
TỔNG QUÁT THAY ĐỔI GIỮA QUI CHẾ MỚI VÀ CŨ 

Qui chế nội bộ về quản trị công ty mới Qui chế nội bộ về quản trị công ty cũ 

Tổng quát các thay đổi: 

Sắp xếp, gom các nội dung cho gọn theo đối 

tượng áp dụng (vào 1 điều ) để giảm số điều, sửa 

lại câu từ, lược bớt một số nội dung không còn 

phù hợp, thêm một số nội dung mới. 

 

Các nội dung đều được trích từ Điều lệ mẫu mới 

hoặc Luật Doanh nghiệp2020 sang. 

 

Cụ thể có các điều như sau: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 

  Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định 

các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại 

hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám 

đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề 

cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành 

viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám 

đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều 

lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp 

luật 

     

                               Bỏ Điều 2 : giải thích từ ngữ 

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 3. Hội đồng quản trị 

Điều 4. Ban Kiểm soát 

Điều 5. Tổng giám đốc. 

Điều 6. Các hoạt động khác. 

Điều 7: Hiệu lực thi hành. 
 

 

 

Qui chế cũ có 56 Điều.  

 

Điều 1. Căn cứ, phạm vi điều chỉnh 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 

2014; 

- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC 

ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính ban 

hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty 

áp dụng cho các công ty đại chúng.  

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của công ty cổ phần Hóa An; 

Quy chế này quy định những nguyên tắc 

cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. 

Quy chế này là cơ sở để đánh giá việc 

thực hiện quản trị công ty của Hội đồng 

quản trị. 

 

 

Điều 2 : giải thích từ ngữ 

 

Các nội dung qui chế cũ được phân 

ra làm nhiều điều  (từ Điều 3 đến 

Điều 56). 

 

 

 

 

 

Loại bỏ các CHƯƠNG bên ------------------- 

Vì đã nói trong điều lệ. 

 

Về công bố thông tin là qui định đương nhiên của 

pháp luật (thực hiện theo Thông tư). 

các CHƯƠNG :  

- NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI 

ÍCH;  

- BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG 

TIN 

 


