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Bản tin nhanh về thuế - Dịch vụ Tư vấn Thuế và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Chúng tôi xin tóm tắt quy định mới về cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty cổ 
phần theo Điều 134 – Luật Doanh nghiệp 2014 như sau

Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức, quản lý và hoạt động theo một 
trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy 
định khác.

• Lựa chọn 1 – Cơ cấu tổ chức hai Hội đồng: Công ty cổ phần thành lập 
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trong trường hợp công ty cổ phần có 
dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ 
phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

• Lựa chọn 2 – Cơ cấu tổ chức một Hội đồng: Công ty cổ phần có ít nhất 
20% số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập có thể áp dụng 
mô hình một Hội đồng và thành lập Tiểu ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng 
quản trị thực hiện chức năng giám sát việc quản lý điều hành công ty. 

Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 và 
thay thế Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung của 
Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13, ngoại trừ một số trường hợp quy định 
chi tiết trong Luật doanh nghiệp 2014.

Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Quốc hội Việt Nam 
ban hành Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 
(“Luật Doanh nghiệp 2014”), trong đó cho phép 
các công ty cổ phần có thể lựa chọn cơ cấu tổ 
chức một Hội đồng.
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Liên hệ với chúng tôi

Mọi thông tin ở đây đều là thông tin chung không được cung cấp cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất 
một cách có thể, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người người đọc hiện tại hay trong tương lai. Bất cứ ai cũng không nên dựa trên thông tin ở 
đây để áp dụng vào một trường hợp cụ thể nào đó nếu không có được sự tư vấn tham khảo từ các chuyên viên.
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