
Chương / 

Điều
Khoản 

/ Điểm
Trang Nội dung cũ

1
Điều 1
Định nghĩa

Điểm a 4 ....(tên gọi tắt: APP Hà Nội) ....(tên gọi tắt: APP)
Cho phù hợp với 

thực tế

Điện thoại: 04.36840094 Điện thoại: 024.36840094 nt

Fax: 04.36840095 Fax: 024.36840095 nt

Email: infor@appprintco.vn Email: info@appmail.vn nt

Khoản 5 5

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng 

Giám đốc là đại diện theo pháp luật 

của Công ty......

Chủ tịch Hội đồng quản trị là 

đại diện theo pháp luật của 

Công ty.......

Điều 95; Luật 

Doanh nghiệp 2014

10. Công ty con thứ hai:

-  Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BAO 
BÌ APP

-  Tên tiếng Anh: APP PACKING 
COMPANY LIMITED

-  Tên viết tắt: APP CO.,LTD

Địa chỉ trụ sở chính: thôn Hồng Thái, 
xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên, Việt Nam.

10 Điều 10: Cơ cấu tổ chức quản lý.
Điều 10: Cơ cấu tổ chức, quản trị 
và kiểm soát.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty 

bao gồm:

"Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm 

soát Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông; 1. Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị; 2. Hội đồng quản trị.

3. Tổng Giám đốc; 3. Ban kiểm soát.

4. Ban kiểm soát. 4 Tổng Giám đốc.

5
Điều 11
Quyền của cổ 
đông.

11 Bổ sung thêm
6. Các quyền khác theo quy định 
của Pháp luật và Điều lệ này.

6
Điều 13
Đại hội đồng cổ 
đông.

Khoản 3 12
d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 
định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ 
này....

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông 
quy định tại Khoản 5 Điều 11 của 
Điều lệ này.....

Cho phù hợp với 
thực tế

Căn cứ 

điều chỉnh

Nội dung đề nghị 

sửa đổi hoặc bổ sung

2

Khoản 
10

6 Bỏ Khoản 10, Điều 2.

Điều 2  
Tên, hình thức, 
trụ sở, chi 
nhánh, văn 
phòng đại diện 
và thời hạn hoạt 
động của Công 
ty.

Khoản 3 5

Điều 10
Cơ cấu tổ chức 
quản lý.

4

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và 
hoạt động của Công ty."

Điều 134, Luật 
Doanh nghiệp 2014

TỔNG HỢP
Đề nghị sửa đổi - bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp

(Cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và thực tế)

Đã sáp nhập vào 
Công ty CP Bao bì 
và In nông nghiệp 
theo Thông báo số 
233/ĐKKD2 ngày 
01/12/2016 của Sở 
KH&ĐT TP.Hà Nội.

3

Điều 4
Phạm vi kinh 
doanh, hoạt 
động; ngành 
nghề của Công 
ty; Người đại 
diện theo pháp 
luật của Công ty.

7
Điều 4. Phạm vi kinh doanh, hoạt 
động; ngành nghề của Công ty; Người 
đại diện theo pháp luật của Công ty.

Cho phù hợp với 
thực tế

TT

Vị trí đề xuất hiệu chỉnh
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Điều 14: 
Quyền và nhiệm 
vụ của ĐHĐCĐ

Khoản 
2, Điểm l

Quyết định giao dịch bán tài sản Công 
ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua 
có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% trở 
lên tổng giá trị tài sản của Công ty và 
các chi nhánh của Công ty được ghi 
trong báo cáo tài chính đã được kiểm 
toán gần nhất.

Quyết định giao dịch bán tài sản 
Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao 
dịch mua có giá trị bằng hoặc lớn 
hơn 35% trở lên tổng giá trị tài 
sản của Công ty và các chi nhánh 
của Công ty được ghi trong báo 
cáo tài chính đã được kiểm toán 
gần nhất.

Cho phù hợp theo 
quy định tại Điều 
135, 143 Luật 
Doanh nghiệp 2014

8

Điều 18
Các điều kiện 
tiến hành họp 
Đại hội đồng cổ 
đông.

Khoản 1 16

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến 
hành khi có số cổ đông dự họp đại 
diện cho ít nhất 51% cổ phần có 
quyền biểu quyết.

1. 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.

Khoản 1, Điều 141, 
Luật Doanh nghiệp 
2014

9

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

Khoản 1 19

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông về các vấn đề sau đây sẽ được 
thông qua khi có từ 51% trở lên tổng 
số phiếu bầu của các cổ đông có 
quyền biểu quyết có mặt trực tiếp 
hoặc thông qua đại diện được ủy 
quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ 
đông.

1. Trừ trường hợp theo Khoản 2 
điều này, các quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông về các vấn đề 
sau đây sẽ được thông qua khi có 
từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu 
của các cổ đông có quyền biểu 
quyết có mặt trực tiếp hoặc thông 
qua đại diện được ủy quyền có 
mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Khoản 1, Điều 144, 
Luật Doanh nghiệp 
2014

Điểm a
a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của 
Điều lệ Công ty;

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

nt

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

b. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 
thành viên Hội đồng quản trị và 
Ban kiểm soát; phê chuẩn việc 
Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng 
Giám đốc;

nt

Điểm c

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành 
viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 
soát; phê chuẩn việc Hội đồng quản 
trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc;

c. Thông qua báo cáo tài chính 
hàng năm.

nt

Điểm d
d.Thông qua báo cáo tài chính hàng 
năm.

Chuyển thành Điểm (c) mới nt

Khoản 2 19

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông liên quan đến loại cổ phiếu và 
số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp 
nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, 
giao dịch bán tài sản 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 51% trở lên tổng 
số phiếu bầu các cổ đông có quyền 
biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc 

thông qua đại diện được uỷ quyền có 
mặt tại Đại hội đồng cổ đông;

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, việc tổ chức lại 
hay giải thể doanh nghiệp, giao 
dịch mua, bán tài sản Công ty 

hoặc các chi nhánh thực hiện có 
giá trị từ 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 65% trở lên tổng số phiếu bầu 
các cổ đông có quyền biểu quyết 
có mặt trực tiếp hoặc thông qua 

đại diện được ủy quyền có mặt tại 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông."

Khoản 1, Điều 144, 
Luật Doanh nghiệp 
2014

10

Điều 24
Thành phần và 

nhiệm kỳ của 
thành viên Hội 
đồng quản trị.

Khoản 2 22 Bổ sung thêm

b. Thành viên Hội đồng quản trị 

của Công ty không đồng thời là 
thành viên Hội đồng quản trị tại 
quá 05 Công ty khác kể từ ngày 
01/8/2019.

Điều 12, NĐ 
71/2017/NĐ-CP
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Điều 25
Quyền hạn và 
nhiệm vụ của 
Hội đồng quản 
trị.

Khoản 2 23

(i). Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức 
Tổng Giám đốc hay bất kỳ cán bộ 
quản lý hoặc người đại diện nào của 
Công ty nếu Hội đồng quản trị cho 
rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công 
ty. Tuy nhiên, việc bãi nhiệm đó 
không được trái với các quyền theo 
hợp đồng của những người bị bãi 
nhiệm, nếu có; Quyết định mức lương 
và lợi ích khác của những người quản 
lý đó; cử người đại diện theo uỷ 
quyền thực hiện quyền sở hữu cổ 
phần hoặc phần vốn góp tại các Công 
ty khác, quyết định mức thù lao và lợi 
ích khác của những người đó;

(i). Bổ nhiệm, ký hợp đồng thuê, 
miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt 
hợp đồng thuê đối với Tổng Giám 
đốc hay bất kỳ cán bộ quản lý 
hoặc người đại diện nào của Công 
ty nếu Hội đồng quản trị cho rằng 
đó là vì lợi ích tối cao của Công 
ty. Tuy nhiên, việc bãi nhiệm đó 
không được trái với các quyền 
theo hợp đồng của những người 
bị bãi nhiệm, nếu có; Quyết định 
mức lương và lợi ích khác của 
những người quản lý đó; cử 
người đại diện theo uỷ quyền 
thực hiện quyền sở hữu cổ phần 
hoặc phần vốn góp tại các Công 
ty khác, quyết định mức thù lao 
và lợi ích khác của những người 
đó.

Điều 149 Luật 
Doanh nghiệp 2014 
và theo nhu cầu 
thực tế của Công ty.

Khoản 2 24 Bổ sung thêm

(r). Xây dựng Quy chế nội bộ về 
quản trị Công ty theo đúng quy 
định của pháp luật, Điều lệ Công 
ty.

Điều 7, NĐ 
71/2017/NĐ-CP

Khoản 
2, Điểm l

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 lớn hơn 50% tổng giá trị

tài sản ghi trong báo cáo tài chính

gần nhất, trừ hợp đồng và giao dịch

quy định tại Khoản 1 Điều 30 Điều

lệ này;

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

lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản

ghi trong báo cáo tài chính gần

nhất.

Cho phù hợp theo 
quy định tại Điều 
149 Luật Doanh 
nghiệp 2014

Khoản 
2, Điểm 

m

Quyết định đầu tư hoặc bán số tài

sản có giá trị dưới 50% tổng giá trị

tài sản được ghi trong báo cáo tài

chính gần nhất của Công ty;

Quyết định đầu tư hoặc bán số

tài sản có giá trị dưới 35% tổng

giá trị tài sản được ghi trong

báo cáo tài chính gần nhất của

Công ty;

Cho phù hợp theo 
quy định tại Điều 
149 Luật Doanh 
nghiệp 2014
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Điều 26
Chủ tịch, Phó 
Chủ tịch HĐQT.

Khoản 1 25

1.   Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội 
đồng quản trị phải lựa chọn trong số 

các thành viên Hội đồng quản trị để 
bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ 
tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông 

quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng 
quản trị có thể kiêm chức Tổng Giám 
đốc của Công ty. Chủ tịch Hội đồng 
quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám 
đốc phải được phê chuẩn hàng năm 

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

(1). Đại hội đồng cổ đông hoặc 

Hội đồng quản trị phải lựa chọn 
trong số các thành viên Hội đồng 
quản trị để bầu ra một Chủ tịch 

và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại 
hội đồng cổ đông quyết định 
khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị 
có thể kiêm chức Tổng Giám đốc 
của Công ty. Chủ tịch Hội đồng 

quản trị kiêm nhiệm chức Tổng 
Giám đốc phải được phê chuẩn 
hàng năm tại Đại hội đồng cổ 
đông thường niên.

Điều 12, NĐ 
71/2017/NĐ-CP



Chương / 

Điều
Khoản 

/ Điểm
Trang Nội dung cũ

Căn cứ 

điều chỉnh

Nội dung đề nghị 

sửa đổi hoặc bổ sung
TT

Vị trí đề xuất hiệu chỉnh

Bổ sung thêm - Kể từ ngày 01/8/2020, Chủ tịch 
Hội đồng quản trị không được 
kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám 
đốc."

13 Chương XI 35

QUAN HỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO 

BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP VỚI CÔNG TY 

CON

QUAN HỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 

BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP VỚI 

CÔNG TY CON, CHI NHÁNH

Cho phù hợp với 
thực tế
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Điều 30
Bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, nhiệm 
vụ và quyền 
hạn của Tổng 
Giám đốc

Khoản 
3, điểm 

b

........Quyết định đối với các hợp

đồng mua, bán, vay, cho vay và

hợp đồng khác có giá trị dưới 50%

tổng giá trị tài sản được ghi trong

báo cáo tài chính gần nhất của

Công ty......

.....Quyết định đối với các hợp

đồng mua, bán, vay, cho vay

và hợp đồng khác có giá trị

dưới 35% tổng giá trị tài sản

được ghi trong báo cáo tài

chính gần nhất của Công ty.....

Cho phù hợp với 
Điều lệ Công ty
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Điều 37
Công ty con

35

Công ty con là Công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên (sau đây gọi
tắt là Công ty TNHH) được tổ chức và
hoạt động theo Luật Doanh nghiệp,
quy định của Chính phủ và các quy
định pháp luật khác có liên quan và
do HĐQT thành lập, đặt tên, có con
dấu và có tài khoản ở Ngân hàng.
Chịu sự chỉ đạo, điều hành, quản lý
của HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm
soát, của các cơ quan chức năng theo
đúng Điều lệ của Công ty và quy định
hiện hành của Nhà nước.

Công ty con là Công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên 
(sau đây gọi tắt là Công ty TNHH) 
được tổ chức và hoạt động theo 
Luật Doanh nghiệp, quy định của 
Chính phủ và các quy định pháp 
luật khác có liên quan và do 
HĐQT Công ty Cổ phần Bao bì và 
In nông nghiệp (Công ty Cổ phần 
Bao bì và In nông nghiệp sau đây 
được gọi tắt là APP Hà Nội) thành 
lập, đặt tên, có con dấu và có tài 
khoản ở Ngân hàng. Chịu sự chỉ 
đạo, điều hành, quản lý của 
HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm 
soát, của các cơ quan chức năng 
theo đúng Điều lệ của Công ty và 
quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 45, Luật 
Doanh nghiệp 2014
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Điều 39
Quyền hạn, 
nghĩa vụ của 
Tổng Giám đốc 
APP Hà Nội đối 
với Công ty 
TNHH

Khoản 

11
36

Các quyền khác theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều 

lệ Công ty   APP Hà Nội.

Các quyền khác theo quy định 
của Luật Doanh nghiệp 2014 và 

Điều lệ này.

Cho phù hợp với 
thực tế
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Điều 40
Quyền hạn - 
nghĩa vụ của 
Giám đốc Công 
ty TNHH

Khoản 
11

37

Các quyền khác được quy định tại 
Điều lệ Công ty APP Hà nội, hợp đồng 
lao động mà Giám đốc đã ký với 

HĐQT Công ty.

Các quyền khác được quy định tại 
Điều lệ này, hợp đồng lao động 
mà Giám đốc đã ký với HĐQT 

Công ty.

Cho phù hợp với 
thực tế
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Điều 41
Quyền hạn của 
chi nhánh / 
người đứng đầu 
chi nhánh

37 Chưa có Điều này. Bổ sung thêm

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc 
của doanh nghiệp, có chức năng 
đại diện cho doanh nghiệp theo 
ủy quyền. 

Điều 37, Luật 
Doanh nghiệp 2014



Chương / 

Điều
Khoản 

/ Điểm
Trang Nội dung cũ

Căn cứ 

điều chỉnh

Nội dung đề nghị 

sửa đổi hoặc bổ sung
TT

Vị trí đề xuất hiệu chỉnh
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Điều 51
Công bố thông 
tin và thông 
báo ra công 
chúng.

40

Các báo cáo tài chính hàng năm và 
các tài liệu bổ trợ khác phải được 
công bố ra công chúng theo những 
quy định của UBCKNN và nộp cho cơ 
quan thuế hữu quan và cơ quan đăng 
ký kinh doanh theo các quy định của 
Luật Doanh nghiệp.

1. Các báo cáo tài chính hàng 
năm và các tài liệu bổ trợ khác 
phải được công bố ra công chúng 
theo những quy định của 
UBCKNN và nộp cho cơ quan thuế 
hữu quan và cơ quan đăng ký 
kinh doanh theo các quy định của 
Luật Doanh nghiệp. 

Điều 33, NĐ 
71/2017/NĐ-CP

2. Công ty phải có ít nhất một 
nhân viên công bố thông tin. 
Nhân viên công bố thông tin của 
Công ty có trách nhiệm sau:

nt

a) Công bố các thông tin của 
công ty với công chúng đầu tư 
theo quy định của pháp luật và 
Điều lệ Công ty;

nt

b) Công khai tên, số điện thoại 
làm việc để cổ đông liên hệ.

nt
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Điều 59
Ngày hiệu lực

Khoản 1 44

(1). Bản Điều lệ này gồm XXII 
Chương, 60 Điều, được sửa đổi, bổ 
sung lần 3; được Đại hội đồng cổ 
đông thường niên 2016 của Công ty 
cổ phần Bao bì và In nông nghiệp 
nhất trí thông qua ngày 27 tháng 3 
năm 2016

(1). Bản Điều lệ này gồm 22 
Chương; 61 Điều. Sửa đổi, bổ 
sung lần 4; được Đại hội đồng cổ 
đông nhiệm kỳ 2018 - 2023 của 
Công ty cổ phần Bao bì và In 
nông nghiệp nhất trí thông qua 
ngày 08 tháng 4 năm 2018

Cho phù hợp với 
thực tế

Khoản 2 44
(2). Điều lệ này thay thế cho Điều lệ
của Công ty đã được thông qua và
ban hành ngày 25 tháng 3 năm 2014.  

(2). Điều lệ này thay thế cho Điều 
lệ của Công ty đã được thông qua 
và ban hành ngày 27 tháng 3 
năm 2016.  

Cho phù hợp với 
thực tế

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


