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MỘT SỐ THAY ĐỔI NỔI BẬT
LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2021
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Ngày 17/06/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp số

59/2020/QH14 (sau đây gọi tắt là “Luật Doanh nghiệp 2020”) có hiệu lực từ

ngày 01/01/2021 và sẽ thay thế cho Luật Doanh nghiệp 2014. Nhìn chung,

các quy định mới mang chiều hướng tích cực và tạo điều kiện hơn cho các

doanh nghiệp trong việc quản trị. Đặc biệt, Luật Doanh nghiệp 2020 có

nhiều thay đổi trong các quy định liên quan đến Đại hội đồng cổ đông

(ĐHĐCĐ).

Trong bản tin pháp luật này, chúng tôi sẽ trình bày một số thay đổi đáng

chú ý nhất liên quan đến Đại hội đồng cổ đông.
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STT Nội dung Luật Doanh nghiệp 2014 Luật Doanh nghiệp 2020

1 Thẩm quyền của

ĐHĐCĐ

Luật Doanh nghiệp 2020 kế thừa quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và bổ sung thêm

một số quyền:

• Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng

quản trị, Ban kiểm soát;

• Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm

soát;

• Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập

thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy

cần thiết.

2 Thời hạn lập

danh sách cổ

đông có quyền

dự họp ĐHĐCĐ

Không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi

giấy mời họp ĐHĐCĐ nếu Điều lệ công ty

không quy định thời hạn dài hơn.

Không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời

họp ĐHĐCĐ nếu Điều lệ công ty không quy

định thời hạn ngắn hơn.



7

STT Nội dung Luật Doanh nghiệp 2014 Luật Doanh nghiệp 2020

3 Thời hạn gửi

thông báo mời

họp ĐHĐCĐ

Chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc

nếu Điều lệ công ty không quy định thời

hạn dài hơn.

Chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc

nếu Điều lệ công ty không quy định thời

hạn dài hơn.

4 Thực hiện

quyền dự họp

ĐHĐCĐ

Cổ đông chỉ được ủy quyền bằng văn bản

cho một người tham dự và biểu quyết tại

cuộc họp. 

Cổ đông được ủy quyền cho nhiều người

dự họp bao gồm cả cá nhân và tổ chức.

5 Điều kiện tiến

hành họp

ĐHĐCĐ

Số cổ đông dự họp sở hữu ít nhất 51% tổng

số cổ phiếu biểu quyết.

Số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng

số cổ phiếu biểu quyết.
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STT Nội dung Luật Doanh nghiệp 2014 Luật Doanh nghiệp 2020

6 Điều kiện

thông qua 

Nghị quyết

ĐHĐCĐ

Nhận được sự tán thành của số cổ đông sở

hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của

tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Nhận được sự tán thành của số cổ đông sở

hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của

tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

7 Điều kiện để

biên bản họp

ĐHĐCĐ có

hiệu lực

Phải có đầy đủ chữ ký của chủ tọa và thư ký. Không cần đầy đủ chữ ký của chủ tọa và

thư ký nếu:

• được tất cả thành viên khác của Hội

đồng quản trị tham dự họp ký; và

• biên bản họp phải có đầy đủ nội dung

theo quy định.

8 Quyền hủy bỏ

Nghị quyết

ĐHĐCĐ

Cổ đông/nhóm cổ đông phải nắm giữ 10% 

tổng số cổ phần phổ thông liên tục trong 06 

tháng.

Cổ đông/nhóm cổ đông chỉ cần nắm giữ 5% 

tổng số cổ phần phổ thông.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
THEO TUẦN
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ĐẦU TƯ

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

• Quyết định 2185/QĐ-TTg năm 2020 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 do Thủ tướng
Chính phủ ban hành
(Ngày hiệu lực: 21/12/2020)

• Nghị quyết 179/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ mười một về dịch vụ vận tải
hàng không trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS) do Chính phủ ban hành
(Ngày hiệu lực: 16/12/2020)

• Quyết định 2083/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng
hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
(Ngày hiệu lực: 15/12/2020)

• Quyết định 2348/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực hàng
không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
(Ngày hiệu lực: 15/01/2021)

• Công văn 10506/VPCP-CN năm 2020 về quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; xử lý
tài sản thu hồi từ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
(Ngày hiệu lực: 15/12/2020)
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HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP

DOANH NGHIỆP

• Thông tư 01/2020/TT-VKSTC sửa đổi quy định của Thông tư 01/2019/TT-VKSTC quy định về công tác thi đua, khen
thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
(Ngày hiệu lực: 15/12/2020)

• Quyết định 36/2020/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
(Ngày hiệu lực: 30/12/2020)

• Quyết định 2197/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn các
luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
(Ngày hiệu lực: 22/12/2020)

• Nghị định 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
(Ngày hiệu lực: 15/02/2021)

• Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong
nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
(Ngày hiệu lực: 01/01/2021)
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TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

XUẤT NHẬP KHẨU

• Nghị định 146/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về
miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
(Ngày hiệu lực: 01/01/2021)

• Nghị định 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
(Ngày hiệu lực: 05/02/2021)

• Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán
(Ngày hiệu lực: 01/01/2021)

• Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường
chứng khoán
(Ngày hiệu lực: 01/01/2021)

• Công văn 7886/TCHQ-GSQL năm 2020 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ATIGA do Tổng cục
Hải quan ban hành

(Ngày hiệu lực: 15/12/2020)
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Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà HH Office, Số 15 Ngõ 293 Khuất Duy Tiến, 

Phường Trung Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: 0912.254.860

Email: admin@wikilegal.vn

CÔNG TY LUẬT TNHH WIKI LEGAL


