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BỘ TÀI CHÍNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:  …./2020/TT-BTC                  Hà Nội, ngày     tháng    năm 2020   

  

THÔNG TƯ 

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số    /2020/NĐ-CP ngày    tháng    năm 

2020 của Chính phủ quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty  

đại chúng 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày     tháng     năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số .…/2020/NĐ-CP ngày  ….tháng ….năm 2020 của 

Chính phủ quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số.…/2020/NĐ-CP ngày  ….tháng ….năm 2020 của Chính phủ quy định về 

quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn công ty đại chúng việc xây dựng Điều lệ công ty, 

Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy 

chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực 

thuộc Hội đồng quản trị của công ty đại chúng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng cụ thể như sau: 

1. Công ty đại chúng. 

2. Cổ đông công ty đại chúng và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của 

cổ đông. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, người điều hành 

doanh nghiệp của công ty đại chúng và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của 

các đối tượng này. 

4. Tổ chức và cá nhân có quyền lợi liên quan đến công ty đại chúng. 
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Điều 3. Điều lệ công ty 

Công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư này để 

xây dựng Điều lệ công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, 

Luật Chứng khoán, Nghị định số …./2020/NĐ-CP ngày ….tháng… năm 2020 của 

Chính phủ quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và quy 

định pháp luật hiện hành. 

Điều 4. Quy chế nội bộ về quản trị công ty 

Công ty đại chúng tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại 

Phụ lục số 02 Thông tư này để xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty, đảm 

bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số  

…./2020/NĐ-CP ngày ….tháng… năm 2020 của Chính phủ quy định về quản trị 

công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Điều lệ công ty và quy định pháp luật 

hiện hành. 

Điều 5. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 

Công ty đại chúng tham chiếu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại 

Phụ lục số 03 Thông tư này để xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, 

đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị 

định số ../2020/NĐ-CP ngày ….tháng… năm 2020 của Chính phủ quy định về 

quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Điều lệ công ty và quy định 

pháp luật hiện hành. 

Điều 6. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 

Công ty đại chúng tham chiếu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại Phụ 

lục số 04 Thông tư này để xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đảm 

bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 

…./2020/NĐ-CP ngày ….tháng… năm 2020 của Chính phủ quy định về quản trị 

công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Điều lệ công ty và quy định pháp luật 

hiện hành. 

Điều 7. Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán  

Công ty đại chúng tham chiếu Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán trực 

thuộc Hội đồng quản trị tại Phụ lục số 05 Thông tư này để xây dựng Quy chế hoạt 

động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị của công ty đại chúng, 

đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị 

định số …./2020/NĐ-CP ngày ….tháng… năm 2020 của Chính phủ quy định về 

quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Điều lệ công ty và quy định 

pháp luật hiện hành. 

 



3 

 

Điều 8. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày….tháng ….năm 2021. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân 

phản ánh về Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) để xem xét, hướng 

dẫn./. 

 

  Nơi nhận: 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 

- Website Chính phủ; 

- Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 

- Website Bộ Tài chính, UBCKNN; 

- Lưu: VT, UBCK (300b) 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Huỳnh Quang Hải 

  

 

 

 


