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TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG 

(Bảng so sánh này chỉ mang tính chất tham khảo và hỗ trợ cổ đông trong việc xem xét các vấn đề mà Công ty đánh giá là thay đổi 

quan trọng giữa quy chế mới và quy chế cũ. Cổ đông được đề nghị xem Dự Thảo Quy Chế Quản Trị (đính kèm) để thông qua quy chế 

mới sẽ thay thế quy chế cũ) ((Please find the english version below from page 4) 

STT 
ĐIỀU 

KHOẢN 
NỘI DUNG HIỆN TẠI NỘI DUNG THAY ĐỔI LÝ DO 

1.  Điều 5.1 

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải 

được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước 

ngày họp Đại hội đồng cổ đông… 

Sửa đổi thành: 

“Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải được 

gửi chậm nhất là hai mươi mốt (21) ngày trước 

ngày khai mạc Đại hội …” 

Sửa đổi cho phù hợp với 

Khoản 1 Điều 143 LDN 

2020. 

2.  Điều 8.4 

Trong trường hợp biểu quyết để bầu thành viên 

HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu 

dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 144 

Luật Doanh nghiệp... 

Sửa đổi thành: 

“Trong trường hợp biểu quyết để bầu thành viên 

HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn 

phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật 

Doanh nghiệp…” 

Sửa đổi cho phù hợp với 

quy định tại khoản 3 Điều 

148 LDN 2020. 

3.  Điều 11.2 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được 

lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc 

họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu 

trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính 

xác của nội dung biên bản. 

Sửa đổi thành: 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập 

xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ 

tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên 

trong biên bản họp phải chịu trách nhiệm liên đới 

về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

Sửa đổi cho phù hợp với 

khoản 3 Điều 150 LDN 

2020. 

4.  Điều 14.1 

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không 

ít hơn năm (5) người, không vượt quá mười 

một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản 

trị không quá bốn (04) năm; thành viên Hội 

đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm 

kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội 

đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một 

phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản 

trị. 

Bổ sung thành: 

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không ít hơn 

năm (5) người, không vượt quá mười một (11) người. 

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị không quá bốn (04) 

năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu 

lại với số nhiệm kỳ không hạn chế, trừ trường hợp 

pháp luật có quy định khác. Tỷ lệ thành viên Hội 

đồng quản trị độc lập và thành viên Hội đồng 

quản trị không điều hành thực hiện theo quy định 

của pháp luật hiện hành”.  

Bổ sung cho phù hợp với 

quy định tại khoản Điều 

154 LDN 2020. 
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5.  
Điều 

14.2.3 
Chưa quy định 

Bổ sung thêm: 

“14.2.3 Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm 

nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty”. 

Bổ sung cho phù hợp với 

quy định tại khoản 2 Điều 

275 NĐ 155/2020/NĐ-

CP. 

6.  Điều 15.1 

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… 

Sửa đổi thành: 

“Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết 

có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại 

với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị…”. 

Sửa đổi cho phù hợp với 

quy định tại Điều 115 

LDN 2020. 

7.  Điều 19.2 

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu số lượng 

cổ phần phổ thông theo quy định tại Điều lệ 

trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có 

quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

công ty. 

Sửa đổi thành: 

“Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu số lượng cổ 

phần phổ thông theo quy định tại Điều lệ có quyền đề 

cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ công ty”. 

Sửa đổi cho phù hợp với 

quy định tại Điều 115 

LDN 2020. 

8.  Điều 24 Chưa quy định. 

Bổ sung thêm: 

“Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký 

biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác 

của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ 

nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì 

biên bản này có hiệu lực”. 

 

Bổ sung cho phù hợp với 

quy định tại khoản 2 Điều 

158 LDN 2020. 

9.  

Quy chế 

Quản trị 

nội bộ 

“Ban kiểm toán nội bộ” 
Sửa đổi thành: 

“Ủy ban kiểm toán” 

Sửa đổi cho phù hợp với 

Điều 161 LDN 2020. 

10.  Điều 35.2 

35.2 Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám 

đốc 

a. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm 

thực tế về quản trị kinh doanh trong 

ngành nghề kinh doanh chủ yếu của 

Công ty; 

b. Có trình độ đại học trở lên; 

c. Không đồng thời làm giám đốc hoặc 

Tổng Giám đốc của bất kỳ một tổ chức/ 

doanh nghiệp nào hoặc các chức danh 

Sửa đổi thành: 

“35.2 Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định 

pháp luật, Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu 

chuẩn và điều kiện sau: 

a. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế 

về quản trị kinh doanh trong ngành nghề kinh 

doanh chủ yếu của Công ty; 

b. Có trình độ đại học trở lên; 

Sửa đổi cho phù hợp với 

khoản 5 Điều 162 LDN 

2020. 
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quản lý ở các công ty khác (trừ các công 

ty con của Công ty); 

d. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không 

thuộc đối tượng bị cấm quản lý trong 

doanh nghiệp. 

c. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc 

đối tượng bị cấm quản lý trong doanh nghiệp; 

d. Có ít nhất 3 năm liên tục làm việc tại Công ty 

hoặc các công ty con của Công ty trở lên.” 

 

(kết thúc tóm tắt) 
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SUMMARY OF AMENDMENTS OF THE INTERNAL MANAGEMENT REGULATIONS 

OF MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION FOR AGM 2021 

 (This comparison board is mainly used for reference and supporting Shareholders in considering matters that are thought to be 

important amendments between the new and old Internal Management Regulations by the Company. Shareholders are required to 

refer to the Draft of the Internal Management Regulations (attached) to approve the proposal that the old  Internal Management 

Regulations will be replaced by the new one.) 

No. Article Current content Proposed amendments Reason 

1.  

Article 5.1 Invitation of the General Meeting of Shareholders 

shall be sent at least fifteen (15) days before the 

date of the meeting of the General Meeting of 

Shareholders ... 

Amended as: 

“Invitation of the General Meeting of Shareholders 

shall be sent at least 21 days before the opening 

day of the meeting of the General Meeting of 

Shareholders...” 

To amend for the 

consistence with 

the Clause 1, 

Article 143 of 

Law on 

Enterprises. 

2.  
Article 8.4 In the case of voting to elect the member of the 

Board of Directors, the voting method shall be 

implemented in accordance with the method of 

cumulative voting as stipulated in Clause 3, Article 

144 of the Law on Enterprise… 

Amended as: 

“In the case of voting to elect the member of the 

Board of Directors, the voting method shall be 

implemented in accordance with the method of 

cumulative voting as stipulated in Clause 3, 

Article 148 of the Law on Enterprise…” 

 

To amend for the 

consistence with 

the Clause 3, 

Article 148 of 

Law on 

Enterprises. 

3.  
Article 11.2 Minutes of the General Meeting of Shareholders 

shall be prepared and approved before the end of 

the meeting. The chairman and secretary of the 

meeting are joint responsible for its accuracy and 

truthfulness. 

Amended as: 

“Minutes of the General Meeting of Shareholders 

shall be prepared and approved before the end of 

the meeting. The chairman and secretary of the 

meeting or other persons who sign the minutes 

are joint responsible for its accuracy and 

truthfulness.” 

To amend for the 

consistence with 

the Clause 3, 

Article 150 of 

Law on 

Enterprises. 
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4.  
Article 14.1 The number of members of the Board of Directors 

shall not be less than five (5) people, not exceeding 

eleven (11) people. The term of the Board of 

Directors shall not exceed four (04) years; Board 

members may be re-elected for an unlimited 

number of terms. The total number of independent 

members of the Board of Directors shall account 

for at least one-third (1/3) of the total number of 

members of the Board of Directors 

Amended as: 

“The number of members of the Board of Directors 

shall not be less than five (5) people, not to exceed 

eleven (11) people. The term of members of the 

Board of Directors does not exceed four (04) years; 

Members of the Board of Directors may be re-

elected for an unlimited number of terms unless 

otherwise prescribed by laws. Proportion of 

independent members of the Board of Directors 

and non-executive members of the Board of 

Directors shall comply with current regulations 

of the law.” 

To amend for the 

consistence with 

the Article 154 of 

Law on 

Enterprises. 

5.  
Article 14.2.3 Not regulated yet. Added as: 

“14.2.3 The Chairman of the Board of Directors 

does not concurrently hold the title of General 

Director of the Company.” 

Adding for the 

consistence with 

the Clause 2, 

Article 275 of 

Decree No. 

155/2020/ND-

CP. 

6.  
Article 15.1 Shareholders holding voting shares for at least six 

(06) consecutive months have the right to 

aggregate the voting rights of each person together 

to nominate candidates for the Board of Directors. 

Amended as: 

“Shareholders holding voting shares have the right 

to aggregate the voting rights of each person 

together to nominate candidates for the Board of 

Directors.” 

To amend for the 

consistence with 

the Article 115 of 

Law on 

Enterprises. 

7.  
Article 19.2 Shareholders or groups of Shareholders owning 

general shares in accordance with the Charter for 

at least 06 consecutive months have the right to 

nominate candidates for the Board of Directors in 

accordance with the Law on Enterprise and the 

company's Charter. 

Amended as: 

“Shareholders or groups of Shareholders owning 

general shares in accordance with the Charter have 

the right to nominate candidates for the Board of 

Directors in accordance with the Law on Enterprise 

and the company's Charter.” 

To amend for the 

consistence with 

the Article 115 of 

Law on 

Enterprises. 
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8.  
Article 24 Not regulated yet. Added as:s 

“In case the chairman and the minute take refuse to 

sign the minutes, they will be effective if they are 

signed by all of the other members of the Board of 

Directors and contain all the information 

prescribed in Law on Enterprises. 

To amend for the 

consistence with 

the Clause 2, 

Article 158 of 

Law on 

Enterprises. 

9.  
Internal 

Management 

Regulations 

In Vietnamese, the content is “Ban kiểm toán”. Amended as: 

In Vietnamese, the content is “Ủy ban kiểm toán”. 

To amend for the 

consistence with 

the Article 161 of 

Law on 

Enterprises. The 

meaning is the 

same in English. 

10.  
Article 35.2 35.2 Standards and conditions of the General 

Director as 

a. Having professional qualifications and 

practical experience in business 

administration in the principal business 

lines of the Company; 

b. Having the university degree level or 

higher; 

c. Not concurrently acting as a director or 

general director of any 

organization/enterprise or managerial 

positions in other companies (except the 

Company's subsidiaries); 

d. Having full legal capacity and not being 

banned from management in enterprises. 

Amended as: 

“35.2 In addition to the standards and conditions 

prescribed by law, Standards and conditions of the 

General Director as: 

a. Having professional qualifications and 

practical experience in business 

administration in the principal business 

lines of the Company; 

b. Having the university degree level or 

higher; 

c. Having full legal capacity and not being 

banned from management in enterprises; 

d. Having at least 3 consecutive years working 

at the Company or its subsidiaries. 

To amend for the 

consistence with 

the Clause 5, 

Article 162 of 

Law on 

Enterprises. 

(End of summary) 

 


