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SỔ TAY  

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI MYANMAR 

(Dành cho thành viên HĐQT và Ban Giám đốc của Công ty) 

 
 

Điều khoản miễn trừ: Sổ tay này do BIDV Yangon lập chỉ với mục đích dành cho 

các doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar tham khảo. Chúng tôi không chịu bất kỳ 

trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm tài chính hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác liên quan 

đến việc tổng hợp, chất lượng dịch thuật, tính chính xác và thông tin cập nhật trong 

quá trình lập Sổ tay này. 

 

Tài liệu tham khảo: 

1. Myanmar Companies Law, 2017 

2. Company Directors Guide, DICA, 07/2018 

https://www.myco.dica.gov.mm/documentation/mm/DirectorGuide.English.pdf 

 

Thuật ngữ tiếng Anh: 

DICA:  Tổng vụ Đầu tư và Quản lý Doanh nghiệp (Directorate of Investments 

and Company Administration) 

BOD: Hội đồng Quản trị/Hội đồng Thành viên (Boad of Directors) 

Director: Thành viên Hội đồng Quản trị/thành viên Hội đồng Thành viên 

Managing Director: Giám đốc Điều hành 

Company Secretary: Thư ký Công ty 

Officer: Thành viên Ban Giám đốc (Boad of Management, C-levels) 

Manager: Cán bộ quản lý dưới cấp Ban Giám đốc 

Staff: Nhân viên 

MyCO: Chương trình đăng ký doanh nghiệp trực tuyến 

 

Ghi chú:  

Tất cả thông tin trong sổ tay này được dịch thuật từ tài liệu của DICA, ngoại trừ những 

thông tin mang tính lưu ý hoặc làm rõ của BIDV Yangon mà sẽ được trình bày trong ô 

BIDV Yangon:…. 

 

  

https://www.myco.dica.gov.mm/documentation/mm/DirectorGuide.English.pdf


Ver_2020.05 
 

Sổ tay quản trị doanh nghiệp tại Myanmar BIDV Yangon 2 

PHẦN 1 – QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT MYANMAR 

 

1. DANH MỤC KIỂM TRA TUÂN THỦ 

Dưới đây là danh mục các yêu cầu pháp lý chung mà anh chị, với tư cách là 

thành viên HĐQT của Công ty, cần kiểm tra khi điều hành một công ty tại Myanmar: 

- Trụ sở đăng ký: Công ty của anh chị phải có 1 trụ sở đăng ký tại Myanmar và 

phải thông báo cho DICA về trụ sở này. Nếu Công ty triển khai kinh doanh từ một địa 

điểm khác trụ sở đăng ký, anh chị cũng phải thông báo cho DICA. 

- Lƣu giữ danh bạ và sổ sách của Công ty: Anh chị phải lưu giữ Danh bạ 

Công ty (danh sách cổ đông, thành viên HĐQT, Thư ký Công ty) và sổ sách tài chính 

của Công ty. Nếu luật có yêu cầu, anh chị cũng sẽ phải chuẩn bị báo cáo tài chính 

được kiểm toán và các công ty đại chúng phải nộp báo cáo tài chính cho DICA. 

- Công bố thông tin về các thành viên HĐQT: Anh chị phải thông báo cho 

DICA về tên, ngày sinh, giới tính, nơi ở hiện tại của các thành viên HĐQT (và của cả 

Thư ký Công ty nếu Công ty có Thư ký Công ty) và các thay đổi liên quan đến những 

nhân sự này. 

- Thông báo cho DICA những thay đổi sau liên quan đến Công ty:  việc 

phát hành cổ phiếu mới, chuyển nhượng cổ phần, thay đổi cổ đông hoặc thành viên 

HĐQT, Điều lệ, tên Công ty và địa chỉ đăng ký của Công ty. DICA có quy định về 

thời hạn thông báo và mức phí phạt nếu thông báo chậm. 

- Nộp báo cáo cập nhật thông tin hàng năm: Định kỳ hàng năm, anh chị phải 

đảm bảo mọi thông tin đã đăng ký trên hệ thống MyCO là chính xác và cập nhật. Do 

vậy, tất cả các công ty đều phải nộp bản cập nhật thông tin hàng năm; nếu không thực 

hiện thì Công ty có thể bị tạm dừng hoạt động hoặc bị xóa tên khỏi danh sách đăng ký 

của DICA. 

- Thanh toán các khoản phí liên quan cho DICA: DICA quy định các khoản 

phí thu đối với việc đăng ký thành lập và lưu trữ hồ sơ của Công ty. Công ty có trách 

nhiệm thanh toán các khoản phí này. DICA có thể quy định phí phạt nếu anh chị 

không thông báo những thay đổi của Công ty kịp thời. 

- Tuân thủ trách nhiệm của 1 thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT phải 

hành động với sự cẩn trọng, mẫn cán và vì lợi ích tốt nhất của Công ty (không phải vì 

lợi ích của cá nhân mình); phải đưa ưu tiên lợi ích của Công ty, cổ đông, các bên có lợi 

ích liên quan và chủ nợ lên trên. Thành viên HĐQT cũng phải sử dụng vị trí công tác, 

thông tin mà mình có được một cách hợp lý, không mang lại lợi thế cho cá nhân hoặc 

ảnh hưởng xấu đến Công ty. Thành viên HĐQT phải tuân thủ Luật Công ty Myanmar, 

Điều lệ Công ty và đảm bảo Công ty không lâm vào tình trạng mất khả năng trả nợ. 

 

2. THÀNH LẬP CÔNG TY 

Công ty thành lập theo Luật Công ty Myanmar năm 2017 có thể triển khai các 

hoạt động kinh doanh tại Myanmar. DICA là cơ quan của Chính phủ chịu trách nhiệm 

quản lý, thực hiện việc đăng ký thành lập của các công ty và giám sát, đảm bảo các 

công ty tuân thủ Luật Công ty. 

Công ty đăng ký thành lập tại DICA có thể triển khai hoạt động kinh doanh trên 

khắp lãnh thổ Myanmar mà không cần phải thực hiện thêm bất kỳ thủ tục đăng ký nào 
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với các cơ quan quản lý Nhà nước cấp bang/vùng. 

2.1. Các đặc điểm chính của một công ty: 

- Có tư cách pháp nhân riêng, độc lập với các thành viên của Công ty (thành 

viên Công ty nghĩa là các cổ đông của Công ty) và các thành viên HĐQT; 

- Duy trì tư cách pháp lý cho đến khi Công ty giải thể hoặc bị xóa đăng ký; 

- Có các năng lực và thẩm quyền tương tự thể nhân; 

- Có một số lợi thế nhất định (hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, 

trách nhiệm hữu hạn); 

- Có thể giao kết hợp đồng, khởi kiện và bị khởi kiện, mua và bán tài sản với tư 

cách Công ty; 

- Có thể nắm giữ tiền và tài sản, mà chỉ được sử dụng cho các mục đích của 

Công ty; 

- Được điều chỉnh hoạt động theo Điều lệ Công ty - văn bản gồm những quy 

định ràng buộc pháp lý về quyền và nghĩa vụ của Công ty, cổ đông và các thành viên 

HĐQT. 

2.2. Lợi ích khi triển khai kinh doanh dƣới hình thức công ty: 

- Trách nhiệm hữu hạn: Đây là lợi ích chính. Các cổ đông của một công ty 

TNHH sẽ không phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty, trừ phi họ chưa 

thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần trước ngày công ty thực hiện các thủ tục thanh lý 

(trong trường hợp đó, cổ đông chịu trách nhiệm trước thanh lý viên về các khoản tiền 

mua cổ phần chưa thanh toán của mình). 

- Hoạt động liên tục: Công ty sẽ hoạt động liên tục cho đến khi bị giải thể hoặc 

xóa đăng ký. Công ty sẽ tiếp tục hoạt động ngay cả khi có những thay đổi về chủ sở 

hữu hoặc HĐQT. 

- Có thể chuyển nhƣợng cổ phần. 

- Uy tín trên thị trƣờng cao hơn (so với mô hình kinh doanh cá thể). 

- Khả năng kiểm soát công ty của các cổ đông thông qua việc bầu hay hủy bỏ 

tư cách các thành viên HĐQT. 

2.3. Các loại hình công ty chính: 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn theo cổ phần (tư nhân hoặc đại chúng): 

 Công ty tƣ nhân: giới hạn không quá 50 cổ đông; không được phát hành 

cổ phiếu và các chứng khoán khác ra công chúng; và có thể hạn chế chuyển 

nhượng cổ phần nếu Điều lệ có quy định. 

 Công ty đại chúng: các công ty không đáp ứng đủ điều kiện để làm một 

công ty tư nhân (tức là các công ty còn lại). Theo đó, các công ty đại chúng 

được phát hành cổ phiếu ra công chung và không bị giới hạn số lượng cổ 

đông. 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn theo bảo lãnh: trách nhiệm của cổ đông giới 

hạn theo số tiền mà cổ đông cam kết đóng góp nếu công ty bị thanh lý và không có đủ 

tài sản để thanh toán cho bất kỳ nghĩa vụ nợ nào.  

- Công ty trách nhiệm vô hạn: cổ đông có trách nhiệm thanh toán bất kỳ nghĩa 

vụ tài chính nào của Công ty mà tài sản không đủ thanh toán khi thanh lý Công ty. 
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DICA: Công ty trách nhiệm hữu hạn có duy nhất 1 cổ đông và 1 thành viên 

HĐQT là gì? 

Theo Luật Công ty, công ty tư nhân phải có ít nhất 1 cổ đông và 1 thành viên HĐQT, 

người thường trú tại Myanmar. Thành viên HĐQT duy nhất này cũng có thể đồng thời 

là cổ đông. Do vậy, 1 thể nhân có thể đăng ký thành lập công ty tại Myanmar. 

Thành viên HĐQT và cổ đông duy nhất có trách nhiệm quản trị công ty. Thành viên 

HĐQT và cổ đông duy nhất này cũng có thể bổ nhiệm 1 thành viên HĐQT khác. 

Ngay dù chỉ có 1 thành viên HĐQT và là cổ đông duy nhất, Công ty vẫn phải thực 

hiện và lưu giữ các biên bản, nghị quyết của Công ty.  

 

BIDV Yangon: Luật Công ty năm 1914 (Luật cũ đã hết hiệu lực) yêu cầu công ty phải 

có từ 2 cổ đông trở lên. Do vậy, Công ty TNHH 1 thành viên là nội dung mới được 

quy định trong Luật Công ty năm 2017. 

2.4. Công ty nhỏ: 

Để giảm bớt các yêu cầu thủ tục đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Công ty 

cho phép một số ngoại lệ đối với “công ty nhỏ”. Công ty nhỏ là công ty mà không phải 

là công ty đại chúng hoặc là công ty con của một công ty đại chúng, và đáp ứng đồng 

thời 2 điều kiện sau trong toàn bộ quá trình hoạt động: 

- Công ty và các công ty con có tổng cộng không có quá 30 nhân viên; và, 

- Công ty và các công ty con có doanh thu năm của năm tài chính liền trước 

không quá 50 triệu MMK. 

Công ty nhỏ được hưởng 2 ngoại lệ: 

- Được miễn không phải tổ chức ĐHCĐ thường niên hàng năm; 

- Không phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (tuy nhiên, vẫn phải lưu giữ 

sổ sách tài chính, kế toán để phản ánh đúng thực trạng tài chính của công ty).  

BIDV Yangon: Trong thực tế, cơ quan thuế vẫn yêu cầu các “công ty nhỏ” nộp báo 

cáo tài chính được kiểm toán để xác định mức2 thuế phải nộp. 

2.5. Công ty nƣớc ngoài: 

Công ty đăng ký thành lập tại Myanmar có thể có cổ đông nước ngoài. Nếu số cổ 

phần sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của các cổ đông nước ngoài lớn hơn 35% thì công 

ty được phân loại là “công ty nước ngoài”. 

Công ty nước ngoài được phân loại theo tỷ lệ sở hữu và không được hưởng thêm 

bất kỳ ưu đãi hoặc hạn chế gì theo Luật Công ty. Công ty nước ngoài có trách nhiệm 

tuân thủ các yêu cầu về pháp lý tương tự các công ty khác thành lập theo Luật Công ty. 

Một công ty phải thông báo cho DICA nếu trở thành 1 công ty nước ngoài hoặc khi 

không còn là công ty nước ngoài; đồng thời, phải nêu rõ tư cách là công ty nước ngoài 

trong báo cáo cập nhật thông tin hàng năm. 

BIDV Yangon: Theo Luật Công ty năm 1914, công ty chỉ có từ 1 USD góp vốn của 

bên nước ngoài sẽ được coi là công ty nước ngoài; đồng thời, không có quy định cho 

phép bên nước ngoài mua cổ phần của 1 công ty bản địa đang hoạt động. Luật Công ty 

năm 2017 cho phép bên nước ngoài mua cổ phần của công ty bản địa đang hoạt động 

và cũng tạo cơ sở pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua bán cổ phiếu trên 

Sở Giao dịch Chứng khoán Yangon.  
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Công ty nước ngoài hiện nay còn chịu nhiều hạn chế về: nhập khẩu hàng hóa vào 

Myanmar; kinh doanh thương mại trong lãnh thổ Myanmar; sở hữu đất… 

Các doanh nghiệp Việt Nam cần cân nhắc thật kỹ khi tham gia góp vốn với bên 

Myanmar để thành lập Công ty tại Myanmar. Do đã có rất nhiều bài học về tranh chấp 

giữa 2 bên mà dẫn đến mất tài sản của bên Việt Nam và thậm chí dẫn đến phải giải thể 

Công ty. 

 

3. CHỦ SỞ HỮU CỦA CÔNG TY 

3.1. Vai trò của cổ đông và thành viên HĐQT: 

Cổ đông (còn gọi là thành viên Công ty) là người đồng sở hữu đối với Công ty. 

Cổ đông không tham gia vào việc điều hành hoạt động của Công ty trừ khi đồng thời 

là thành viên HĐQT hoặc Điều lệ Công ty cho phép việc đó. Công ty tư nhân có tối 

thiểu 1 cổ đông và có tối đa không quá 50 cổ đông. Công ty đại chúng có tối thiểu 1 cổ 

đông và không có giới hạn về số lượng cổ đông tối đa. 

Cổ đông có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty nhưng không bắt 

buộc phải như vậy. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm điều hành hoạt động của 

Công ty.  

3.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông: 

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông được quy định tại Luật Công ty và Điều lệ Công 

ty. Cổ đông sở hữu Công ty nhưng không sở hữu tài sản của Công ty; không chịu trách 

nhiệm cá nhân đối với các khoản nợ và nghĩa vụ của Công ty. Cổ đông không được 

tham gia vào việc điều hành kinh doanh của Công ty trừ khi Điều lệ Công ty cho phép 

và họ được bổ nhiệm là thành viên HĐQT. 

3.3. Quyền bỏ phiếu của cổ đông: 

Cổ đông có thể đưa ra các quyết định về Công ty thông qua bỏ phiếu thông qua 

các nghị quyết tại ĐHCĐ, về các nội dung: 

- Thay đổi tên Công ty; 

- Sửa đổi Điều lệ Công ty; 

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT; 

- Thay đổi vốn đăng ký, ví dụ giảm vốn hay mua lại cổ phần; 

- Đối với công ty đại chúng, bán hoặc thanh lý mảng hoạt động kinh doanh 

chính của Công ty hoặc bán bất kỳ khoản nợ náo đến hạn của thành viên HĐQT; 

- Giải thể Công ty và chỉ định 1 thanh lý viên. 

3.4. Nghị quyết cổ đông: 

Theo Luật Công ty, có 2 loại nghị quyết cổ đông: 

- Nghị quyết đặc biệt: loại nghị quyết phải được ít nhất 75% số phiếu của các 

cổ đông có quyền biểu quyết và có mặt biểu quyết thông qua. 

- Nghị quyết thông thƣờng: loại nghị quyết phải được đa số phiếu (50% hoặc 

nhiều hơn) của các cổ đông có quyền biểu quyết và có mặt biểu quyết thông qua. 

Luật Công ty yêu cầu một số quyết định của cổ đông phải thông qua theo nghị 

quyết thông thường và một số theo nghị quyết đặc biệt, ví dụ: 
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Ví dụ một số nội dung thông qua theo: 

Nghị quyết thông thƣờng Nghị quyết đặc biệt 

- Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm thành viên 

HĐQT; 

- Thay đổi tên Công ty; 

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán; - Sửa đổi Điều lệ Công ty; 

- Thông qua báo cáo tài chính; - Thay đổi loại hình công ty; 

- Phê duyệt chế độ lương thưởng cho 

thành viên HĐQT; 

- Phê duyệt việc giảm vốn hoặc mua lại 

cổ phần; 

- Bất kỳ nội dung nào khác mà luật 

không yêu cầu phải thông qua theo 

nghị quyết đặc biệt. 

- Phê duyệt phát hành cổ phiếu ưu đãi. 

3.5. Đại hội cổ đông (ĐHCĐ): 

Các cổ đông có quyền nhận được thông báo triệu tập ĐHCĐ. Công ty tư nhân 

phải gửi thông báo trước ít nhất 21 ngày và công ty đại chúng phải gửi thông báo trước 

ít nhất 28 ngày. 

Thành viên HĐQT có quyền triệu tập ĐHCĐ. Các cổ đồng sở hữu ít nhất 10% cổ 

phần của Công ty cũng có quyền yêu cầu thành viên HĐQT triệu tập.  

Luật Công ty quy định 3 loại ĐHCĐ: thường niên, bất thường và luật định. 

ĐHCĐ luật định chỉ áp dụng đối với công ty đại chúng và công ty trách nhiệm hữu 

hạn theo bảo lãnh, được tổ chức trong vòng 6 tháng và không ít hơn 28 ngày kể từ 

ngày thành lập Công ty. 

DICA: Nghị quyết bằng văn bản là gì? 

Công ty TNHH 1 thành viên không cần phải tổ chức ĐHCĐ và có thể thông qua nghị 

quyết cổ đông bằng việc lập và ký nghị quyết đó. 

Đồng thời, 1 công ty tư nhân có thể thông qua nghị quyết cổ đồng mà không cần tổ 

chức ĐHCĐ nếu tất cả cổ đồng cùng ký lên đó. Nghị quyết bằng văn bản được thông 

qua (phê chuẩn) khi tất cả cổ đông cùng ký kên đó.  

3.6. Các quyền khác của cổ đông: 

- Kiểm tra danh sách cổ đông; 

- Kiểm tra các hồ sơ, giấy tờ khác lưu giữ tại Công ty; 

- Kiểm tra các nghị quyết và biên bản họp cổ đông; 

- Yêu cầu cung cấp bản sao của Điều lệ Công ty; 

- Nhận báo cáo tài chính; 

- Nhận cổ tức. 

 

4. ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 

4.1. Thành viên HĐQT: 

Thành viên HĐQT là người bổ nhiệm hoặc bầu để điều hành hoạt động kinh 

doanh hàng ngày của Công ty. Thành viên HĐQT có thể là, và cũng có thể không phải 

là, cổ đông của Công ty. 
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Các thành viên HĐQT lưu ý là phải chịu nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý 

theo quy định của Luật Công ty và Điều lệ Công ty, do vậy, cần phải hiểu biết về 

những nội dung này. 

BIDV Yangon: Theo quy định của pháp luật và thông lệ tại Việt Nam, HĐQT chỉ 

tham gia quản trị và đưa ra các quyết sách lớn còn việc điều hành công việc hàng ngày 

của Công ty do Ban Giám đốc thực hiện. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật và 

thông lệ tại Myanmar, các thành viên HĐQT tham gia điều hành công việc hàng ngày 

của Công ty. Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành (Managing Director) có 

thẩm quyền lớn hơn do đồng thời là thành viên HĐQT. Còn nếu Giám đốc Điều hành 

không phải là thành viên HĐQT thì có ít thẩm quyền do chỉ là người làm thuê trên cơ 

sở hợp đồng lao động (không phải là đại diện cho cổ đông). 

4.2. Yêu cầu đối với thành viên HĐQT: 

Theo Luật Công ty, công ty tư nhân phải có ít nhất 1 thành viên HĐQT và công 

ty đại chúng phải có ít nhất 3 thành viên HĐQT. Số lượng tối đa thành viên HĐQT 

được quy định trong Điều lệ Công ty. Ít nhất 1 thành viên HĐQT của mỗi công ty phải 

là người cư trú tại Myanmar (tức là người thường trú tại Myanmar hoặc người sống tại 

Myanmar tối thiểu 183 ngày cho mỗi giai đoạn 12 tháng). 

Yêu cầu tối thiểu đối với thành viên HĐQT theo Luật Công ty: 

- Là thể nhân từ 18 tuổi trở lên; 

- Có đầy đủ năng lực hành vi; 

- Không phải là người mà đã không đáp ứng được yêu cầu để làm thành viên 

HĐQT theo Luật Công ty hoặc bất kỳ luật nào khác; 

- Không đang trong tình trạng phá sản về mặt pháp lý. 

BIDV Yangon: Công ty phải có tối thiểu 1 thành viên HĐQT là người cư trú tại 

Myanmar. Hiện tại, DICA chưa có đủ nhân sự và công cụ để giám sát nội dung này. 

Tuy nhiên, khi xẩy ra tranh chấp mà dẫn tới khiếu kiện, nếu bị kiện về nội dung không 

tuân thủ này thì Công ty sẽ gặp nhiều bất lợi. 

4.3. Bổ nhiệm thành viên HĐQT: 

Thành viên HĐQT có thể được bổ nhiệm tại thời điểm thành lập Công ty hoặc 

được bầu tại các phiên họp ĐHCĐ. Thành viên HĐQT của công ty TNHH 1 thành 

viên có thể bổ nhiệm thêm thành viên HĐQT khác. 

Các thành viên HĐQT phải cung cấp văn bản thể hiện nội dung đồng ý với việc 

việc bản thân mình được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT trước khi việc bổ nhiệm 

diễn ra. 

Các thành viên HĐQT có thể bổ nhiệm 1 người trong số họ làm thành viên 

HĐQT kiêm giám đốc điều hành (“managing director”) và người này có thể được ủy 

quyền để thực hiện bất kỳ quyền nào của thành viên HĐQT. Việc kiêm nhiệm giám 

đốc điều hành của thành viên HĐQT là không bắt buộc. 

Các thành viên HĐQT có thể bổ nhiệm 1 Thư ký Công ty. 

BIDV Yangon: Thư ký Công ty là 1 vị trí được phân giao nhiều quyền và trách nhiệm 

trong Công ty, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý.  

4.4. Thẩm quyền của các thành viên HĐQT: 

Các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm quản lý Công ty và điều hành hoạt động 
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kinh doanh của Công ty, bao gồm các hoạt động: phát hành cổ phần; giao kết hợp 

đồng; tiến hành các thủ tục tố tụng; thuê lao động; vay tiền ngân hàng và sử dụng tài 

sản của Công ty làm tài sản đảm bảo… 

Các thành viên HĐQT thực hiện các thẩm quyền của mình thông qua việc ban 

hành các nghị quyết HĐQT.  

BIDV Yangon: Gần như tất cả mọi hoạt động của Công ty đều phải được HĐQT 

thông qua, ngay cả khi Công ty có Giám đốc Điều hành. Luật Công ty không quy 

định về đại diện theo pháp luật nhƣ tại Việt Nam. Trong thực tế, các thành viên 

HĐQT Công ty đều có thể là ngƣời đại diện. Những hoạt động cơ bản như mở tài 

khoản, vay vốn ngân hàng hay sử dụng tài sản Công ty để bảo đảm cho các khoản vay 

đều phải được 100% thành viên HĐQT thông qua. Do vậy, nếu bên Myanmar tham gia 

HĐQT mặc dù chỉ sở hữu số lượng cổ phần nhỏ đều có thể phản đối toàn bộ hoạt động 

của Công ty nếu hai bên xẩy ra mâu thuẫn. 

4.5. Trách nhiệm pháp lý của thành viên HĐQT: 

- Hành động với sự cẩn trọng và mẫn cán; 

- Trung thành với lợi ích tốt nhất của Công ty; 

- Không sử dụng vị trí và thông tin không hợp lý; 

- Tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; 

- Tránh các giao dịch rủi ro; 

- Không làm phát sinh các nghĩa vụ mà Công ty không thể thực hiện; 

- Công bố đầy đủ thông tin về các lợi ích cá nhân. 

4.6. Các thành viên Ban Giám đốc Công ty: 

Bên cạnh các thành viên HĐQT, Luật Công ty cũng quy định trách nhiệm pháp 

lý đối với các thành viên Ban Giám đốc (“Officers”). Thành viên Ban Giám đốc là 

người tham gia vào quá trình đưa ra quyết định mà ảnh hưởng đến toàn bộ hoặc phần 

lớn hoạt động kinh doanh; hoặc là người có thể tác động trọng yếu đến tài chính của 

Công ty. Các thành viên Ban Giám đốc có thể cũng phải chịu trách nhiệm nếu Công ty 

không tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định. 

BIDV Yangon: Giám đốc Điều hành (Managing Director) nếu đồng thời là 1 thành 

viên HĐQT thì sẽ có thẩm quyền lớn; thẩm quyền này xuất phát từ tư cách thành viên 

HĐQT. Nếu Giám đốc Điều hành không phải là 1 thành viên HĐQT thì trong thực tiễn 

chỉ là giám đốc thuê và không có nhiều thẩm quyền. Do vậy, ý nghĩa của từ Managing 

Director tại Myanmar sẽ rộng hơn so với thuật ngữ này khi sử dụng tại Việt Nam. 

4.7. Thành viên HĐQT gián tiếp: 

Trong một số trường hợp, ngay cả khi anh chị không chính thức được bổ nhiệm 

là thành viên HĐQT của Công ty, anh chị vẫn phải thực hiện các trách nhiệm và nghĩa 

vụ của 1 thành viên HĐQT. Ví dụ khi anh chị triển khai các hoạt động của Công ty với 

tư cách “như là” 1 thành viên HĐQT hoặc là người hướng dẫn các thành viên HĐQT 

về cách thức ra quyết định. Điều này được gọi là thành viên HĐQT gián tiếp. 

Thành viên HĐQT gián tiếp có thể vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý khi vi 

phạm các quy định của pháp luật về nghĩa vụ của thành viên HĐQT, ngay cả khi chưa 

bao giờ chính thức được bổ nhiệm là thành viên HĐQT. 
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5. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TY 

5.1. Có 1 trụ sở đăng ký và sử dụng tên Công ty: 

Mỗi công ty phải có 1 trụ sở đăng ký tại Myanmar để tiếp nhận các văn bản, 

thông báo gửi đến Công ty. Công ty sẽ phải có văn bản chấp thuận của chủ cho thuê 

nhà về việc sử dụng nhà thuê đó là trụ sở đăng ký của Công ty. 

Công ty cũng phải thể hiện tên Công ty một cách rõ ràng tại: 

- Bất kỳ trụ sở hay địa điểm hoạt động nào; 

- Trên tất cả thông báo, quảng cáo, ấn phẩm chính thức, hóa đơn, biên nhận và 

tài liệu công khai của Công ty; 

- Trên con dấu của Công ty (nếu có).  

5.2. Lƣu trữ danh bạ và sổ sách của Công ty: 

Công ty phải lưu giữ danh bạ và sổ sách cập nhật theo quy định của Luật Công 

ty, đồng thời với việc báo cáo cho DICA, bao gồm: 

- Danh sách cổ đông; 

- Danh sách thành viên HĐQT và Thư ký Công ty; 

- Biên bản họp và nghị quyết; 

- Điều lệ Công ty; 

- Danh mục tài sản của Công ty hiện đang được thế chấp, cầm cố. 

5.3. Báo cáo thông tin cập nhật hàng năm: 

Công ty phải nộp báo cáo thông tin cập nhật trong vòng 2 tháng kể từ khi thành 

lập và định kỳ hàng năm (không muộn hơn 1 tháng kể từ ngày kỷ niệm thành lập Công 

ty). 

Công ty sẽ nhận được thư nhắc điện tử của DICA về thời hạn nộp báo cáo thông 

tin cập nhật. Nếu không nộp báo cáo đúng hạn, Công ty có thể bị yêu cầu ngừng hoạt 

động và thậm chí xóa đăng ký nếu đã bị ngừng hoạt động quá 6 tháng. 

5.4. Tổ chức ĐHCĐ: 

Các công ty nếu không được coi là “công ty nhỏ” sẽ phải tổ chức ĐHCĐ thường 

niên. ĐHCĐ đầu tiên phải được tổ chức trong vòng 18 tháng kể từ khi thành lập. Sau 

đó, các ĐHCĐ phải được tổ chức định kỳ hàng năm theo năm lịch và không muộn hơn 

15 tháng kể từ ĐHCĐ năm trước đó. 

5.5. Chuẩn bị báo cáo tài chính đƣợc kiểm toán: 

Trong vòng 18 tháng kể từ khi thành lập và định kỳ hàng năm, những Công ty 

mà không phải là “công ty nhỏ” sẽ phải chuẩn bị và đệ trình tại ĐHCĐ báo cáo tài 

chính được kiểm toán cùng với 1 bản sao của Thư Kiểm toán. 

 

6. THÔNG BÁO CHO DICA VỀ NHỮNG THAY ĐỔI CỦA CÔNG TY 

Công ty phải thông báo cho DICA về những thay đổi quan trọng của Công ty, 

bao gồm những nội dung sau: 

- Trụ sở văn phòng đăng ký và địa điểm kinh doanh chính; 

- Thông tin chi tiết về các thành viên HĐQT, Thư ký Công ty và người đại diện 

theo ủy quyền cho các thành viên HĐQT (trong vòng 28 ngày kể từ khi có sự thay 

đổi); 
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- Danh sách cổ đông (trong vòng 21 ngày kể từ khi có sự thay đổi); 

- Vốn đăng ký (trong vòng 21 ngày kể từ khi có sự thay đổi); 

- Tên Công ty (trong vòng 28 ngày kể từ khi có sự thay đổi); 

- Điều lệ Công ty (trong vòng 28 ngày kể từ khi có sự thay đổi). 

 

7. XÓA ĐĂNG KÝ CỦA CÔNG TY 

DICA có quyền xóa đăng ký của Công ty trong 1 số trường hợp. Nếu bị xóa đăng 

ký, Công ty không được tiếp tục kinh doanh. Lý do bị xóa đăng ký bao gồm: không 

thực hiện các hoạt động kinh doanh theo các thông báo, yêu cầu của DICA; bị ngừng 

hoạt động quá 6 tháng do không nộp báo cáo cập nhật thông tin hàng năm; nộp báo 

cáo có thông tin sai lệch. 

 

8. CHƢƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRỰC TUYẾN (MYCO) 

Chương trình MyCO do DICA quản lý và thực hiện điện tử 24/7. Các hồ sơ, tài 

liệu nộp cho DICA theo các phương thức: 

- Nộp trực tuyến trên địa chỉ www.myco.dica.gov.mm; hoặc, 

- Nộp trực tiếp tại Văn phòng DICA để cập nhật điện tử vào chương trình. 

8.1. Sử dụng chƣơng trình MyCO: 

Để sử dụng chương trình MyCO, phải khởi tạo 1 tài khoản sử dụng địa chỉ email. 

Tài khoản này có thể được khởi tạo theo tư cách tài khoản cá nhân (chỉ 1 người truy 

cập) hoặc tài khoản doanh nghiệp (nhiều người truy cập). 

8.2. Mẫu biểu đăng ký thông tin: 

Thông tin báo cáo phải được lập theo mẫu biểu có sẵn. Thông tin chỉ được coi là 

đã nộp sau khi DICA đã nhận và chấp thuận. 

8.3. Phí cập nhật thông tin: 

Phí cập nhật thông tin có thể được thanh toán online trên chương trình MyCO 

hoặc tại văn phòng DICA. Việc cập nhật thông tin cho DICA chưa được coi là hoàn tất 

nếu Công ty chưa thanh toán phí cập nhật thông tin hoặc phí thanh toán chậm. 

8.4. Mua thông tin về công ty: 

Thông tin chung về 1 công ty có thể truy cập miễn phí trên chương trình MyCO. 

Các thông tin khác có thể mua từ hệ thống, bao gồm: tóm lược thông tin về công ty; 

bản sao Điều lệ; bản sao các chứng nhận. 

  

http://www.myco.dica.gov.mm/
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PHẦN 2 – TƢ VẤN CỦA BIDV YANGON 

 

1. Những nội dung cần lƣu ý khi thành lập Công ty tại Myanmar: 

- Lựa chọn mô hình thành lập là công ty, chi nhánh, VPĐD hay nhà thầu quốc 

tế tùy thuộc vào các đặc điểm và lợi ích về: khả năng giao kết hợp đồng, nghĩa vụ thuế 

(thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu, thuế thương mại...) và khả năng tiếp cận 

vốn vay ngân hàng... 

- Việc thuê trụ sở công ty phải phù hợp với Luật Hạn chế Bất động sản năm 

1987 của Myanmar. 

- Các nội dung liên quan đến người lao động: hợp đồng lao động với người lao 

động bản địa; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; thuế 

thu nhập cá nhân, visa lao động... 

- Các loại thuế và yêu cầu về báo cáo tài chính. 

- Văn hóa doanh nghiệp và văn hóa công sở tại Myanmar. 

2. Dịch vụ tƣ vấn của BIDV Yangon: 

- Tư vấn các nội dung cần lưu ý nêu trên (miễn phí). 

- Các dịch vụ tư vấn trên cơ sở ký hợp đồng dịch vụ tư vấn và có thu phí: 

 Đăng ký thành lập công ty; 

 Tư vấn hồ sơ xin phép đầu tư (đối với doanh nghiệp FDI); 

 Đăng ký cấp giấy phép XNK; 

 Đăng ký cấp mã số thuế; 

 Xin cấp giấy phép xây dựng; 

 Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương mại; 

 Đăng ký bảo hộ tên miền… 

3. Thông tin liên hệ: 

BIDV Yangon 

Địa chỉ:  9th Floor, Tower 1, HAGL Myanmar Center Tower, No. 192 

Kabar Aye Pagoda Road, Bahan, Yangon, Myanmar 

Email: yangonbranch@bidv.com.vn 

Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Bẩy - Phó Trưởng phòng Phát triển Kinh 

doanh, BIDV Yangon 

 Điện thoại: +959777979899 (MM), +84972312244 (VN) 

 Email: baynv@bidv.com.vn, vanbay.nguyen76@gmail.com 
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