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NỘI DUNG SỬA ĐỔI 

 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH (TCT) 

(Đính kèm Tờ trình số____/TTr/HĐQT ngày ____tháng____năm 2018) 

 

STT Điều lệ hiện hành Đề xuất sửa đổi Thuyết minh 

1 

Không có định nghĩa “Người điều hành 
doanh nghiệp”. 

Bổ sung điểm e Khoản 1 Điều 1   
e. Người điều hành doanh nghiệp: là người 
điều hành công ty bao gồm Giám đốc, Phó 
Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều 
hành khác theo quy định của Điều lệ công 
ty 

Bổ sung làm rõ khái niệm “người điều hành doanh 
nghiệp” để áp dụng thống nhất 

2 

Điểm e Khoản 1 Điều 1:  
"Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ 
chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 
Luật Doanh nghiệp  

Điểm f Khoản 1 Điều 1 
"Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức 
được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật 
doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng 
khoán 

Điều chỉnh đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật 
chứng khoán, Nghị định 71/2017/NĐ-CP 

3 

Không có định nghĩa “cổ đông lớn” Bổ sung Điểm g Khoản 1 Điều 1 
"Cổ đông lớn” là cổ đông sở hữu trực tiếp 
hoặc gián tiếp từ năm phần trăm (5%) trở 
lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 
Công ty 

Điều chỉnh đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật 
chứng khoán. 

4 

Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 về địa chỉ trụ sở 
chính 

3. Trụ sở chính của Công ty là: 

o Địa chỉ: Phường Ninh Sơn, thành phố 
Tây Ninh. 
o Điện thoại: 066.3624022 
o Fax: 066.3823448 

 
 
 
3. Địa chỉ trụ sở chính: Núi Bà Đen, khu phố 
Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, Thành phố 
Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. 
- Điện thoại : (0276) 3624022 - 3620048 
- 3624726. 
- Fax  : (0276) 3823448. 

Điều chỉnh địa chỉ trụ sở theo đúng đăng ký doanh 
nghiệp 
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STT Điều lệ hiện hành Đề xuất sửa đổi Thuyết minh 
o E-mail: catour@hcm.vnn.vn  
o Website: catour.com.vn 

 

- E-mail : catour@hcm.vnn.vn 
- Website : catour.com.vn  
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Sửa đổi Khoản 5 Điều 2 về thời hạn 
hoạt động của công ty. 
Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn 
theo Khoản 2 Điều 47 hoặc gia hạn hoạt 
động theo Điều 48 Điều lệ này, thời hạn 
hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày 
thành lập và là 20 (hai mươi) năm, bắt đầu 
từ ngày thành lập. 

 
 
Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn 
theo khoản 2 Điều 52 Điều lệ này kể cả thời 
gian gia hạn, thời hạn hoạt động của Công 
ty bắt đầu từ ngày thành lập và là chín mươi 
chín (99) năm bắt đầu từ ngày thành lập. 

Công ty thành lập từ năm 2001, theo Điều lệ hiện 
hành thời hạn hoạt động là 20 năm  sẽ kết thúc 
thời hạn vào năm 2021. Sửa đổi thời hạn hoạt động 
của Công ty. 

6 

Sửa đổi điều khoản về người đại diện 
theo pháp luật 
Khoản 4 Điều 2  
Giám đốc điều hành là đại diện theo pháp 
luật của Công ty 

 
 
Điều 3 Người đại diện theo pháp luật của 
Công ty 
Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. 
Giám đốc là người đại diện theo pháp luật 
của Công ty. 

- Sửa chức danh Người đại diện theo pháp luật 
phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 

- Xác định số người đại diện theo pháp luật. 
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Sửa đổi điều khoản về cơ cấu tổ chức, 
quản trị và kiểm soát 

Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản trị và kiểm 
soát của Công ty bao gồm: 

a. Đại hội đồng cổ đông; 

b. Hội đồng quản trị; 

c. Ban kiểm soát;  

d. Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành; 

 

 
 
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm 
soát 
Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm 
soát của Công ty bao gồm: 
1. ĐHĐCĐ; 
2. HĐQT; 
3. BKS; 
4. Giám đốc. 

Sửa đổi phù hợp với chức danh người đại diện theo 
pháp luật tương ứng với quy định tại Điều 3  

8 
Sửa đổi điều khoản về quyền của cổ 
đông 
Khoản 3 Điều 11 

 
 
Khoản 3 Điều 12 

Sửa đổi trong phạm vi Luật doanh nghiệp 

mailto:catour@hcm.vnn
mailto:catour@hcm.vnn
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Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 
5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời 
hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các 
quyền sau: 
.... 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 
mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ 
thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 
sáu (06) tháng có các quyền sau: 
..... 

9 

Không có quy định về trách nhiệm cá nhân 
của cổ đông khi nhân danh Công ty thực 
hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vì lợi 
ích cá nhân 

 

Bổ sung trách nhiệm cá nhân của cổ đông: 
Điều 13 
6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh 
Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện 
một trong các hành vi sau đây: 

a. Vi phạm pháp luật; 
b. Tiến hành kinh doanh và các giao 

dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của 
tổ chức, cá nhân khác; 

c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến 
hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công 
ty. 

Quy định cụ thể trách nhiệm cá nhân của cổ đông 
(bao gồm cả người đại diện của cổ đông là tổ chức) 
nhằm phân định trách nhiệm công ty và trách nhiệm 
của cổ đông khi vi phạm. 

10 

Bổ sung điều khoản về điều kiện thông 
qua quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông 

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông 

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 
Điều này, các quyết định của Đại hội đồng 
cổ đông được thông qua khi được số cổ 
đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu 
biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp 
tham dự họp hoặc uỷ quyền tham dự họp 
chấp thuận; 

a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 

 
 
 

Điều 21. Thông qua quyết định của 
ĐHĐCĐ 
1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, 
khoản 3 Điều này, các quyết định của 
ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây được thông 
qua khi có từ năm mươi mốt phần trăm 
(51%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của 
các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực 
tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền 
có mặt cuộc họp ĐHĐCĐ: 

a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 

1. Bỏ đi nội dung “bầu Hội đồng quản trị, ban 
kiểm soát” tại điểm c Khoản 1  việc bầu 
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
được thực hiện theo phương thức bầu dồn 
phiếu; 

2. Bổ sung điểm d “Các vấn đề khác thuộc 
thẩm quyền của ĐHĐCĐ” được thông qua 
khi có 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết 
của các cổ đông có quyền biểu quyết 

3. Quy định thống nhất các vấn đề phải được 
thông qua bởi 65% trở lên tổng số phiếu 
biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu 
quyết 
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b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn 
của công ty 

c. Bầu, miễn nhiệm, bải nhiệm và thay 
thế thành viên Hội đồng quản trị,  Ban 
kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản 
trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) 
điều hành.  

2. Các quyết định của Đại hội đồng 
cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ 
sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ 
phiếu được chào bán; tổ chức lại và giải 
thể Công ty; giao dịch bán tài sản của 
Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch 
mua do công ty hoặc các chi nhánh thực 
hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị 
tài sản của Công ty và các chi nhánh của 
Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được 
kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua 
khi có từ 65% tổng số phiếu bầu của các 
cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực 
tiếp hoặc thông qua đại diện được 
ủyquyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông 
(trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) 
hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các 
cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận 
(đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản). 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
được thông qua những nội dung sau khi ít 
nhất được số cổ đông đại diện 65% tổng 

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài 
hạn của Công ty; 

c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên 
HĐQT, BKS và báo cáo việc HĐQT bổ 
nhiệm Giám đốc   . 

d. Các vấn đề khác thuộc thẩm 
quyền của ĐHĐCĐ. 

2. Bầu thành viên HĐQT và BKS 
thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 
144 Luật doanh nghiệp. 

3. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên 
quan đến việc thay đổi ngành, nghề và lĩnh 
vực kinh doanh, loại cổ phiếu và số lượng 
cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay 
giải thể Công ty, giao dịch đầu tư, mua, bán 
tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện 
có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) 
trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính 
theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được 
kiểm toán được thông qua khi có từ sáu 
mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số 
phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền 
biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua 
đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp 
ĐHĐCĐ. 
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số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông 
tham dự tán thành: 

a. Loại cổ phần và tổng số cổ 
phần của từng loại.  

b. Thay đổi nghành nghề và lĩnh 
vực kinh doanh. 

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản 
lý công ty. 

d. Dự án đầu tư hoặc bán 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, hoặc tỷ lệ, giá trị nhỏ 
hơn do điều lệ công ty quy định. 
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11 

Sửa đổi điều khoản về việc thông qua 
quyết định của Đại hội đồng cổ dông bằng 
văn bản 

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý 
kiến cổ đông bằng văn bản để thông 
qua quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông  

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến 
cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc 
nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của 
công ty; 

8. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
nếu được thông qua dưới hình thức lấy ý 
kiến bằng văn bản, kể cả các vấn đề nêu 
tại Khoản 2 Điều 20 thì phải được số cổ 
đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu 
của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp 
thuận và có giá trị như nghị quyết được 
thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông.  

 

 
 

 

 

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý 
kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông  

1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng 
văn bản để thông qua quyết định của 
ĐHĐCĐ khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của 
Công ty, trừ các trường hợp sau đây: 
- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 
- Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn 
của Công ty. 
9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức 
lấy ý kiến bằng văn bản được số cổ đông đại 
diện ít nhất năm mươi mốt phần trăm (51%) 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp 
thuận và có giá trị như nghị quyết được 
thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.  

 

1. Khoản 2 Điều 143 Luật doanh nghiệp 2005 
quy định: 

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định 
khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về 
các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình 
thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công 
ty; 

b) Định hướng phát triển công ty; 

c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội 
đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

đ) 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, 
hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công 
ty quy định,  

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g) Tổ chức lại, giải thể công ty 
 Quy định trong điều lệ cụ thể các trường hợp 

có thể lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để hạn 
chế các rường hợp phải triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông.  

2. Khoản 4 Điều 144 Luật doanh nghiệp quy 
định  

Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức 
lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông 
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đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán 
thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. 

 Sửa đổi Điều lệ trong phạm vi phù hợp với quy 
định của Luật doanh nghiệp  

12 

Sửa đổi điều khoản về việc đề cử thành 
viên Hội đồng quản trị 

 
 
 

Nâng tỷ lệ cổ phần nắm giữ được quyền đề cử lên 
tối thiểu 10% và vẫn đảm bảo quyền lợi của nhóm 
cổ đông  
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STT Điều lệ hiện hành Đề xuất sửa đổi Thuyết minh 

Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của 
thành viên Hội đồng quản trị 

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần 
có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 
ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số 
quyền biểu quyết của từng người lại với 
nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản 
trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 
từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng 
viên, từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối 
đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% 
được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% 
đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) 
ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được đề 
cử tối đa năm (05) ứng viên, từ 60% đến 
dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng 
viên, từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối 
đa bảy (07) ứng viên, từ 80% đến dưới 
90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của 
thành viên Hội đồng quản trị 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông 
trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 
có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử 
các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến 
dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ 
phần có quyền biểu quyết được đề cử một 
(01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) 
đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề 
cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần 
trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm 
(40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; 
từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm 
mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa 
bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm 
(50%) trở lên được đề cử đủ số lượng ứng 
viên. 
 

13 
Không có quy định về người phụ trách 
quản trị công ty 

Bổ sung quy định về Người phụ trách 
quản trị công ty tại Điều 32 

Bổ sung phù hợp với quy định tại Nghị định 
71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty niêm yết – 
Điều 18 

14 Điều 48. Gia hạn hoạt động Bãi bỏ Điều 48 về gia hạn hoạt động Đã nâng thời hạn lên 99 năm 
 


