179. Điều
u hành kinh doanh ccủa công ty hợp danh
1. Các thành viên hợpp danh có quy
quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt
ho động
kinh doanh hằng ngày củaa công ty. M
Mọi hạn chế đối với thành viên hợp
p danh trong thực
th hiện
công việc kinh doanh hằng
ng ngày ccủa công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người
ng
đó
được biết về hạn chế đó.
2. Trong điều hành hoạt động
ng kinh doanh ccủa công ty, thành viên hợp
p danh phân công nhau đảm
nhiệm các chức danh quảnn lý và ki
kiểm soát công ty.
Khi một số hoặc tất cả thành viên hhợp danh cùng thực hiện một số công việcc kinh doanh thì
quyết định đượcc thông qua theo nguyên ttắc đa số.
Hoạt động do thành viên hợpp danh th
thực hiện ngoài phạm vi hoạt động
ng kinh doanh của
c công ty
đều không thuộc trách nhiệm củaa công ty, tr
trừ trường hợp hoạt động đó đã đượcc các thành
t
viên
còn lại chấp thuận.
3. Công ty có thể mở một hoặcc m
một số tài khoản tại ngân hàng. Hội đồng
ng thành viên chỉ
ch định
thành viên được ủy quyền gửii và rút ti
tiền từ các tài khoản đó.
4. Chủ tịch Hội đồng
ng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các nhiệm vụ
ụ sau đây:
a) Quản lý và điều hành công việệc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư
ư cách là thành viên
hợp danh;
b) Triệu tập và tổ chức họp Hộii đđồng thành viên; ký các nghị quyết của Hội đồng
ng thành viên;
c) Phân công, phối hợp công việcc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh;
d) Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầyy đđủ và trung thực sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu
li
khác của công ty theo quy định
nh ccủa pháp luật;
đ) Đại diệnn cho công ty trong quan hhệ với cơ quan nhà nước; đại diện
n cho công ty với
v tư cách là
bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vvụ kiện, tranh chấp thương mại hoặcc các tranh chấp
ch khác;

e) Các nghĩa vụ khác do Điều lệ công ty quy định.
Điều 180. Chấm dứt tư
ư cách thành viên h
hợp danh
1. Tư cách thành viên hợpp danh ch
chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
a) Tự nguyện rút vốn khỏii công ty;
b) Đã chết, bị Tòa án tuyên bố là m
mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặcc mất
m năng lực
hành vi dân sự;
c) Bị khai trừ khỏi công ty;
d) Các trường hợp khác do Điềuu llệ công ty quy định.
2. Thành viên hợp danh có quyềnn rút vvốn khỏi công ty nếu được Hội đồng
ng thành viên chấp
ch
thuận. Trường hợpp này, thành viên mu
muốn rút vốn khỏi công ty phải thông báo bằằng văn bản yêu
cầu rút vốn chậm nhấtt 06 tháng trư
trước ngày rút vốn; chỉ được rút vốn vào thời điểểm kết thúc năm
tài chính và báo cáo tài chính củaa nă
năm tài chính đó đã được thông qua.
3. Thành viên hợp danh bị khai tr
trừ khỏi công ty trong các trường hợp sau đây:
a) Không có khả năng góp vốnn ho
hoặc không góp vốn như đã cam kếtt sau khi công ty đã có yêu
cầu lần thứ hai;
b) Vi phạm quy định tại Điềuu 175 ccủa Luật này;
c) Tiến hành công việc kinh doanh không trung th
thực, không cẩn trọng hoặcc có hành vi không
thích hợp khác gây thiệt hạii nghiêm tr
trọng đến lợi ích củaa công ty và các thành viên khác;
d) Không thực hiện đúng
úng các ngh
nghĩa vụ của thành viên hợp danh.
4. Trường hợp chấm dứt tư
ư cách thành viên ccủa thành viên bị hạn chế hoặc bị mấất năng lực hành
vi dân sự thì phần vốn góp củaa thành viên đó được hoàn trả công bằng và thỏaa đáng.
5. Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày ch
chấm dứt tư cách thành viên hợp
p danh theo quy định tại
điểm a và điểm c khoản 1 Điềuu này thì ng
người đó vẫn phải liên đới chịu trách nhiệệm bằng toàn bộ
tài sản của mình đối với các khoảản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm
m dứt
d tư cách
thành viên.
6. Sau khi chấm dứt tư cách thành viên, nnếu tên của thành viên bị chấm dứt đã được
đư sử dụng làm
thành một phần hoặc toàn bộ tên công ty thì ng
người đó hoặc người thừa kế, ngườii đại
đ diện theo
pháp luật của họ có quyền yêu cầầu công ty chấm dứt việc sử dụng tên đó.
Điều 181. Tiếp nhận
n thành viên m
mới

1. Công ty có thể tiếp nhậnn thêm thành viên hhợp danh hoặc thành viên góp vốn;
n; việc
vi tiếp nhận
thành viên mới của công ty phảii đư
được Hội đồng thành viên chấp thuận.
2. Thành viên hợp danh hoặcc thành viê
viên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kếtt góp vào công ty
trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đư
được chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng
ng thành viên quyết
quy
định thời hạn khác.
s của mình
3. Thành viên hợp danh mới phảii cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản
đối với các khoản nợ và nghĩa vụụ tài sản khác của công ty, trừ trường hợp
p thành viên đó và các
thành viên còn lại có thỏa thuậnn khác.
Điều 182. Quyền và nghĩa vụ củ
ủa thành viên góp vốn
1. Thành viên góp vốnn có các quy
quyền sau đây:
a) Tham gia họp, thảo luận và biểểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi,
i, bổ
b sung Điều
lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quy
quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ
ổ chức lại và giải
thể công ty và các nộii dung khác ccủa Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến
n quyền
quy và nghĩa
vụ của họ;
b) Được chia lợi nhuận hằng năm
ăm tươ
tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ của công ty;
c) Được cung cấpp báo cáo tài chính hhằng năm của công ty; có quyền yêu cầu Chủ
ủ tịch Hội đồng
thành viên, thành viên hợpp danh cung ccấp đầy đủ và trung thực các thông tin về tình hình và kết
k
quả kinh doanh củaa công ty; xem xét ssổ kế toán, biên bản, hợp đồng, giao dịch,
ch, hồ
h sơ và tài liệu
khác của công ty;
d) Chuyển nhượng phần vốnn góp ccủa mình tại công ty cho người khác;
đ) Nhân danh cá nhân hoặcc nhân ddanh người khác tiến
n hành kinh doanh các ngành, nghề
ngh kinh
doanh của công ty;
e) Định đoạt phần vốn góp củaa mình bbằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầầm cố và các
hình thức khác theo quy định củaa pháp lu
luật và Điều lệ công ty; trường hợp chếtt thì người
ng
thừa kế
thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp vvốn của công ty;
g) Được chia một phần giá trị tài ssản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ vốn
n góp trong vốn
v
điều lệ công ty khi công ty giảii th
thể hoặc phá sản;
h) Các quyền khác theo quy định
nh của Luật này và Điều lệ công ty.
2. Thành viên góp vốnn có các ngh
nghĩa vụ sau đây:
a) Chịu trách nhiệm về các khoảnn nnợ và nghĩa vụ tài sản khác củaa công ty trong phạm
ph vi số vốn
đã cam kết góp;

b) Không được tham gia quảnn lý công ty, không được tiến hành công việcc kinh doanh nhân danh
công ty;
c) Tuân thủ Điều lệ, nộii quy công ty và quy
quyết định của Hội đồng thành viên;
d) Các nghĩa vụ khác theo quy địịnh của Luật này và Điều lệ công ty.
Chương VII
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Điều 183. Doanh nghiệp tư
ư nhân
1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghi
nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu
u trách nhiệm
nhi bằng
toàn bộ tài sản của mình về mọii ho
hoạt động của doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp tư nhân không đư
được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
3. Mỗi cá nhân chỉ được quyềnn thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp
nghi tư nhân
không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hhợp danh.
4. Doanh nghiệp tư nhân không đư
được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần,
n, phần
ph vốn góp
trong công ty hợpp danh, công ty trách nnhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
Điều 184. Vốn đầu tư của chủ doanh nghi
nghiệp
1. Vốn đầu tư của chủ doanh nghi
nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ
Ch doanh nghiệp
tư nhân có nghĩa vụ đăng
ng ký chính xác ttổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vố
ốn bằng Đồng
Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyểnn đđổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng
ng tài sản
s khác còn
phải ghi rõ loại tài sản, số lượng
ng và giá tr
trị còn lại của mỗi loại tài sản.
2. Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vvốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt độ
ộng kinh doanh
của doanh nghiệp phải đượcc ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của
c doanh
nghiệp theo quy định củaa pháp lu
luật.
3. Trong quá trình hoạt động, chủủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm
m vốn
v đầu tư của
mình vào hoạt động kinhh doanh ccủa doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu
u tư của chủ
doanh nghiệp phải đượcc ghi chép đđầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn
n đầu
đ tư xuống
thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký th
thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn
n sau khi đã đăng
ký với Cơ quan đăng
ng ký kinh doanh.
Điều 185. Quản lý doanh nghiệệp
1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quy
quyền quyết định đối với tất cả hoạt động
ng kinh doanh của
c
doanh nghiệp, việc sử dụng lợii nhu
nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa
ĩa vụ
v tài chính
khác theo quy định của pháp luật.
t.

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có th
thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều
u hành hoạt
ho động
kinh doanh. Trường hợpp thuê ngư
người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp
p thì vẫn
v phải chịu
trách nhiệm về mọi hoạt động
ng kinh doanh ccủa doanh nghiệp.
3. Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi,
i, nghĩa
ngh vụ liên quan
trước Trọng tài hoặcc Tòa án trong các tranh ch
chấp liên quan đến doanh nghiệp.
4. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đđại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Điều
u 186. Cho thuê doanh nghi
nghiệp
Chủ doanh nghiệp tư nhân có quy
quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp củaa mình nhưng
nh
phải thông
báo bằng văn bản kèm theo bảnn sao hhợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ
ơ quan đăng ký kinh
doanh, cơ quan thuế trong thời hạạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng
ng cho thuê có hiệu
hi lực
thi hành. Trong thời hạnn cho thuê, ch
chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu
u trách nhiệm
nhi trước
pháp luật với tư cách là chủ sở hữ
ữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ
ủ sở hữu và
người thuê đối với hoạt động
ng kinh doanh ccủa doanh nghiệp được quy định
nh trong hợp
h đồng cho
thuê.
Điều 187. Bán doanh nghiệp
1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quy
quyền bán doanh nghiệp của mình cho ngườii khác.
2. Sau khi bán doanh nghiệp, chủủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản
nợ và nghĩa vụ tài sản khác củaa doanh nghi
nghiệp phát sinh trong thời gian trướcc ngày chuyển
chuy giao
doanh nghiệp, trừ trường hợpp ngư
người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp
p có thỏa
th thuận
khác.
3. Người bán, ngườii mua doanh nghi
nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luậtt về
v lao động.
4. Người mua doanh nghiệp phảii đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của
Luật này.
Chương VIII
NHÓM CÔNG TY
Điều 188. Tập đoàn kinh tế, tổng
ng công ty
1. Tập đoàn kinh tế, tổng
ng công ty thu
thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối
m quan hệ
với nhau thông qua sở hữu cổ ph
phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế,
t tổng
công ty không phải là một loạii hình doanh nghi
nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không
k
phải đăng
ký thành lập theo quy định củaa Lu
Luật này.

2. Tập đoàn kinh tế, tổng
ng công ty có công ty m
mẹ,, công ty con và các công ty thành viên khác.
Công ty mẹ, công ty con và mỗii công ty thành viên trong ttập đoàn kinh tế, tổng
ng công ty có quyền
quy
và nghĩa vụ của doanh nghiệp độộc lập theo quy định của pháp luật.
Điều 189. Công ty mẹ,, công ty con
1. Một công ty đượcc coi là công ty m
mẹ của công ty khác nếu thuộc mộtt trong các trường
trư
hợp sau
đây:
a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ ho
hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;
b) Có quyền trực tiếp hoặcc gián ti
tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội
H đồng
quản trị, Giám đốc hoặc Tổng
ng giám đốc của công ty đó;
c) Có quyền quyết định việc sửaa đđổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.
2. Công ty con không được đầuu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ.. Các công ty con của
c
cùng một công ty mẹ không đượcc cùng nhau góp vvốn, mua cổ phần để sở hữu
u chéo lẫn
l nhau.
3. Các công ty con có cùng mộtt công ty m
mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhấtt 65% vốn nhà nước
không được cùng nhau góp vốnn thành llập doanh nghiệp theo quy định của Luậtt này.
4. Chính phủ quy định chi tiếtt kho
khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Điều 190. Quyền và trách nhiệm
m ccủa công ty mẹ đối với công ty con
1. Tùy thuộc vào loạii hình pháp lý ccủa công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền
n và nghĩa
ngh vụ của
mình với tư cách là thành viên, ch
chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy
định tương ứng của Luậtt này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Hợp đồng, giao dịch và quann hhệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phảải được thiết lập
và thực hiện độc lập, bình đẳng
ng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc
đ lập.
3. Trường hợp công ty mẹ can thi
thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu,
u, thành viên hoặc
ho cổ đông
và buộc công ty con phải thựcc hi
hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình
thường hoặc thực hiện hoạt động
ng không sinh llợi mà không đền bù hợp
p lý trong năm
nă tài chính có
liên quan, gây thiệt hạii cho công ty con thì công ty m
mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.
4. Người quản lý của công ty mẹẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộcc công ty con thực
th hiện
hoạt động kinh doanh quy định tạại khoản 3 Điều này phải liên đớii cùng công ty mẹ
m chịu trách
nhiệm về các thiệt hại đó.
5. Trường hợp công ty mẹ không
ng đđền bù cho công ty con theo quy định tại khoản
n 3 Điều này thì
chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có ssở hữu ít nhất 1% vốn điều lệ củaa công ty con có quyền
quy nhân
danh chính mình hoặcc nhân danh công ty con đòi công ty mẹ đền bù thiệt hạii cho công ty con.

6. Trường hợp hoạt động
ng kinh doanh nh
như quy định tại khoản 3 Điều
u này do công ty con thực
th
hiện đem lại lợii ích cho công ty con khác ccủa cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng
lợi đó phải liên đớii cùng công ty m
mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng đó
ó cho công ty con bị thiệt
hại.
Điều 191. Báo cáo tài chính củaa công ty m
mẹ, công ty con
1. Vào thời điểm kết thúc năm
ăm tài chính, ngoài báo cáo và tài li
liệu theo quy định
nh của
c pháp luật,
công ty mẹ còn phải lậpp các báo cáo sau đây:
a) Báo cáo tài chính hợp nhất củaa côn
công ty mẹ theo quy định của pháp luật về kế toán;
b) Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hhằng năm của công ty mẹ và công ty con;
c) Báo cáo tổng hợp công tác quảản lý, điều hành của công ty mẹ và công ty con.
2. Người chịu trách nhiệm lậpp báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này chưa đượcc lập
l và đệ trình
các báo cáo đó nếu chưa nhận đư
được đầy đủ báo cáo tài chính củaa các công ty con.
3. Khi có yêu cầu của người đạii di
diện theo pháp luật của công ty mẹ, người đạii diện
di theo pháp
luật của công ty con phải cung cấấp các báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiếtt như quy định để lập
báo cáo tài chính hợp nhấtt và báo cáo ttổng hợp của công ty mẹ và công ty con.
4. Người quản lý công ty mẹ sử ddụng các báo cáo đó để lập báo cáo tài chính hợp
p nhất
nh và báo
cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con nnếu không có nghi ngờ về việcc báo cáo do công ty
con lập và đệ trình có thông tin sai llệch, không chính xác hoặc giả mạo.
5. Trong trường hợp người quảnn lý công ty m
mẹ đã áp dụng các biện pháp cần thiếết trong phạm vi
thẩm quyền mà vẫn không nhậnn đư
được báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết như
ư quy định từ
công ty con thì người quảnn lý công ty m
mẹ vẫn lập và trình báo cáo tài chính hợp
p nhất,
nh báo cáo
tổng hợp của công ty mẹ và công ty con. Báo cáo có th
thể gồm hoặc không gồm
m các thông
thô tin từ
công ty con đó, nhưng phảii có gi
giải trình cần thiết để tránh hiểu nhầm hoặc hiểu
u sai lệch.
l
6. Các báo cáo, tài liệu quyếtt toán tài chính hhằng năm của công ty mẹ, củaa công ty con và các
báo cáo tài chính hợp nhất,
t, báo cáo ttổng hợp của công ty mẹ và công ty con phảii được
đư lưu giữ
tại trụ sở chính của công ty mẹ.. B
Bản sao của các báo cáo, tài liệu quy định tạii khoản
kho này phải có
ở các chi nhánh của công ty mẹ trên lãnh th
thổ Việt Nam.
7. Đối vớii các công ty con, ngoài các báo cáo, tài li
liệu theo quy định của pháp luậật, còn phải lập
báo cáo tổng hợp về mua, bán và các giao ddịch khác với công ty mẹ.
Chương IX
TỔ CHỨC LẠI,
I, GI
GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP
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Điều 192. Chia doanh nghiệp

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn,
n, công ty ccổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản
công ty để thành lập hai hoặcc nhi
nhiều công ty mới trong một trong các trường hợp
p sau đây:
a) Một phần phần vốn góp, cổ ph
phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản
n tương
tươ ứng với
giá trị phần vốn góp, cổ phần đượ
ợc chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu
h trong công ty
bị chia và tương ứng giá trị tài sảản được chuyển cho công ty mới;
b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phầần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản
tương ứng với giá trị cổ phần,
n, ph
phần vốn góp họ được chuyển sang
g cho các công ty mới;
m
c) Kết hợp cả hai trường hợpp quy đđịnh tại điểm a và điểm b khoản này.
2. Thủ tục chia công ty trách nhiệệm hữu hạn, công ty cổ phần được quy định
nh như sau:
a) Hội đồng thành viên, chủ sở hhữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông củaa công ty bị
b chia thông
qua nghị quyếtt chia công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghịị quyết chia công
ty phải có các nội dung chủ yếuu vvề tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia; tên các công ty sẽ
s
thành lập; nguyên tắc, cách thứcc và th
thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụ
ụng lao động;
cách thức phân chia, thời hạnn và th
thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần,
n, trái phiếu
phi của công
ty bị chia sang các công ty mớii thành llập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ củaa công ty bị
b chia;
thời hạn thực hiệnn chia công ty. Ngh
Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cảả các chủ nợ và
thông báo cho người lao động biếết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị
ngh quyết;
b) Thành viên, chủ sở hữuu công ty ho
hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập
p thông qua Điều
lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch
ch H
Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng
ng quản
qu trị, Giám
đốc hoặc Tổng giám đốc và tiếnn hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định củaa Luật
Lu này. Trong
trường hợp này, hồ sơ đăng kýý doanh nghi
nghiệp đối với công ty mới phảii kèm theo nghị
ngh quyết chia
công ty quy định tại điểm a khoảản này.
3. Số lượng thành viên, cổ đông và ssố lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn
n góp của
c thành viên,
cổ đông và vốn điều lệ củaa các công ty m
mới sẽ được ghi tương ứng với cách thứcc phân chia,
chuyển đổi phần vốn góp, cổ phầần của công ty bị chia sang các công ty mới tương
ương ứng với các
trường hợp quy định tại khoảnn 1 Đ
Điều này.
4. Công ty bị chia chấm dứt tồnn ttại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng
ng nhận đăng ký
doanh nghiệp. Các công ty mớii ph
phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản
n nợ
n chưa thanh
toán, hợp đồng lao động và nghĩa
ĩa vvụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏaa thuận
thu với chủ nợ,
khách hàng và người lao động đểể một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa
ĩa vụ
v này.
5. Cơ quan đăng kýý kinh doanh ccập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trong Cơ sở dữ
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghi
nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng
ng ký doanh nghiệp
nghi cho công
ty mới. Trường hợp công ty mớii có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trự
ực thuộc trung
ương nơi công ty bị chia có trụ sở
ở chính thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặtt trụ
tr sở chính
công ty mới phải thông báo việcc đăng ký doanh nghiệp công ty mới cho Cơ
ơ quan đăng
đă ký kinh
doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính để cập nhật tình trạng pháp lý củaa công ty bị
b chia trên
Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghi
nghiệp.

Điều 193. Tách doanh nghiệp
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn,
n, công ty ccổ phần có thể tách bằng cách chuyển
n một
m phần tài sản,
quyền và nghĩa vụ củaa công ty hi
hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập
l một hoặc một
số công ty trách nhiệm hữu hạn,
n, công ty ccổ phần mới (sau đây gọi là công ty đượ
ợc tách) mà
không chấm dứt tồn tại củaa công ty bbị tách.
2. Tách công ty có thể thực hiệnn theo m
một trong các phương thức sau đây:
a) Một phần phần vốn góp, cổ ph
phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản
n tương
tươ ứng với
giá trị phần vốn góp, cổ phần đượ
ợc chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công
ty bị tách và tương ứng giá trị tài ssản được chuyển cho công ty mới;
b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phầần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với
v tài sản
tương ứng với giá trị cổ phần,
n, ph
phần vốn góp của họ được chuyển
n sang cho các công ty mới;
m
c) Kết hợp cả hai trường hợpp quy đđịnh tại điểm a và điểm b khoản này.
3. Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương
ương ứng với phần
vốn góp, cổ phần và số lượng
ng thành viên gi
giảm xuống đồng thời với đăng
ng ký doanh nghiệp
nghi các
công ty mới.
4. Thủ tục tách công ty trách nhiệệm hữu hạn và công ty cổ phần được quy định
nh như sau:
a) Hội đồng thành viên, chủ sở hhữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông củaa công ty bị
b tách thông
qua nghị quyếtt tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghịị quyết tách công
ty phải có các nội dung chủ yếuu vvề tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được
tách sẽ thành lập; phương án sử ddụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản,
s các quyền
và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bbị tách sang công ty được tách; thời hạn thự
ực hiện tách công
ty. Nghị quyết tách công ty phảii đư
được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người
ng
lao động
biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ
ừ ngày thông qua nghị quyết;
b) Các thành viên, chủ sở hữuu công ty ho
hoặc các cổ đông của công ty đượcc tách thông qua Điều
lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch
ch H
Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng
ng quản
qu trị, Giám
đốc hoặc Tổng giám đốc và tiếnn hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định củaa Luật
Lu này. Trường
hợp này, hồ sơ đăng kýý doanh nghi
nghiệp phải kèm theo nghị quyếtt tách công ty quy định
đ
tại điểm a
khoản này.
p, công ty bbị tách và công ty được tách phảii cùng liên đới chịu
5. Sau khi đăng ký doanh nghiệp,
trách nhiệm về các khoản nợ chư
chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản
s khác của
công ty bị tách, trừ trường hợpp công ty bbị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ,, khách hàng và
người lao động của công ty bị tách có th
thỏa thuận khác.
Điều 194. Hợp nhấtt doanh nghi
nghiệp

1. Hai hoặc một số công ty (sau đđây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhấtt thành một
m công
ty mới (sau đây gọi là công ty hợ
ợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại củaa các công ty bị
b hợp nhất.
2. Thủ tục hợp nhất công ty đượcc quy định như sau:
a) Các công ty bị hợp nhất chuẩnn bbị hợp đồng hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất phảii có các nội
n dung
chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính ccủa các công ty bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở
s chính của công
ty hợp nhất; thủ tục và điều kiệnn hhợp nhất; phương án sử dụng lao động; thời hạn,
n, thủ
th tục và điều
kiện chuyển đổi tài sản, chuyểnn đđổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu củaa công ty bị
b hợp nhất
thành phần vốn góp, cổ phần,
n, trái phi
phiếu của công ty hợp nhất; thời hạn thực hiện
n hợp
h nhất; dự
thảo Điều lệ công ty hợp nhất;
hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp
p nhất
nh thông qua
b) Các thành viên, chủ sở hữuu công ty ho
hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hhợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hộii đồng
đ
thành viên,
Chủ tịch công ty, Hội đồng quảnn tr
trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp
p nhất
nh và tiến
hành đăng ký doanh nghiệp công
ng ty hhợp nhất theo quy định của Luật này. Hợp
p đồng
đ
hợp nhất
phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho ng
người lao động biết trong thời hạạn 15 ngày, kể từ
ngày thông qua.
3. Trường hợp hợp nhấtt mà theo đđó công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến
n 50% trên thị trường
liên quan thì đại diện hợpp pháp ccủa công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ
ơ quan quản
qu lý cạnh
tranh trước khi tiến hành hợp nhấất, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định
nh khác.
Cấm các trường hợp hợp nhấtt mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần
n trên 50% trên thị
th trường
có liên quan, trừ trường hợp Luậtt ccạnh tranh có quy định khác.
4. Hồ sơ, trình tự đăng ký doanh nghi
nghiệp công ty hợp nhất thực hiện
n theo các quy định
đ
tương ứng
của Luật này và phải kèm theo bảản sao các giấy tờ sau đây:
a) Hợp đồng hợp nhất;
b) Nghị quyết và biên bản họpp thông qua hhợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp
h nhất.
5. Sau khi đăng ký doanh nghiệp,
p, các công ty bbị hợp nhất chấm dứt tồn tại;
i; công ty hợp
h nhất
được hưởng các quyền và lợii ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa
chư thanh toán,
hợp đồng lao động và các nghĩa
ĩa vvụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.
6. Cơ quan đăng kýý kinh doanh ccập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị hợp
p nhất
nh trên Cơ sở dữ
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghi
nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng
ng ký doanh nghiệp
nghi cho công
ty hợp nhất. Trường hợpp công ty bbị hợp nhất có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh,
nh, thành phố
ph trực
thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính công ty hhợp nhất thì Cơ quan đăng ký
ý kinh doanh nơi
n công
ty hợp nhất phải thông báo việc đă
đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký
ý kinh doanh nơi
n đặt
trụ sở chính công ty bị hợp nhấtt đđể cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị hợp
p nhất
nh trên Cơ sở
dữ liệu quốc gia về đăng
ng ký doanh nghi
nghiệp.
Điều 195. Sáp nhập
p doanh nghi
nghiệp

1. Một hoặc một số công ty (sau đđây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập
p vào một
m công ty
khác (sau đây gọi là công ty nhậnn sáp nh
nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản,
n, quyền,
quy nghĩa vụ
và lợi ích hợpp pháp sang công ty nh
nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại củ
ủa công ty bị sáp
nhập.
2. Thủ tục sáp nhập công ty đượcc quy định như sau:
a) Các công ty liên quan chuẩnn bbị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận
nh sáp nhập.
Hợp đồng sáp nhập phảii có các nnội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính củaa công ty nhận
nh
sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính ccủa công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện
n sáp nhập;
nh phương
án sử dụng lao động; cách thức,
c, th
thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản,
n, chuyển
chuy đổi
phần vốn góp, cổ phần, trái phiếuu ccủa công ty bị sáp nhập thành phần vốn
n góp, cổ
c phần, trái
phiếu của công ty nhận sáp nhập;
p; th
thời hạn thực hiện sáp nhập;
b) Các thành viên, chủ sở hữuu công ty ho
hoặc các cổ đông củaa các công ty liên quan thông qua hợp
h
đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nh
nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận
sáp nhập theo quy định của Luậtt này. H
Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tấtt cả
c các chủ nợ và
thông báo cho người lao động biếết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua;
c) Sau khi đăng ký doanh nghiệp,
p, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại;
i; công ty nhận
nh sáp nhập
được hưởng các quyền và lợii ích hhợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa
chư thanh toán,
hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài ssản khác của công ty bị sáp nhập.
3. Trường hợp sáp nhậpp mà theo đđó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đếến 50% trên thị
trường liên quan thì đại diện hợpp pháp ccủa công ty thông báo cho cơ quan quản
n lý cạnh
c
tranh
trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.
Cấm các trường hợp sáp nhậpp các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập
p có thị
th phần trên
50% trên thị trường
ng có liên quan, tr
trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định
nh khác.
4. Hồ sơ, trình tự đăng
ng ký doanh nghi
nghiệp công ty nhận sáp nhập thực hiện
n theo các quy định
tương ứng của Luật này và phải kèm theo bbản sao các giấy tờ sau đây:
a) Hợp đồng sáp nhập;
b) Nghị quyết và biên bản họpp thông qua hhợp đồng sáp nhập của các công ty nhậận sáp nhập;
c) Nghị quyết và biên bản họpp thông qua hhợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập,
nh trừ
trường hợp công ty nhận sáp nhậập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn
n điều
đi lệ hoặc cổ
phần có quyền biểu quyết củaa công ty bbị sáp nhập.
5. Cơ quan đăng kýý kinh doanh ti
tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý củaa công ty bị
b sáp nhập trên
Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kký doanh nghiệp và thực hiện thay đổi nộii dung đăng
đă ký doanh
nghiệp cho công ty nhận sáp nhậập.

Trường hợp công ty bị sáp nhậpp có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương nơi đặt trụ sở chính công ty nh
nhận sáp nhập thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi
nơ công ty
nhận sáp nhập thông báo việc đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký
ý kinh doanh nơi
n đặt trụ
sở chính công ty bị sáp nhập để ccập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị sáp nhập
nh trên Cơ sở dữ
liệu quốc gia về đăng
ng ký doanh nghi
nghiệp.
Điều 196. Chuyển đổii công ty trách nhi
nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần
1. Đối với doanh nghiệp nhà nướ
ớc chuyển đổi thành công ty cổ phần thì thực hiệện theo quy định
của pháp luật về việc chuyểnn công ty nhà nnước thành công ty cổ phần.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạnn có th
thể chuyển đổi thành công ty cổ phần
n theo phương
phươ thức sau
đây:
a) Chuyển đổi thành công ty cổ ph
phần mà không huy động thêm tổ chức,
c, cá nhân khác cùng góp
vốn, không bán phần vốnn góp cho ttổ chức, cá nhân khác;
b) Chuyển đổi thành công ty cổ ph
phần bằng cách huy động thêm tổ chức,
c, cá nhân khác góp vốn;
v
c) Chuyển đổi thành công ty cổ ph
phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần
n vốn
v góp cho
một hoặc một số tổ chức,
c, cá nhân khác;
d) Kết hợp phương thức quy định
nh ttại các điểm a, b và c khoản này.
3. Công ty phải đăng ký chuyểnn đđổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10
ngày, kể từ ngày hoàn thành việcc chuy
chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc,
c, kể
k từ ngày nhận
hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
nghi
4. Công ty chuyển đổi đương nhiên kkế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp
p pháp, chịu
ch trách
nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nnợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của
c công ty
được chuyển đổi.
5. Trong thời hạnn 07 ngày làm vi
việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,
nghi Cơ
quan đăng ký kinh doanh phảii thông báo cho các ccơ quan nhà nướcc có liên quan theo quy định
tại khoản 1 Điều 34 của Luậtt này; đđồng thời cập nhật tình trạng pháp lý củaa công ty trên Cơ
C sở
dữ liệu quốc gia về đăng
ng ký doanh nghi
nghiệp.
Điều 197. Chuyển đổii công ty ccổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn
n một
m thành viên
1. Công ty cổ phần có thể chuyểnn đđổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn mộtt thành viên theo
phương thức sau đây:
a) Một cổ đông nhận chuyển như
hượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng
ng của
c tất cả các cổ
đông còn lại;

b) Một tổ chức hoặcc cá nhân không ph
phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ
ộ số cổ phần của
tất cả cổ đông của công ty;
c) Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong th
thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng
lư
tối thiểu
công ty cổ phần theo quy định tạại Điều 110 của Luật này.
2. Việc chuyển nhượng hoặc nhậận góp vốn đầu tư bằng cổ phần, phần vốn
n góp quy định tại
khoản 1 Điều này phải thực hiệnn theo giá th
thị trường, giá được định theo phương
ương pháp tài sản,
s
phương pháp dòng tiền chiết khấấu hoặc phương pháp khác.
3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần
n theo quy định tại
điểm a và điểm b khoản 1 Điềuu này và xxảy ra trường hợp điểm c khoản 1 Điều
u này, công ty gửi
g
hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tạii Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đãã đăng ký. Trong
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký
ý kinh doanh cấp
c
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghi
nghiệp.
4. Công ty chuyển đổi đương nhiên kkế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp
p pháp, chịu
ch trách
nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nnợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của
c công ty
được chuyển đổi.
5. Trong thời hạn 07 ngày làm vi
việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,
nghi Cơ
quan đăng ký kinh doanh phảii thông báo cho các ccơ quan nhà nướcc liên quan theo quy định tại
khoản 1 Điều 34 của Luậtt này; đđồng thời cập nhật tình trạng pháp lý củaa công ty trên Cơ sở dữ
liệu quốc gia về đăng
ng ký doanh nghi
nghiệp.
Điều 198. Chuyển đổii công ty ccổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn
n hai thành viên
trở lên
1. Công ty cổ phần có thể chuyểnn đđổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn
n theo phương
phươ thức sau
đây:
a) Chuyển đổi thành công ty trách nhi
nhiệm hữu hạn mà không huy động thêm hoặcc chuyển
chuy nhượng
cổ phần cho tổ chức,
c, cá nhân khác;
b) Chuyển đổii thành công ty trách nhi
nhiệm hữu hạn đồng thời với huy động
ng thêm tổ
t chức, cá nhân
khác góp vốn;
c) Chuyển đổii thành công ty trách nhi
nhiệm hữu hạn đồng thời với chuyển nhượng
ng toàn bộ
b hoặc
một phần của toàn bộ hoặc mộtt ph
phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
n;
d) Chuyển đổii thành công ty trách nhi
nhiệm hữu hạn kết hợp các phương thứcc quy định
đ
tại các điểm
a, b và c khoản này.
2. Công ty phải đăng ký chuyểnn đđổi công ty với Cơ quan đăng ký
ý kinh doanh trong thời
th hạn 10
ngày, kể từ ngày hoàn thành việcc chuy
chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể
k từ ngày nhận
hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng kký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
nghi

3. Công ty chuyển đổi đương nhiên kkế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp
p pháp, chịu
ch trách
nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nnợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của
c công ty
được chuyển đổi.
4. Trong thời hạnn 07 ngày làm vi
việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,
nghi Cơ
quan đăng ký kinh doanh phảii thông báo cho các ccơ quan nhà nướcc có liên quan theo quy định
tại khoản 1 Điều 34 của Luậtt này; đđồng thời cập nhật tình trạng pháp lý củaa công ty trên Cơ
C sở
dữ liệu quốc gia về đăng
ng ký doanh nghi
nghiệp.
Điều 199. Chuyển đổii doanh nghi
nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu
u hạn
h
1. Doanh nghiệp tư nhân có thể chuy
chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn
n theo quyết
quy định
của chủ doanh nghiệp tư nhân nếếu đủ các điều kiện sau đây:
a) Có đủ các điều kiện theo quy đđịnh tại khoản 1 Điều 28 của Luật này;
b) Chủ doanh nghiệp tư nhân phảải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp
p chuyển
chuy đổi thành
công ty trách nhiệm hữu hạn mộtt thành viên do cá nhân làm ch
chủ sở hữu) hoặcc thành viên (đối
(
với trường hợp chuyển đổi thành
nh công ty trách nhi
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở
ở lên);
c) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kkết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng
ng toàn bộ
b tài
sản của mình đối với tất cả các kho
khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư
ư nhân và cam kết
k
thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
n;
d) Chủ doanh nghiệp tư nhân có th
thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồ
ồng chưa thanh
lý về việc công ty trách nhiệm hữ
ữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện
n các hợp
h đồng đó;
đ) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kkết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn
ăn bản
b với các
thành viên góp vốn khác về việcc ti
tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có củaa doanh nghiệp
nghi tư
nhân.
2. Trong thời hạnn 05 ngày làm vi
việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét
và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ các điều kiện quy định
nh tại
t khoản 1
Điều này.
3. Trong thời hạnn 07 ngày làm vi
việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
nghi quy
định tại khoản 2 Điều này, Cơ
ơ quan đăng ký kinh doanh phảii thông báo cho các cơ quan nhà
nước có liên quan theo quy định
nh ttại khoản 1 Điều 34 của Luật này; đồng thời cập
p nhật
nh tình trạng
pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Điều 200. Tạm ngừng
ng kinh doanh
1. Doanh nghiệp có quyền tạm
m ng
ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng
ng văn bản
b về thời
điểm và thời hạn tạm ngừng hoặcc ti
tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký
ý kinh doanh chậm
ch
nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừ
ừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định
nh này áp dụng
d
trong
trường hợp doanh nghiệp tiếp tụcc kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

2. Cơ quan đăng kýý kinh doanh, ccơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu
u doanh nghiệp
nghi tạm
ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện
n doanh nghiệp
nghi không có đủ
điều kiện theo quy định củaa pháp lu
luật.
3. Trong thời gian tạm ngừng
ng kinh doanh, doanh nghi
nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ;
n tiếp tục
thanh toán các khoản nợ,, hoàn thành vi
việc thực hiện hợp đồng đã ký vớii khách hàng và người
ng
lao
động, trừ trường hợpp doanh nghi
nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏ
ỏa thuận khác.
Điều 201. Các trường hợp và đi
điều kiện giải thể doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các tr
trường hợp sau đây:
a) Kết thúc thời hạn hoạt động đãã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyếtt định
đ
gia hạn;
b) Theo quyết định của chủ doanh nghi
nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tấtt cả
c thành viên
hợp danh đối với công ty hợpp danh, ccủa Hội đồng thành viên, chủ sở hữu
u công ty đối
đ với công ty
trách nhiệm hữu hạn, của Đại hộội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
c) Công ty không còn đủ số lượng
ng thành viên ttối thiểu theo quy định của Luậtt này trong thời
th hạn
06 tháng liên tụcc mà không làm th
thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đă
đăng ký doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp chỉ được giảii th
thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa
ngh vụ tài sản
khác và doanh nghiệpp không trong quá trình gi
giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặặc cơ quan trọng
tài. Người quảnn lý có liên quan và doanh nghi
nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điềều này cùng liên
đới chịu trách nhiệm về các khoảản nợ của doanh nghiệp.
Điều 202. Trình tự, thủ tục giảii th
thể doanh nghiệp
Việc giải thể doanh nghiệpp trong các tr
trường hợp quy định tại các điểm
m a, b và c khoản
kho 1 Điều
201 của Luật này được thực hiệnn theo quy định sau đây:
1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp
p phải
ph có các nội
dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính củaa doanh nghi
nghiệp;
b) Lý do giải thể;
c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợpp đđồng và thanh toán các khoản nợ củaa doanh nghiệp;
ngh
thời hạn
thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng
ng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết
quy
định giải thể;
d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đạii di
diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hộội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hộii đồng
đ
quản trị
trực tiếp tổ chức thanh lý tài sảnn doanh nghi
nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành
lập tổ chức thanh lý riêng.
3. Trong thời hạnn 07 ngày làm vi
việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản
b họp
phải được gửi đến Cơ quan đăng kký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động
ng trong doanh
nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng
ng ký doanh nghiệp
nghi và phải
được niêm yết công khai tại trụ ssở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện củaa doanh nghiệp.
nghi
Trường hợp doanh nghiệpp còn ngh
nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửii kèm theo quyết
quy
định giải thể phương án giải quyếết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợii và nghĩa
ngh vụ có liên
quan. Thông báo phải có tên, địaa ch
chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm
m và phương
phươ thức thanh
toán số nợ đó; cách thức và thờii hhạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
4. Cơ quan đăng kýý kinh doanh ph
phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ
th tục giải thể
trên Cổng thông tin quốc gia về đă
đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận đượcc quyết
quy định giải
thể của doanh nghiệp.
p. Kèm theo thông báo ph
phải đăng tải quyết định giải thể và phương
phươ án giải
quyết nợ (nếu có).
5. Các khoản nợ của doanh nghiệệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:
a) Các khoản nợ lương, trợ cấpp thôi vi
việc, bảo hiểm xã hội theo quy định củaa pháp luật
lu và các
quyền lợi khác của người lao động
ng theo th
thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng
ng lao động
đ
đã ký
kết;
b) Nợ thuế;
c) Các khoản nợ khác.
6. Sau khi đã thanh toán hếtt các kho
khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần
n còn lại
l chia cho
chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, ccổ đông hoặc chủ sở hữu
u công ty theo tỷ
t lệ sở hữu
phần vốn góp, cổ phần.
7. Người đại diện theo pháp luậtt ccủa doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ
ơ quan đăng ký
kinh doanh trong 05 ngày làm việệc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ củaa doanh nghiệp.
nghi
8. Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nh
nhận được quyết định giải thể theo khoản
n 3 Điều
Đ này mà
không nhận được ý kiến về việcc gi
giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối củaa bên có liên quan
bằng văn bản hoặcc trong 05 ngày làm vi
việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ
ơ quan đăng ký kinh
doanh cập nhật tình trạng
ng pháp lý ccủa doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốcc gia về
v đăng ký
doanh nghiệp.
9. Chính phủ quy định chi tiết vềề trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Điều 203. Giải thể doanh nghiệệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng
ng nhận
nh đăng ký
doanh nghiệp hoặc theo quyếtt đ
định của Tòa án
Việc giải thể doanh nghiệpp theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 201 của Luậtt này được thực
hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:
1. Cơ quan đăng kýý kinh doanh, ph
phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ
th tục giải thể
trên Cổng thông tin quốc gia về đă
đăng ký doanh nghiệp đồng thời với việc ra quyếết định thu hồi
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghi
nghiệp hoặc ngay sau khi nhận được quyết định
nh giải
gi thể của
Tòa án đã có hiệu lựcc thi hành. Kèm theo thông báo ph
phải đăng tải quyết định
nh thu hồi
h Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp hoặcc quyết định của Tòa án;
2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng
ng nhận
nh đăng ký
doanh nghiệp hoặc quyết định củủa Tòa án có hiệu lực, doanh nghiệp phải triệu tậập họp để quyết
định giải thể. Quyết định giải thểể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận
n đăng
đă ký doanh
nghiệp hoặc quyết định củaa Tòa án có hi
hiệu lực phải được gửi đến Cơ quan đăng ký
k kinh doanh,
cơ quan thuế, người lao động
ng trong doanh nghi
nghiệp và phải được niêm yếtt công khai tại
t trụ sở
chính và chi nhánh củaa doanh nghi
nghiệp. Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu
u phải
ph đăng báo
thì quyết định giải thể doanh nghi
nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viếtt hoặc
ho báo điện tử
trong ba số liên tiếp.
Trường hợp doanh nghiệpp còn ngh
nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng
ng thời
th gửi kèm
theo quyết định giải thể củaa doanh nghi
nghiệp phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ,
n người có
quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo ph
phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số
ố nợ, thời hạn,
địa điểm và phương thứcc thanh toán ssố nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyếtt khiếu
khi nại của chủ
nợ.
nh tại khoản 5
3. Việc thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định
Điều 202 của Luật này.
4. Người đại diện theo pháp luậtt ccủa doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ
ơ quan đăng ký
kinh doanh trong 05 ngày làm việệc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ củaa doanh nghiệp.
nghi
5. Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình tr
trạng giải thể doanh nghiệp
p theo quy định tại
khoản 1 Điều này mà không nhậnn ph
phản đối của bên có liên quan bằng văn bản
n hoặc
ho trong 05
ngày làm việc kể từ ngày nhận hồồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập
p nhật
nh tình trạng
pháp lý của doanh nghiệpp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
6. Cá nhân người quảnn lý công ty có liên quan ph
phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại do việc
không thực hiện hoặc không thựcc hi
hiện đúng quy định tại Điều này.
Điều 204. Hồ sơ giải thể doanh nghi
nghiệp
1. Hồ sơ giải thể doanh nghiệpp bao ggồm giấy tờ sau đây:
a) Thông báo về giải thể doanh nghi
nghiệp;

b) Báo cáo thanh lý tài sảnn doanh nnghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đãã thanh toán, gồm
g
cả thanh
toán hết các khoản nợ về thuế và nnợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động
ng sau khi quyết
quy
định giải thể doanh nghiệp (nếuu có);
c) Con dấu và giấy chứng nhậnn m
mẫu dấu (nếu có);
d) Giấy chứng nhận đăng
ng ký doanh nghi
nghiệp.
2. Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng
ng thành viên công ty trách
nhiệm hữu hạn, chủ sở hữuu công ty, ch
chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặcc Tổng
T
giám đốc,
thành viên hợp danh, người đạii di
diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu
u trách nhiệm
nhi về tính
trung thực, chính xác của hồ sơ
ơ gi
giải thể doanh nghiệp.
3. Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, gi
giả mạo, những người quy định tạại khoản 2 Điều
này phải liên đới chịu trách nhiệm
m thanh toán ssố nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp
n và quyền
lợi của người lao động chưa đượcc gi
giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trướcc pháp luật
lu về
những hệ quả phát sinh trong thờ
ời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp
nghi đến
Cơ quan đăng ký kinh doanh.
Điều 205. Các hoạt động bị cấm
mk
kể từ khi có quyết định giải thể
1. Kể từ khi có quyết định giảii th
thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp,
p, người
ngư quản lý
doanh nghiệp thực hiện các hoạtt đđộng sau đây:
a) Cất giấu, tẩu tán tài sản;
b) Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi
òi nnợ;
c) Chuyển các khoản nợ không có bbảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng
ng tài sản
s của
doanh nghiệp;
d) Ký kết hợp đồng mới trừ trường
ng hhợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;
đ) Cầm cố, thế chấp, tặng
ng cho, cho thuê tài ssản;
e) Chấm dứt thực hiện hợp đồng
ng đđã có hiệu lực;
g) Huy động vốn dưới mọii hình th
thức.
2. Tùy theo tính chất và mức độ vi ph
phạm, cá nhân có hành vi vi phạm khoản
n 1 Điều
Đi này có thể bị
xử phạt vi phạm hành chính hoặcc truy ccứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hạii thì phải
ph bồi
thường.
Điều 206. Chấm dứt hoạt động
ng chi nhánh, vvăn phòng đại diện

1. Chi nhánh, văn phòng đại diệnn ccủa doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động
ng theo quyết
quy định
của chính doanh nghiệp đó hoặcc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi
nhánh, văn phòng đại diện củaa cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Hồ sơ chấm dứt hoạt động
ng chi nhánh, vvăn phòng đại diện bao gồm:
a) Quyết định của doanh nghiệpp vvề chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đạại diện hoặc
quyết định thu hồi Giấy chứng
ng nh
nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đạại diện của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền;
chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế củaa chi nhánh và nợ
n tiền đóng
b) Danh sách chủ nợ và số nợ chư
bảo hiểm xã hội;
c) Danh sách người lao động
ng và quy
quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao độ
ộng;
d) Giấy chứng nhận đăng ký hoạạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
đ) Con dấu của chi nhánh, văn
ăn ph
phòng đại diện (nếu có).
3. Người đại diện theo pháp luậtt ccủa doanh nghiệp và người đứng đầu
u chi nhánh, văn
vă phòng đại
diện bị giải thể liên đới chịuu trách nhi
nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt
động chi nhánh, văn phòng đạii di
diện.
4. Doanh nghiệp có chi nhánh đãã ch
chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện
n các hợp
h đồng,
thanh toán các khoản nợ, gồm cảả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng
ng lao động
đ
hoặc giải
quyết đủ quyền lợi hợpp pháp cho ng
người lao động đã làm việc tạii chi nhánh theo quy định của
pháp luật.
5. Trong thời hạnn 05 ngày làm vi
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động
ng chi nhánh quy
định tại khoản 2 Điều này, Cơ
ơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng
ng pháp lý của
c chi
nhánh, văn phòng đại diệnn trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
p.
Điều 207. Phá sản doanh nghiệệp
Việc phá sản doanh nghiệp đượcc th
thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sảản.
Chương X
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 208. Trách nhiệm các cơ
ơ quan qu
quản lý nhà nước
1. Chính phủ thống nhất quảnn lý nhà nnước đối với doanh nghiệp.
2. Các bộ, cơ quan ngang bộ chịuu trách nhi
nhiệm trước Chính phủ về việc thực hiện
n nhiệm
nhi vụ được
phân công trong quản lý nhà nướ
ớc đối với doanh nghiệp.

3. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyềền hạn được phân công, các bộ, cơ quan ngang bộ
b chỉ đạo các cơ
quan chuyên môn định kỳ gửii cho C
Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệệp có trụ sở chính
các thông tin sau đây:
a) Thông tin về giấyy phép kinh doanh, gi
giấy chứng nhận đủ điều kiện
n kinh doanh, chứng
ch
chỉ hành
nghề, giấy chứng nhận hoặc văn
ăn bbản chấp thuận về điều kiện kinh doanh đã cấp
p cho doanh
nghiệp và quyết định xử phạt đốii với hành vi vi phạm hành chính củaa doanh nghiệp;
nghi
b) Thông tin về tình hình hoạt độộng và nộp thuế của doanh nghiệp từ báo cáo thuế
thu của doanh
nghiệp;
c) Phối hợp, chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động doanh nghiệp để nâng cao hiệu
hi lực quản lý
nhà nước.
4. Ủy ban nhân dân tỉnh,
nh, thành ph
phố trực thuộc trung ương thực hiện quản
n lý nhà nước
n
đối với
doanh nghiệp trong phạm vi địaa phươ
phương.
5. Ủy ban nhân dân tỉnh,
nh, thành ph
phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm
m vụ,
v quyền hạn
được phân công chịu trách nhiệm
m chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộcc và Ủy ban nhân
dân cấp huyện định kỳ gửii cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp
p có trụ
tr sở chính
các thông tin theo quy định tạii kho
khoản 2 Điều này.
6. Chính phủ quy định chi tiết Đi
Điều này.
Điều 209. Cơ quan đăng ký kinh doanh
1. Cơ quan đăng kýý kinh doanh có nhi
nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Giải quyết việc đăng
ng ký doanh nghi
nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng
ng ký doanh nghiệp
nghi theo
quy định của pháp luật;
b) Phối hợp xây dựng, quảnn lý H
Hệ thống thông tin quốc gia về đăng
ng ký doanh nghiệp;
nghi cung cấp
thông tin cho cơ quan nhà nước,
c, ttổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định củaa pháp luật;
lu
c) Yêu cầu doanh nghiệpp báo cáo vvề việc tuân thủ các quy định của Luậtt này khi xét thấy
th cần
thiết; đôn đốc việc thực hiệnn ngh
nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp;
d) Trực tiếp hoặc đề nghị cơ
ơ quan nh
nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệệp theo những
nội dung trong hồ sơ đăng kýý doanh nghi
nghiệp;
đ) Chịu trách nhiệm về tính hợpp llệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu
u trách nhiệm
nhi về
những vi phạm của doanh nghiệpp xxảy ra trước và sau đăng ký doanh nghiệp;
e) Xử lý vi phạm các quy định vềề đăng ký doanh nghiệp theo quy định củaa pháp luật;
lu thu hồi
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghi
nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp làm thủ tục giảải thể theo quy
định của Luật này;

g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyềền hạn khác theo quy định của Luậtt này và quy định
đ
khác của
pháp luật có liên quan.
2. Chính phủ quy định hệ thống
ng ttổ chức Cơ quan đăng ký kinh doanh.
Điều 210. Xử lý vi phạm
1. Cơ quan, tổ chức,
c, cá nhân vi ph
phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chấất và mức độ vi
phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạạt vi phạm hành chính, trường hợp gây thiệt hạii thì phải
ph bồi
thường, cá nhân có thể bị truy cứ
ứu trách nhiệm hình sự theo quy định củaa pháp luật.
lu
2. Chính phủ quy định chi tiết vềề xử phạt vi phạm hành chính đối vớii hành vi vi phạm
ph những quy
định của Luật này.
Điều 211. Thu hồi Giấy chứng
ng nh
nhận đăng ký doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấyy ch
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
p trong các trường
trư
hợp sau
đây:
a) Nội dung kê khai trong hồ sơ
ơ đă
đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;
b) Doanh nghiệp do những ngườ
ời bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản
n 2 Điều
Đ 18 của Luật
này thành lập;
c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động
ng kinh doanh 01 nnăm mà không thông báo vớii Cơ quan đăng ký
kinh doanh và cơ quan thuế;
d) Doanh nghiệp không gửii báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều
u 209 của
c Luật này đến
Cơ quan đăng kýý kinh doanh trong th
thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửii báo cáo hoặc
ho có yêu
cầu bằng văn bản;
đ) Trường hợp khác theo quyếtt đđịnh của Tòa án.
2. Chính phủ quy định trình tự,, th
thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
nghi
Điều 212. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lựcc thi hành ttừ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Luật doanh nghiệệp số
60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 nă
năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 củ
ủa Luật doanh
nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20 tháng 6 nnăm 2013 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật
Lu này có
hiệu lực, trừ các trường hợpp sau đđây:
a) Đối với công ty trách nhiệm hữ
ữu hạn thành lập trước ngày Luật này có hiệu lự
ực, thời hạn góp
vốn thực hiện theo quy định tạii Đ
Điều lệ công ty;

b) Các doanh nghiệp do Nhà nướ
ớc nắm giữ vốn điều lệ phải thực hiện tái cơ cấu
u để
đ bảo đảm tuân
thủ đúng quy định tại khoảnn 2 và kho
khoản 3 Điều 189 của Luật này trướcc ngày 01 tháng 7 năm
n
2017;
c) Các công ty không có cổ phầnn ho
hoặc phần vốn góp do Nhà nước nắm giữ thựcc hiện
hi góp vốn,
mua cổ phần trướcc ngày 01 tháng 7 nnăm 2015 không phải thực hiện theo quy định
nh tại
t Khoản 2
Điều 189 của Luật này nhưng
ưng không được tăng tỷ lệ sở hữu chéo.
2. Hộ kinh doanh sử dụng thường
ng xuyên ttừ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành
ành lập
l doanh
nghiệp hoạt động theo quy định
nh ccủa Luật này. Hộ kinh doanh có quy mô nhỏ thự
ực hiện đăng ký
kinh doanh và hoạt động
ng theo quy đđịnh của Chính phủ.
3. Căn cứ vào quy định của Luậtt này, Chín
Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chứcc quản
qu lý và hoạt
động của doanh nghiệp nhà nướcc tr
trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kếtt hợp
h kinh tế với
quốc phòng, an ninh.
Điều 213. Quy định chi tiết
Chính phủ quy định chi tiếtt các đđiều, khoản được giao trong Luật.
Luật này đã được Quốc hội nướcc C
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việtt Nam khóa XIII, kỳ
k họp thứ 8
thông qua ngày 26 tháng 11 năm
ăm 2014.
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