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1.  Khoản 4 
Điều 1 

Luật Doanh nghiệp: là luật Doanh nghiệp 
số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông 
qua  ngày 29/11/2005 

 Luật Doanh nghiệp: là luật Doanh nghiệp số 
68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua  ngày 
26/11/2014  

2.  Khoản 2 
Điều 3 

Hoạt động theo Luật doanh nghiệp ngày 
29/11/2005 và các văn bản hiện hành của 
Nhà nước 

 Hoạt động theo Luật doanh nghiệp ngày 
26/11/2014và các văn bản hiện hành của Nhà nước. 

3.  Điểm d 
Khoản 1 
Điều 11 

Được tự do chuyển nhượng cổ phần của 
mình cho cổ đông khác và cho người không 
phải là cổ đông, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp. 

Khoản 3 Điều 119 Được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho 
cổ đông khác và cho người không phải là cổ đông, 
trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của 
Luật Doanh nghiệp. 

4.  Điểm c 
Khoản 1 
Điều 15 

Cổ  phần chào bán cho người môi giới hoặc 
người bảo lãnh, trong trường hợp này số tiền 
chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải 
được sự chấp thuận của số cổ đông đại diện 
cho ít nhất 75% (bảy mươi lăm phần trăm) 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

Khoản 3 Điều 125 
“Cổ phần chào bán cho người môi giới 
hoặc người bảo lãnh. Trường hợp này, số 
chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể 
phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng 
cổ đông, trừ trường hợp Điều lệ công ty 
quy định khác;” 

Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người 
bảo lãnh. Trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ 
chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại 
hội đồng cổ đông, trừ trường hợp Điều lệ công ty 
quy định khác; 

5.  Khoản 3 
Điều 15 

Sau khi thanh toán đủ cổ phần đăng ký mua, 
Công ty cấp cổ phiếu theo yêu cầu của cổ 
đông. Công ty có thể bán cổ phần mà không 
trao cổ phiếu. Trong trường hợp này, các 
thông tin về cổ đông quy định tại khoản 2 
Điều 86 của Luật Doanh Nghiệp được ghi 
vào sổ đăng ký cổ đông là đủ để chứng thực 
quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong 
Công ty. 
 

Khoản 2 Điều 121 Sau khi thanh toán đủ cổ phần đăng ký mua, Công 
ty cấp cổ phiếu theo yêu cầu của cổ đông. Công ty 
có thể bán cổ phần mà không trao cổ phiếu. Trong 
trường hợp này, các thông tin về cổ đông quy định 
tại khoản 2 Điều 121 của Luật Doanh Nghiệp 
được ghi vào sổ đăng ký cổ đông là đủ để chứng 
thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong 
Công ty. 
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6.  Khoản 2 
Điều 17 

Công ty không được quyền phát hành trái 
phiếu trong các trường hợp sau đây, trừ 
trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy 
định khác: 
a) Không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái 
phiếu đã phát hành, không thanh toán hoặc 
thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn 
trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đó; 
b) Tỷ suất lợi nhuận sau thuế bình quân của 
03 (ba) năm liên tiếp trước đó không cao 
hơn mức lãi suất dự kiến trả cho trái phiếu 
định phát hành. 
 Việc phát hành trái phiếu cho các chủ nợ là 
tổ chức tài chính được lựa chọn không bị 
hạn chế bởi các quy định tại điểm a và điểm 
b khoản này 

Khoản 2 Điều 127 
“Công ty không thanh toán đủ cả gốc và 
lãi của trái phiếu đã phát hành, không 
thanh toán hoặc thanh toán không đủ các 
khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp 
trước đó sẽ không được quyền phát hành 
trái phiếu, trừ trường hợp pháp luật về 
chứng khoán có quy định khác.” 

Công ty không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái 
phiếu đã phát hành, không thanh toán hoặc thanh 
toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm 
liên tiếp trước đó sẽ không được quyền phát hành 
trái phiếu, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán 
có quy định khác. 
Việc phát hành trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức 
tài chính được lựa chọn không bị hạn chế bởi quy 
định này. 

7.  Khoản 1 
Điều 21 

Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần 
được mua lại cho cổ đông theo quy định tại 
các Điều 90 và Điều 91 của Luật Doanh 
nghiệp nếu sau khi thanh toán hết số cổ 
phần được mua lại, Công ty vẫn bảo đảm 
thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ 
tài sản khác. 

Điều 129 Điều 130 Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được 
mua lại cho cổ đông theo quy định tại các Điều 129 
và Điều 130 của Luật Doanh nghiệp nếu sau khi 
thanh toán hết số cổ phần được mua lại, Công ty 
vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các 
nghĩa vụ tài sản khác. 

8.  Khoản 2 
Điều 21 

Cổ phần được mua lại theo quy định tại Điều 
90 và Điều 91 của Luật Doanh nghiệp 
được coi là cổ phần thu về và thuộc số cổ 
phần được quyền chào bán. 

Điều 129 
Điều 130 

Cổ phần được mua lại theo quy định tại Điều 129 
và Điều 130 của Luật Doanh nghiệp được coi là 
cổ phần thu về và thuộc số cổ phần được quyền 
chào bán. 

9.  Điều 23 Trường hợp việc thanh toán cổ phần mua lại 
trái với quy định tại khoản 1 Điều 92 của 
Luật Doanh nghiệp hoặc trả cổ tức trái với 
quy định tại Điều 93 của Luật Doanh 

Điều 131 
Điều 132 

Trường hợp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với 
quy định tại khoản 1 Điều 131 của Luật Doanh 
nghiệp hoặc trả cổ tức trái với quy định tại Điều 
132 của Luật Doanh nghiệp thì các cổ đông phải 
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nghiệp thì các cổ đông phải hoàn trả cho 
Công ty số tiền, tài sản khác đã nhận; trường 
hợp cổ đông không hoàn trả được cho Công 
ty thì cổ đông đó và tất cả thành viên Hội 
đồng quản trị phải cùng liên đới chịu trách 
nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản 
khác của Công ty trong phạm vi giá trị số 
tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà chưa 
được hoàn lại. 

hoàn trả cho Công ty số tiền, tài sản khác đã nhận; 
trường hợp cổ đông không hoàn trả được cho Công 
ty thì cổ đông đó và tất cả thành viên Hội đồng 
quản trị phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các 
khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty 
trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ 
đông mà chưa được hoàn lại. 

10. Điểm d 
Khoản 2 
Điều 25 

Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá 
trị bằng hoặc lớn hơn 50% (năm mươi 
phần trăm) tổng số giá trị tài sản được ghi 
trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty 

Điểm dKhoản 2 Điều 135 
“Đại hội đồng cổ đông có các quyền và 
nghĩa vụ sau đây: 
Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá 
trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài 
sản được ghi trong báo cáo tài chính gần 
nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không 
quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;” 

Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị 
bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) 
tổng số giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài 
chính gần nhất của Công ty 

11. Khoản 1 
Điều 27 

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội 
đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký 
cổ đông của Công ty và theo quy định của 
điểm 10.1.a Điều lệ này. Danh sách cổ đông 
có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được 
lập khi có quyết định triệu tập và phải lập 
xong chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước 
ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông. 

Khoản 1 Điều 137 
“Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại 
hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ 
đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách 
cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ 
đông được lập không sớm hơn 05 ngày 
trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng 
cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy 
định thời hạn dài hơn” 

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng 
cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của 
Công ty và theo quy định của điểm 10.1.a Điều lệ 
này. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội 
đồng cổ đông được lập khi có quyết định triệu tập 
và phải lập xong không sớm hơn 05 (năm) ngày 
trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ 
đông. 

12. Khoản 2 
Điều 28 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 
khoản 2 Điều 97 của Luật Doanh nghiệp 
có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương 
trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị 
phải được lập bằng văn bản và được gửi đến 

Khoản 2 Điều 114 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 
Điều 114 của Luật Doanh nghiệp có quyền kiến 
nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng 
cổ đông. Kiến nghị phải được lập bằng văn bản và 
được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm 
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Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc 
trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ 
tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của 
cổ đông, số và ngày đăng ký cổ đông tại 
Công ty, vấn đề kiến nghị đưa vào chương 
trình họp. 

việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên 
cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, 
số và ngày đăng ký cổ đông tại Công ty, vấn đề 
kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

13. Khoản 1 
Điều 30 

Trường hợp cổ đông là tổ chức không có 
người đại diện theo ủy quyền theo quy định 
tại khoản 3 Điều 96 của Luật Doanh nghiệp 
thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng 
cổ đông. 

Điều 15 Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại 
diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 15 của 
Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền người khác dự họp 
Đại hội đồng cổ đông. 

14. Khoản 1 
Điều 31 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến 
hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 
65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ 
phần có quyền biểu quyết. 

Khoản 1 Điều 141 
“Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến 
hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít 
nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ 
cụ thể do Điều lệ công ty quy định.” 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi 
có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% (năm 
mươi mốt phần trăm) tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết. 

15. Khoản 2 
Điều 31 

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ 
điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 
Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai 
trong thời hạn 30 (ba mươi ngày), kể từ ngày 
dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại 
hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được 
tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít 
nhất 51% (năm mươi mốt phần trăm) tổng 
số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Khoản 2 Điều 141 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều 
kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì 
được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 (ba 
mươi ngày), kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. 
Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ 
hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện 
ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ 
phần có quyền biểu quyết. 

16. Khoản 4 
Điều 31 

Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền 
thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm 
theo thông báo mời họp theo quy định tại 
Điều 100 của Luật Doanh nghiệp. 

Điều 139 Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi 
chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo 
mời họp theo quy định tại Điều 139 của Luật Doanh 
nghiệp. 

17. Điểm a Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu 
mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu 

Khoản 2 Điều 144 Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% (năm mươi 
mốt phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả 
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Khoản 2 
Điều 33 

quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;  cổ đông dự họp chấp thuận; 

18. Điểm b 
Khoản 2 
Điều 33 

Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng 
số cổ phần của từng loại được quyền chào 
bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ 
chức lại; giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài 
sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% (năm 
mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được 
ghi trong báo cáo tài  chính gần nhất của 
Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít 
nhất 75% (bảy mươi lăm phần trăm) tổng 
số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự 
họp chấp thuận; 

Khoản 1Điều 144 
“Các nghị quyết khác được thông qua khi 
được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% 
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ 
đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này; tỷ lệ 
cụ thể do Điều lệ công ty quy định.” 

Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ 
phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, 
bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại; giải thể công 
ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn 
hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm)tổng giá trị tài 
sản được ghi trong báo cáo tài  chính gần nhất của 
Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 
65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu 
biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; 

19. Điểm f 
Khoản 2 
Điều 37 

Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại 
khoản 1 Điều 91 của Luật Doanh nghiệp; 

Khoản 1 Điều 130 Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại 
khoản 1 Điều 130 của Luật Doanh nghiệp; 

20. Điểm g 
Khoản 2 
Điều 37 

Quyết định giải pháp phát triển thị trường, 
tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng 
mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có 
giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 50% (năm mươi 
phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi 
trong báo cáo tài chính gần nhất của Công 
ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại 
khoản 1 và khoản 3 Điều 120 của Luật 
Doanh nghiệp; 

Điểm h Khoản 2 Điều 149 
“Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa 
vụ sau đây: 
Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho 
vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc 
lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi 
trong báo cáo tài chính gần nhất của công 
ty, nếu Điều lệ công ty không quy định 
một tỷ lệ hoặc giá trị khác. Quy định này 
không áp dụng đối với hợp đồng và giao 
dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 
135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của 
Luật này” 
khoản 1 và khoản 3 Điều 162 

Quyết định đầu tư,các giải pháp phát triển thị 
trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng 
mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị 
bằng hoặc nhỏ hơn 35% (ba mươi lăm phần 
trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài 
chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng và giao 
dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 
1 và khoản 3 Điều 162; 
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21. Điểm b 
Khoản 1 
Điều 47 

Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh 
doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh 
doanh của doanh nghiệp mà những người có 
liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu 
riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 35% 
(ba mươi lăm phần trăm) vốn điều lệ. 

Điểm b Khoản 3 Điều 71 
“Văn bản thông báo người có liên quan 
theo điểm c khoản 1 Điều này bao gồm nội 
dung sau đây: 
Tên, mã số doanh nghiệp địa chỉ trụ sở 
chính, của doanh nghiệp mà những người 
có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở 
hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 
10% vốn điều lệ.” 

Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, 
số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 
mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu 
hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 
10% (mười phần trăm) vốn điều lệ. 

22. Điểm a 
Khoản 1 
Điều 49 

Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ 
đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ 
thông của Công ty và những người có liên 
quan của họ 

Điểm a Khoản 1 Điều 162 
“Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các 
đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng 
cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp 
thuận: 
a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của 
cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần 
phổ thông của công ty và những người có 
liên quan của họ;” 

Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở 
hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của 
Công ty và những người có liên quan của họ 

23. Điểm c 
Khoản 1 
Điều 49 

Doanh nghiệp quy định tại điểm a và điểm 
b khoản 1 Điều 118 của Luật Doanh 
nghiệp và người có liên quan của thành viên 
Hội đồng quản trị, Giám đốc. 

Khoản 2 
Điều 159 

Doanh nghiệp quy định tại điểm a và điểm b 
khoản 2 Điều 159của Luật Doanh nghiệp và 
người có liên quan của thành viên Hội đồng quản 
trị, Giám đốc. 

24. Khoản 2 
Điều 49 

Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng 
và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% (năm 
mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản doanh 
nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất. 

Khoản 2 
Điều 162 
“Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp 
đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% 
tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong 
báo cáo tài chính, gần nhất hoặc một tỷ lệ 
khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công 
ty.” 

Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao 
dịch có giá trị nhỏ hơn 35% (năm mươi phần 
trăm) tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong 
Báo cáo tài chính gần nhất. 
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25. Khoản 4 
Điều 52 

Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của 
Công ty, các công việc quản lý, điều hành 
hoạt động của Công ty bất cứ khi nào xét 
thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ 
đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 
2 Điều 79 của Luật Doanh nghiệp. 

Khoản 2 Điều 114 Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công 
ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của 
Công ty bất cứ khi nào xét thấy cần thiết hoặc theo 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu 
cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 
khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp. 

26. Khoản 5 
Điều 52 

Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của 
Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát thực 
hiện kiểm tra trong thời hạn bảy ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong 
thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết 
thúc kiểm tra, Ban Kiểm soát phải báo cáo 
giải trình về những vấn đề được yêu cầu 
kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông 
hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. 

Khoản 2 Điều 114 Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông 
quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh 
nghiệp, Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra trong 
thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
yêu cầu. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ 
ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm soát phải báo cáo 
giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra 
đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông có yêu cầu. 

27. Khoản 7 
Điều 52 

Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản 
trị, Giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người 
quản lý quy định tại Điều 119 của Luật 
Doanh nghiệp thì phải thông báo ngay bằng 
văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu 
người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi 
vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

Điều 160 Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, 
Giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý quy 
định tại Điều 160 của Luật Doanh nghiệp thì phải 
thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, 
yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi 
vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả 

28. Điểm a 
Khoản 1 
Điều 56 

Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm 
thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại 
Điều 122 của Luật Doanh nghiệp; 

Điều 164 Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành 
viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 164 của 
Luật Doanh nghiệp; 
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29. Điều 61 Hằng năm, sau khi kết thúc năm tài chính, 
chậm nhất là 4 tháng (bốn tháng). Theo đề 
nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký 
kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 
sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 
(theo Điều 97 khoản 2 Luật Doanh nghiệp). 
Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội 
đồng cổ đông thường kỳ về tình hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh, quyết toán tài chính 
cả năm và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh 
doanh và tài chính cho năm tiếp theo. 

Khoản 2 
Điều 136 

Hằng năm, sau khi kết thúc năm tài chính, chậm nhất 
là 4 tháng (bốn tháng). Theo đề nghị của Hội đồng 
quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia 
hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết 
thúc năm tài chính (theo khoản 2 Điều 136 Luật 
Doanh nghiệp). Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo 
Đại hội đồng cổ đông thường kỳ về tình hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh, quyết toán tài chính cả 
năm và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài 
chính cho năm tiếp theo. 
 

 


