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

DỰ THẢO 1

THÔNG TƯ
Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào
mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách
công ty đại chúng
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 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 chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
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 nội dung về
chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng
ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
Mục I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn các nội dung sau:
1. Mẫu Bản cáo bạch chào bán chứng khoán ra công chúng, phát hành cổ
phiếu để hoán đổi;
2. Mẫu Thông báo chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai;
3. Mẫu Báo cáo kết quả chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công
khai;
4. Mẫu Bản công bố thông tin về công ty đại chúng; Hồ sơ đăng ký công ty
đại chúng hình thành sau chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; Việc hủy
tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty
đại chúng do tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp;
5. Việc mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng.
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Điều 2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm:
1. Tổ chức phát hành;
2. Công ty đại chúng;
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Mục II
MẪU BẢN CÁO BẠCH, THÔNG BÁO, BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO
BÁN, PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN, CHÀO MUA CÔNG KHAI
Điều 3. Mẫu Bản cáo bạch
1. Tổ chức phát hành khi đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng,

phát hành cổ phiếu để hoán đổi thực hiện lập Bản cáo bạch theo các mẫu sau:
a) Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo Mẫu tại Phụ
lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại
chúng theo Mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại
chúng theo Mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này;
d) Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để chuyển đổi
công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần theo Mẫu tại Phụ lục số 04
ban hành kèm theo Thông tư này;
đ) Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng theo Mẫu tại Phụ lục số
05 ban hành kèm theo Thông tư này;
e) Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền
ra công chúng theo Mẫu tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này;
g) Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng
hình thành sau quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, công ty đại chúng hình thành
sau hợp nhất doanh nghiệp không thuộc trường hợp tái cơ cấu doanh nghiệp theo
Mẫu tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này;
h) Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng của công ty đại chúng
hình thành sau quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, công ty đại chúng hình thành
sau hợp nhất doanh nghiệp không thuộc trường hợp tái cơ cấu doanh nghiệp theo
Mẫu tại Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư này;
i) Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền
ra công chúng của công ty đại chúng hình thành sau quá trình tái cơ cấu doanh
nghiệp, công ty đại chúng hình thành sau hợp nhất doanh nghiệp không thuộc
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trường hợp tái cơ cấu doanh nghiệp theo Mẫu tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo
Thông tư này;
k) Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho số cổ đông không xác
định của công ty đại chúng khác theo Mẫu tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo
Thông tư này;
l) Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất
theo Mẫu tại Phụ lục số 11 ban hành kèm theo Thông tư này;
m) Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập
theo Mẫu tại Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Nội dung chính trong mẫu Bản cáo bạch tại khoản 1 Điều này bao gồm:
a) Thông tin về những người chịu trách nhiệm chính đối với Bản cáo bạch;
b) Thông tin về các nhân tố rủi ro;
c) Thông tin về tổ chức phát hành, bao gồm quá trình hình thành phát triển,
mô hình tổ chức bộ máy, các công ty có liên quan, hoạt động kinh doanh;
d) Thông tin về các cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, Chủ sở hữu công ty,
Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm
soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng;
đ) Thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và kế
hoạch dự kiến;
e) Thông tin về đợt chào bán, trong đó có đặc điểm của chứng khoán chào
bán, phương thức phân phối, lịch trình phân phối, các trường hợp hủy bỏ đợt chào
bán;
g) Thông tin về mục đích chào bán và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ
đợt chào bán, ngoại trừ trường hợp chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng thông
qua thay đổi cơ cấu sở hữu nhưng không làm tăng vốn điều lệ của tổ chức phát
hành, cổ đông chào bán cổ phần tại công ty đại chúng ra công chúng;
h) Thông tin về các đối tác liên quan đến đợt chào bán, bao gồm tổ chức tư
vấn, tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức đại lý phát hành, đại diện người sở hữu
trái phiếu, tổ chức kiểm toán;
i) Chữ ký của những người chịu trách nhiệm chính về Bản cáo bạch theo
quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Chứng khoán;
k) Danh mục các tài liệu đính kèm Bản cáo bạch, bao gồm các Quyết định
của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc
Chủ sở hữu công ty liên quan tới đợt chào bán, Báo cáo tài chính theo quy định
tại Điều 20 Luật Chứng khoán, các tài liệu liên quan đến dự án sử dụng vốn thu
được từ đợt chào bán và các tài liệu khác (nếu có).
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3. Tổ chức phát hành khi lập Bản cáo bạch theo mẫu tại khoản 1 Điều này
phải đảm bảo các quy định sau:
a) Các thông tin công bố trong Bản cáo bạch phải rõ ràng, chính xác, trung
thực, không mâu thuẫn và có đầy đủ những nội dung có thể ảnh hưởng tới quyết
định của nhà đầu tư. Ngôn từ trong Bản cáo bạch phải đơn giản, dễ hiểu; trường
hợp sử dụng những thuật ngữ chuyên ngành, kỹ thuật phải kèm theo giải thích rõ
ràng;
b) Các thông tin quan trọng, thông tin mang tính so sánh trong Bản cáo
bạch phải được nêu rõ nguồn tham chiếu thông tin và đính kèm Bản cáo bạch;
c) Bản cáo bạch phải được lập với hình thức đơn giản, phông chữ và cỡ chữ
được trình bày đảm bảo dễ đọc;
d) Việc phân tích các nhân tố rủi ro cần nêu ảnh hưởng đến lĩnh vực hoạt
động kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức
phát hành, đợt chào bán, giá chứng khoán chào bán hoặc dự án sử dụng vốn thu
được từ đợt chào bán. Các nhân tố rủi ro cần được phân loại và đặt tiêu đề phù
hợp theo nhóm, sắp xếp theo thứ tự công bố các nhân tố rủi ro có ảnh hưởng tiêu
cực từ cao đến thấp;
đ) Nội dung về tình hình hoạt động kinh doanh và thông tin tài chính cần
phản ánh về toàn bộ tình hình hoạt động của tổ chức phát hành trong hai (02) năm
tài chính gần nhất và tính đến thời điểm kết thúc quý gần nhất. Trường hợp tổ
chức phát hành là công ty mẹ, kết quả hoạt động kinh doanh được công bố bao
gồm kết quả kinh doanh hợp nhất và của công ty mẹ;
e) Nội dung về cổ đông lớn, Chủ sở hữu công ty, Chủ tịch công ty, thành
viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế
toán trưởng phải phản ánh các thông tin về lợi ích có liên quan đến tổ chức phát
hành;
g) Mục đích chào bán và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán
phải phù hợp với phương án sử dụng vốn được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội
đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua;
h) Trường hợp tổ chức phát hành sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch thì phải
nêu rõ các nội dung sửa đổi, bổ sung và lý do sửa đổi, bổ sung.
Điều 4. Mẫu Thông báo chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua
công khai
1. Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Mẫu tại Phụ lục số 13
ban hành kèm theo Thông tư này;
2. Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng theo Mẫu tại Phụ lục số 14
ban hành kèm theo Thông tư này;
3. Thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo Mẫu tại Phụ lục số 15
ban hành kèm theo Thông tư này;
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4. Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng
vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Mẫu tại Phụ lục số 16 ban hành kèm
theo Thông tư này;
5. Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao
động trong công ty theo Mẫu tại Phụ lục số 17 ban hành kèm theo Thông tư này;
6. Thông báo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền theo
Mẫu tại Phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư này;
7. Thông báo chào mua công khai theo Mẫu tại Phụ lục số 19 ban hành kèm
theo Thông tư này.
Điều 5. Mẫu Báo cáo kết quả chào bán, phát hành chứng khoán, chào
mua công khai
1. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Mẫu tại Phụ lục
số 20 ban hành kèm theo Thông tư này;
2. Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo Mẫu tại Phụ lục
số 21 ban hành kèm theo Thông tư này;
3. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho số cổ đông không
xác định của công ty đại chúng khác theo Mẫu tại Phụ lục số 22 ban hành kèm
theo Thông tư này;
4. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất
theo Mẫu tại Phụ lục số 23 ban hành kèm theo Thông tư này;
5. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập
theo Mẫu tại Phụ lục số 24 ban hành kèm theo Thông tư này;
6. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cổ phiếu ưu đãi kèm chứng
quyền riêng lẻ theo Mẫu tại Phụ lục số 25 ban hành kèm theo Thông tư này;
7. Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng
quyền riêng lẻ theo Mẫu tại Phụ lục số 26 ban hành kèm theo Thông tư này;
8. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho nhà đầu tư xác định,
hoán đổi nợ theo Mẫu tại Phụ lục số 27 ban hành kèm theo Thông tư này;
9. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Mẫu tại Phụ lục số 28 ban hành
kèm theo Thông tư này;
10. Báo cáo kết quả phát hành phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa
chọn cho người lao động trong công ty theo Mẫu tại Phụ lục số 29 ban hành kèm
theo Thông tư này;
11. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo Mẫu
tại Phụ lục số 30 ban hành kèm theo Thông tư này;
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12. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng
quyền theo Mẫu tại Phụ lục số 31 ban hành kèm theo Thông tư này;
13. Báo cáo kết quả chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu phổ thông
theo mẫu tại Phụ lục số 32 ban hành kèm theo Thông tư này;
14. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu tại nước ngoài theo Mẫu tại Phụ lục
số 33 ban hành kèm theo Thông tư này;
15. Báo cáo kết quả chào mua công khai theo Mẫu tại Phụ lục số 34 ban
hành kèm theo Thông tư này.
Mục III
ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG,
HỦY TƯ CÁCH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Điều 6. Mẫu Bản công bố thông tin về công ty đại chúng
Bản công bố thông tin về công ty đại chúng được lập theo Mẫu quy định
tại Phụ lục số 35 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 7. Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của công ty cổ phần được hình
thành sau chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp
Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của công ty cổ phần được hình thành sau
chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp bao gồm:
1. Các tài liệu quy định tại điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 33 Luật Chứng
khoán.
2. Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được hình thành sau
chia, tách, hợp nhất doanh nghiệp được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.
Trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, công ty chưa có
báo cáo tài chính năm gần nhất do thời gian hoạt động chưa đủ năm tài chính theo
quy định, Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán trong hồ sơ đăng ký
công ty đại chúng được thay thế bằng Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm
toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.
3. Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán
độc lập của công ty cổ phần được hình thành sau sáp nhập. Trường hợp báo cáo
tài chính năm gần nhất được kiểm toán của công ty cổ phần được hình thành sau
sáp nhập chưa ghi nhận số vốn điều lệ đã góp của doanh nghiệp sau sáp nhập,
công ty cổ phần được hình thành sau sáp nhập phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ
gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.
Điều 8. Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp
ứng điều kiện là công ty đại chúng do tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh
nghiệp
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1. Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều
kiện là công ty đại chúng do chấm dứt tồn tại sau chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập,
giải thể, phá sản doanh nghiệp.
a) Công ty đại chúng thực hiện báo cáo, công bố thông tin về việc tổ chức
lại doanh nghiệp, giải thể, phá sản theo pháp luật về công bố thông tin trên thị
trường chứng khoán.
b) Sau khi công ty đại chúng được cập nhật tình trạng pháp lý trên Cơ sở
dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc khi có quyết định của tòa án tuyên
bố phá sản doanh nghiệp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và thông báo
trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc
hủy tư cách công ty đại chúng.
2. Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp công ty đại chúng bị
thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
a) Công ty đại chúng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực
hiện báo cáo, công bố thông tin theo pháp luật về công bố thông tin trên thị trường
chứng khoán.
b) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét việc hủy tư cách công ty đại
chúng trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về việc thu hồi Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
c) Sau khi hết thời hạn theo quy định tại điểm b khoản này, Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước xem xét và thông báo trên phương tiện công bố thông tin của Ủy
ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng.
3. Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều
kiện là công ty đại chúng sau tách, nhận sáp nhập doanh nghiệp mà không chấm
dứt sự tồn tại.
a) Trình tự, hồ sơ và thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường
hợp không đáp ứng điều kiện sau khi tách, nhận sáp nhập mà không chấm dứt sự
tồn tại thực hiện theo quy định tại Điều 38, 39 Luật Chứng khoán.
b) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho công ty về việc hủy tư
cách công ty đại chúng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hủy tư
cách công ty đại chúng đầy đủ và hợp lệ, đồng thời công bố trên phương tiện công
bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
4. Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều
kiện là công ty đại chúng do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần
thành công ty trách nhiệm hữu hạn.
a) Công ty đại chúng nhận quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo pháp luật về công bố thông tin trên thị
trường chứng khoán.
b) Sau khi nhận được báo cáo, công bố thông tin theo quy định tại điểm a
khoản này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và thông báo trên phương
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tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách
công ty đại chúng.
Mục IV
MUA LẠI CỔ PHIẾU
Điều 9. Tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu
1. Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Chứng khoán
trước khi mua lại cổ phiếu của chính mình phải gửi tài liệu báo cáo đến Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước bao gồm:
a) Báo cáo về việc mua lại cổ phiếu theo Mẫu tại Phụ lục số 36 ban hành
kèm theo Thông tư này;
b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua lại, phương
án mua lại;
c) Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua phương án triển khai mua
lại cổ phiếu;
d) Văn bản xác nhận việc chỉ định thực hiện giao dịch của công ty chứng
khoán, trừ trường hợp công ty chứng khoán là thành viên của Sở giao dịch chứng
khoán Việt Nam mua lại cổ phiếu của chính mình;
đ) Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán theo quy định;
e) Tài liệu chứng minh công ty có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu. Trường
hợp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ
đầu tư phát triển, quỹ khác để mua lại cổ phiếu, nguồn vốn thực hiện được căn cứ
trên báo cáo tài chính của công ty mẹ. Trường hợp công ty đại chúng là công ty
mẹ sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để mua lại cổ phiếu, nguồn
vốn thực hiện không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên
báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán. Trường hợp nguồn lợi nhuận sau thuế
chưa phân phối dùng để mua lại cổ phiếu thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân
phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân
phối trên báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty mẹ chỉ được dùng lợi nhuận
sau thuế chưa phân phối để mua lại cổ phiếu sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ
các công ty con về công ty mẹ;
g) Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện để được mua lại cổ phiếu
theo quy định của pháp luật trong trường hợp công ty đại chúng thuộc ngành, nghề
đầu tư kinh doanh có điều kiện.
2. Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình thuộc trường hợp
được miễn trừ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 36 Luật Chứng
khoán và mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu
cho người lao động của công ty phải đảm bảo đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều
36 Luật Chứng khoán, đồng thời gửi tài liệu báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước trước khi mua lại cổ phiếu bao gồm:
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a) Công bố thông tin về việc mua lại cổ phiếu theo Mẫu tại Phụ lục số 37
ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc/Giám đốc triển
khai phương án mua lại cổ phiếu.
Điều 10. Báo cáo và công bố thông tin mua lại cổ phiếu
1. Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này thực
hiện việc báo cáo, công bố thông tin, thực hiện mua lại và báo cáo kết quả mua
lại cổ phiếu theo quy định tại khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 37 Luật Chứng khoán. Nội
dung công bố thông tin được thực hiện theo Mẫu tại Phụ lục số 37 ban hành kèm
theo Thông tư này. Nội dung báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu được thực hiện
theo Mẫu tại Phụ lục số 40 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này thực
hiện mua lại cổ phiếu sau bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày báo cáo Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin trang thông tin điện tử của công ty,
phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch
chứng khoán Việt Nam theo Mẫu tại Phụ lục số 37 ban hành kèm theo Thông tư
này. Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày kết thúc giao dịch mua lại cổ
phiếu, công ty đại chúng phải gửi báo cáo kết quả giao dịch cho Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước và công bố thông tin ra công chúng theo Mẫu tại Phụ lục số 40
ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 11. Thay đổi việc mua lại cổ phiếu
1. Công ty đại chúng không được thay đổi ý định hoặc phương án mua lại
cổ phiếu như đã báo cáo và công bố thông tin ra công chúng, trường hợp bất khả
kháng (thiên tai, dịch bệnh, địch họa và những trường hợp khác được Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước chấp thuận) thì phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước.
2. Trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi ra quyết định thay đổi
việc mua lại cổ phiếu, công ty đại chúng phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước, đồng thời thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công
ty, phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao
dịch chứng khoán Việt Nam về quyết định thay đổi theo Mẫu tại Phụ lục số 38
ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến về thay đổi việc mua lại cổ
phiếu trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo thay đổi.
Công ty đại chúng chỉ được thay đổi việc mua lại cổ phiếu sau khi có ý kiến chấp
thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
4. Trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi được Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước chấp thuận thay đổi việc mua lại cổ phiếu, công ty đại chúng
phải công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty, phương tiện công
bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt
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Nam về thay đổi việc mua lại cổ phiếu theo Mẫu tại Phụ lục số 39 ban hành kèm
theo Thông tư này.
5. Công ty đại chúng thực hiện thay đổi việc mua lại cổ phiếu sau khi hoàn
tất việc công bố thông tin theo quy định tại khoản 4 Điều này.
Điều 12. Báo cáo và công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ
1. Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình trong các trường hợp
theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 7 Điều 36 Luật Chứng khoán được bán cổ
phiếu quỹ sau hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày gửi báo cáo kết quả giao dịch mua
lại cổ phiếu, báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
và công bố thông tin ra công chúng.
2. Công ty đại chúng phải hoàn thành việc bán cổ phiếu quỹ trong vòng
mười (10) ngày làm việc kể từ ngày báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và
công bố thông tin về việc bán cổ phiếu quỹ theo Mẫu tại Phụ lục số 37 ban hành
kèm theo Thông tư này.
3. Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày kết thúc giao dịch bán cổ
phiếu quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công ty đại chúng phải gửi báo cáo
kết quả giao dịch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin ra
công chúng theo Mẫu tại Phụ lục số 40 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 13. Trách nhiệm của công ty chứng khoán và Sở giao dịch chứng
khoán Việt Nam
1. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện việc mua lại cổ
phiếu có trách nhiệm sau đây:
a) Hướng dẫn công ty đại chúng thực hiện việc mua lại cổ phiếu theo quy
định và phương án đã được công bố;
b) Đảm bảo việc công ty đại chúng có đủ tiền trên tài khoản giao dịch khi
đặt lệnh mua để thực hiện khối lượng giao dịch đã báo cáo và công bố thông tin
ra công chúng;
c) Không sử dụng các thông tin chưa công bố ra công chúng liên quan đến
việc mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng chỉ định để mua bán chứng khoán
của công ty đại chúng chỉ định hoặc tiết lộ các thông tin liên quan cho bên thứ ba
trừ trường hợp theo quy định pháp luật.
2. Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm sau đây:
a) Giám sát công ty niêm yết, đăng ký giao dịch thực hiện việc công bố
thông tin trước và sau khi thực hiện mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ theo quy
định;
b) Giám sát công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện mua lại cổ phiếu
theo quy định.
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Mục V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 14. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 2021 và thay thế
Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu
để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào
mua công khai cổ phiếu.
2. Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam,
Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổ chức phát hành, công ty
đại chúng, công ty chứng khoán và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thực hiện Thông tư này.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương;
- Viện Kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Website BTC;
- Lưu: VT, UBCK (...b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

