
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC 
        Số: 05 /TT-HĐQT 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Hà Nội, ngày  23 tháng  3 năm 2021 
 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
V/v. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân 
Lực 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành 
từ ngày 01/01/2021; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính Phủ về 
đăng ký doanh nghiệp; 

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực (NIAD); 

Để đảm bảo phù hợp với các quy định mới của Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14 cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức và hoạt 
động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 
Ngân Lực thấy rằng cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty. Hội 
đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông: 

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể tại Điều lệ theo 
Phụ lục đính kèm. 

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội 
dung Điều lệ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp 
luật hiện hành. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua! 

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính trình; 
- Lưu: VT, TK HĐQT 

                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                       CHỦ TỊCH 

     

    
 
 
                                                                                                    Trần Xuân Hoàng



Phụ lục: BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  
ĐIỀU LỆ NIAD 

 
Khoản 

mục 
Nội dung Điều lệ hiện hành Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi 
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Điều 4.  Quy định về con dấu công ty 

1. Công ty có quyền quyết định về hình 
thức, số lượng và nội dung con dấu của 
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.  

2. Con dấu Công ty được thể hiện là hình 
tròn, mực sử dụng màu đỏ. 

3. Nội dung con dấu Công ty thể hiện 
những thông tin sau đây:  

a) Tên doanh nghiệp;  

b) Mã số doanh nghiệp; 

c) Tên tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. 

4. Công ty có 1 (một) con dấu doanh 
nghiệp.  

5. Công ty thông báo mẫu con dấu với cơ 
quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công 
khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp và sử dụng theo quy định 
của pháp luật về việc sử dụng dấu. 

Điều 4. Quy định về con dấu công ty 

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở 
khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký 
số theo quy định của pháp luật về giao 
dịch điện tử. 

2. Công ty quyết định loại dấu, số lượng, 
hình thức và nội dung dấu của Công ty, 
Chi nhánh, Văn phòng đại diện và đơn vị 
khác của Công ty. 

3. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện 
theo quy định của Điều lệ Công ty hoặc 
quy chế do Công ty, Chi nhánh, Văn 
phòng đại diện hoặc đơn vị khác của 
Công ty có dấu ban hành. Công ty sử 
dụng dấu trong các giao dịch theo quy 
định của pháp luật. 
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của cổ 
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Điều 7. Quyền của Cổ đông phổ thông 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 
10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 
trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có 
các quyền sau đây: 

a) Đề cử người vào Hội đồng quản trị và 
Ban kiểm soát; 

b) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các 
nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo 
tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu 
của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo 
cáo của Ban kiểm soát; 

c) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông trong trường hợp quy định tại khoản 
3 Điều này; 

d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng 
vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều 
hành hoạt động của công ty khi xét thấy 
cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải 
có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số 
Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh 

Điều 7. Quyền của Cổ đông phổ thông 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 
05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 
hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy 
định tại Điều lệ công ty có quyền sau đây: 

a) Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản 
và nghị quyết, quyết định của Hội đồng 
quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và 
hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, 
hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội 
đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu 
liên quan đến bí mật thương mại, bí mật 
kinh doanh của công ty; 

b) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông trong trường hợp quy định tại khoản 
3 Điều này; 

c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng 
vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều 
hành hoạt động của công ty khi xét thấy 
cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và 
phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, 



nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 
nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá 
nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số 
quyết định thành lập hoặc số đăng ký 
doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; 
số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ 
phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần 
của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong 
tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần 
kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

đ) Các quyền khác theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp. 

 

tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ 
pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá 
nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số 
giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở 
chính đối với cổ đông là tổ chức; số 
lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ 
phần của từng cổ đông, tổng số cổ phẩn 
của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu 
trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề 
cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

d) Quyền khác theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ công ty 
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vụ của 
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Điều 8.  Nghĩa vụ của Cổ đông phổ 
thông 
 
1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ 
phần cam kết mua. 

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ 
phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi 
hình thức, trừ trường hợp được công ty 
hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường 
hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ 
vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại 
khoản này thì cổ đông đó và người có lợi 
ích liên quan trong công ty 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 cổ phần đã bị rút và các 
thiệt hại xảy ra. 

3. Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội 
bộ của công ty. 

4. Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng 
cổ đông, Hội đồng quản trị. 

5. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy 
định của Luật doanh nghiệp.  

 

Điều 8.  Nghĩa vụ của Cổ đông phổ 
thông 
1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ 
phần cam kết mua. 

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ 
phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi 
hình thức, trừ trường hợp được công ty 
hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường 
hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ 
vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại 
khoản này thì cổ đông đó và người có lợi 
ích liên quan trong công ty 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 cổ phần đã bị rút và các 
thiệt hại xảy ra. 

3. Tuân thủ Điều lệ công ty và quy chế 
quản lý nội bộ của công ty. 

4. Chấp hành nghị quyết, quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

5. Bảo mật các thông tin được công ty 
cung cấp theo quy định tại Điều lệ công 
ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin 
được cung cấp để thực hiện và bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của mình; 
nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông 
tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá 
nhân khác. 

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 



Mời 
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Điều 31. Mời họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông phải gửi thông báo mời họp đến tất 
cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông 
có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước 
ngày khai mạc. Thông báo mời họp phải 
có tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, 
thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu 
khác đối với người dự họp. 

2. Thông báo được gửi bằng phương thức 
bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ 
đông; đồng thời đăng trên trang thông tin 
điện tử của Công ty khi xét thấy cần thiết. 

3. Thông báo mời họp phải được gửi kèm 
theo các tài liệu sau đây: 

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng 
trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối 
với từng vấn đề trong chương trình họp; 

b) Phiếu biểu quyết; 

c) Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự 
họp. 

4. Trường hợp công ty có trang thông tin 
điện tử, việc gửi tài liệu họp theo thông 
báo mời hợp quy định tại khoản 3 Điều 
này có thể thay thế bằng đăng tải lên trang 
thông tin điện tử của Công ty. Trường hợp 
này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, 
cách thức tải tài liệu và Công ty phải gửi 
tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu 
cầu. 

 

Điều 31. Mời họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Người triệu tập hợp Đại hội đồng cổ 
đông phải gửi thông báo mời họp đến tất 
cả cổ đông trong danh sách cổ đông có 
quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước 
ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không 
quy định thời hạn dài hơn. Thông báo 
mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, 
mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc 
của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và 
những yêu cầu khác đối với người dự 
họp. 

2. Thông báo mời họp được gửi bằng 
phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ 
liên lạc của cổ đông và đăng trên trang 
thông tin điện tử của công ty; trường hợp 
công ty xét thấy cần thiết thì đăng báo 
hằng ngày của trung ương hoặc địa 
phương theo quy định của Điều lệ công 
ty. 

3. Thông báo mời họp phải được gửi kèm 
theo các tài liệu sau đây: 

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng 
trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối 
với từng vấn đề trong chương trình họp; 

b) Phiếu biểu quyết. 

4. Trường hợp công ty có trang thông tin 
điện tử, việc gửi tài liệu họp kèm theo 
thông báo mời họp quy định tại khoản 3 
Điều này có thể thay thế bằng việc đăng 
tải lên trang thông tin điện tử của công ty. 
Trường hợp này, thông báo mời họp phải 
ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu. 
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Điều 53.  Trách nhiệm của người quản 
lý công ty 
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 
Giám đốc và người quản lý khác có trách 
nhiệm sau đây: 
a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được 
giao theo đúng quy định của Luật Doanh 
nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ 
Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông; 
b) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được 
giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt 
nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa 
của Công ty; 

Điều 53.  Trách nhiệm của người quản 
lý công ty 
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 
Giám đốc và người quản lý khác có trách 
nhiệm sau đây: 
a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được 
giao theo quy định của Luật này, quy 
định khác của pháp luật có liên quan, 
Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng 
cổ đông; 
b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được 
giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt 
nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối 
đa của công ty; 



 

c) Trung thành với lợi ích của Công ty và 
cổ đông; không sử dụng thông tin, bí 
quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, địa 
vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty 
để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, 
cá nhân khác; 

d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác 
cho Công ty về doanh nghiệp mà họ và 
người có liên quan của họ làm chủ hoặc có 
phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo 
này được niêm yết tại trụ sở chính và Chi 
nhánh của Công ty. 
2. Các nghĩa vụ khác theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp. 

c) Trung thành với lợi ích của công ty và 
cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ 
và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội 
kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư 
lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá 
nhân khác; 

d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác 
cho công ty về nội dung quy định tại 
khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh 
nghiệp; 

đ) Trách nhiệm khác theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 
Giám đốc và người quản lý khác vi phạm 
quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách 
nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi 
ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi 
thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và 
bên thứ ba. 

Quy 
định 
về Ban 
Kiểm 
soát 

Điều 55. Ban Kiểm soát 
2. Các Kiểm soát viên bầu một người 
trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát 
theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải 
có hơn một nửa số thành viên thường trú ở 
Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là 
kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên 
nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại 
công ty. 

 

Điều 55. Ban Kiểm soát 
2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm 
soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc 
bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên 
tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng 
Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy 
định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa 
số Kiểm soát viên thường trú tại Việt 
Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng 
tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong 
các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế 
toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh 
hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt 
động kinh doanh của Công ty. 


