
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

số: fc2^ /2015/TT-BTC Hà Nội, ngày <1% tháng % năm 2015 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài 
trên thị trưòng chứng khoán Việt Nam 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 thảng 6 năm 2006; 
Căn cứ Luật sửa đỗi, bẻ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 

tháng 11 năm 2010; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngấy 29 thảng 11 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cân tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Nghị định sổ 58/2012/NĐ-CP ngày 20 thảng^ 7 năm 2012 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một sô điêu của Luật Chứng 
khoán và Luật sửa đoi, bo sung một số điểu của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Nghị định sổ 60/2015/NĐ-CP ngày 26 thảng 6 năm 2015 của 
Chính phủ sửa đoi, bố sung một sổ điểu của Nghị định số 58/20]2/NĐ-CP 
ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một so điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu 
của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Nghị định sổ 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của 
Chính phủ về việc ứng dụng cổng nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
Nhà nước; 

Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư huệóng dẫn hoạt động đầu tư 

nước ngoài trên thị ừ-ường chứng khoán Việt Nam. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này hướng dẫn hoạt động giao dịch, đầu tư chứng khoán và tỷ 

lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, 
không bao gồm các hoạt động đầu tư sau của nhà đầu tư nước ngoài: 



a) Hoạt động đầu tư quy định tại Điều 22, Điều 27, Điều 28 Luật Đầu tư; 

b) Hoạt động góp vốn thành lập, giao dịch cổ phần của công ty không 
phải là công ty đại chúng hoặc phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, 
trừ việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại các tổ chức kinh doanh chứng 
khoán, quỹ đâu tư chứng khoán. 

2. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau: 

a) Nhà đầu tư nước ngoài; 

b) Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ 
trở lên; 

c) Ngân hàng lưu ký, tổ chức kinh doanh chứng khoán; 

d) Tổ chức phát hành, công ty đại chúng; 

đ) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Bản sao hợp lệ là bản sao được công chứng hoặc chứng thực theo quy 
định của pháp luật liên quan. 

2. Đại diện có thẩm qiẹyền của tổ chức nước ngoài là: 

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thư ký công 
ty hoặc Giám đốc (Tổng Giám đốc) của tổ chức nước ngoài, chủ sở hữu tố chức 
nước ngoài; 

b) Người có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của tổ chức nước ngoài 
hoặc theo thỏa thuận góp vốn hoặc theo các tài liệu tương đương của tố chức 
nước ngoài có đủ thẩm quyền để ký các tài liệu và thực hiện các công việc quy 
định tại Thông tư này; 

c) Người được đối tượng quy định tại điểm a, b khoản này uỷ quyền bằng 
văn bản có xác nhận bởi công chứng viên ở nước ngoài hoặc người được luật sư, 
công chứng viên ở nước ngoài xác nhận là đủ thẩm quyền đại diện cho tố chức 
nước ngoài theo quy định pháp luật nước ngoài. 

3. Đại diện giao dịch là cá nhân tại Việt Nam đáp ứng quy định tại khoản 
6 Điều 3 Thông tư này được nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền thực hiện các giao 
dịch, đàu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam, công bố thông 
tin, báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định 
pháp luật Việt Nam. 

4. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định của Thông tư này, có 
nội dung được kê khai phù họp và đầy đủ theo quy định pháp luật. 

5. Tổ chức kinh doanh chứng khoán bao gồm công ty chứng khoán, công 
ty quản lý quỹ tại Việt Nam. 
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6. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài; tổ chức 
thành lập theo pháp luật nước ngoài và thực hiện đầu tư, kinh doanh tại Việt 
Nam (sau đây gọi tắt là tổ chức nước ngoài). 

7. Nhổm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan bao gồm các tổ chức nước 
ngoài là người có liên quan có quan hệ với nhau theo một trong các trường hợp sau: 

a) Các quỹ nước ngoài, tố chức nước ngoài được quản lý bởi cùng một 
công ty quản lý quỹ trong nước hoặc nước ngoài; 

b) Các quỹ của cùng một quỹ mẹ (master fund) hoặc các danh mục của 
cùng một quỳ, các quỹ con (sub-funds) của cùng một quỹ, các quỹ được tài trợ 
vốn từ cùng một quỹ nguồn (feeder fund); 

c) Các danh mục đầu tư của cùng một quỹ đầu tư nước ngoài, tổ chức 
nước ngoài quản lý bởi nhiều công ty quản lý quỹ khác nhau (Multiple 
Investment Managers Fund - MIMF); 

d) Các danh mục đầu tư của cùng một quỹ đầu tư nước ngoài hoặc của 
cùng một nhà đâu tư nước ngoài, kê cả trường hợp lưu ký trên các tài khoản lưu 
ký khác nhau; 

đ) Các quỹ nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài có cùng một đại diện giao dịch. 

8Ề Thành viên ỉưu ký là các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại 
được Uy ban Chứng khoán Nhà nước câp giây chứng nhận đăng ký hoạt động lưu 
ký và đã đăng ký làm thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. 

Chưong n 
ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 

Điều 3. Hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài 
1. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam dưới các hình thức sau: 

a) Trực tiếp hoặc ủy quyền cho đại diện giao dịch, tổ chức kinh doanh 
chứng khoán mua, bán cổ phiếu, trái phiéu và các loại chửng khoán khác; đầu tư 
góp vốn, mua, bán, hoán đổi cổ phần theo quy định pháp luật chứng khoán và 
thị trường chứng khoán; 

b) Gián tiếp đầu tư dưới hình thức ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ, 
chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài quản lý. 

2. Trước khi thực hiện các hoạt động đầu tư theo quy định tại điếm a 
khoản 1 Điều này, nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký mã số giao dịch chứng 
khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông qua thành viên lưu 
ký theo quy định tại Điều 4 Thông tư này. 

3. Nhà đầu tư nước ngoài chỉ thực hiện đầu tư theo quy định tại điểm b 
khoản 1 Điều này không phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán. Trong 



trường hợp này, công ty quản lý quỹ, chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý 
quỹ nước ngoài cung cấp dịch vụ quản lý tài sản ủy thác của nhà đầu tư nước 
ngoài được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận 
đăng ký mã số giao dịch chứng khoán. 

4ề Nhà đầu tư nước ngoài bảo đảm các giao dịch quy định tại khoản 1 
Điều này và các giao dịch thực hiện bởi người có liên quan, nhóm nhà đầu tư 
nước ngoài có liên quan không nhằm mục đích giả tạo cung, cầu, thao túng giá 
chứng khoán và các hành vi giao dịch bị cấm khác theo quy định pháp luật. 

5. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp và quyết toán 
thuế, phí, lệ phí liên quan đến hoạt động chứng khoán tại Việt Nam theo quy 
định pháp luật Việt Nam hoặc ủy quyền cho thành viên lưu ký, to chức kinh 
doanh chứng khoán, văn phòng đại diện của mình, đại diện giao dịch thực hiện 
nghĩa vụ kê khai, nộp và quyết toán thuế, phí, lệ phí theo đúng quy định pháp 
luật Việt Nam. 

6. Nhà đầu tư nước ngoài được lựa chọn một đại diện giao dịch tại Việt 
Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

a) Có nàng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang phải 
chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh; 

b) Có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán; 

c) Không đồng thòi là nhân viên của tổ chức kinh doanh chứng khoán, chi 
nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài, ngân hàng lưu ký hoạt 
động tại Vỉệt Nam; 

d) Là đại diện giao dịch duy nhất tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài 
và được nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền bằng văn bản. 

7. Nhà đầu tư nước ngoài, đại diện giao dịch, tổ chức kinh doanh chứng 
khoán cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định 
pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các doanh nghiệp Việt Nam. 

Trường hợp thực hiện giao dịch hoán đổi với quỹ ETF, thực hiện chứng 
khoán phái sinh bàng phương thức chuyển giao vật chất dẫn tới tỷ lệ sở hữu 
nước ngoài đổi với chửng khoán cơ cấu, chứng khoán cơ sở vượt quá tỷ lệ sở 
hữu nước ngoài theo quy định pháp luật thì Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 
Nam có trách nhiệm yêu cầu công ty quản lý quỹ, thành viên bù trừ, đổi lác giao 
dịch của nhà đầu tư nước ngoài bán số chứng khoán cơ cấu, chứng khoán cơ sở 
vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thanh toán bằng tiền cho nhà đầu tư nước ngoài. 

8. Ngoại trừ quỹ mở, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 
51% vốn điều lệ trở lên, bao gồm cả sở hữu gián tiếp thông qua ủy quyền, ủy 
thác đầu tư, phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và tuân thủ quy định 
pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi tham gia đầu tư trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam. 
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Điều 4Ế Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán 
1. Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mã số giao dịch chứng khoán YỚi Trung 

tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo trình tự sau: 

a) Nhà đầu tư nước ngoài nộp đầy đủ bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại 
khoản 2 Điều này cho thành viên lưu ký; 

b) Thành viên lưu ký thẩm định hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng 
khoán của nhà đầu tư nước ngoài và khai báo các thông tin theo quy định tại Phụ 
lục 1, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này trên hệ thống đăng ký mã số 
giao dịch chứng khoán trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; 

c) Trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin 
khai báo bởi thành viên lưu ký, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp 
và xác nhận điện tử mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài 
thông qua thành viên lưu ký trên hệ thống đăng ký mã sổ giao dịch chứng khoán 
trực tuyên. Trường hợp từ chôi, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trả 
lời trên hệ thống và nêu rõ lý do; 

Nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng 
khoán và thực hiện đâu tư ngay sau khi được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 
Nam cấp mã số giao dịch chứng khoán dưới hình thức xác nhận điện tửề 

d) Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể tò khi nhận được mã số giao 
dịch chứng khoán, thành viên lưu ký nộp đầy đủ bộ hồ sơ đăng ký mã số giao 
dịch chứng khoán cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quy định 
tại khoản 2 Điều này để rà soát, lưu trữ; 

đ) Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ 
sơ từ thành viên lưu ký theo quy đinh tại điểm d khoản này, Trung tâm Lưu ký 
Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng 
khoán cho nhà đầu tư nước ngoài (qua thành viên lưu ký) theo mẫu quy định tại 
Phụ lục 20 ban hành kèm theo Thông tư này; 

e) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lưu trữ đầy đủ hồ sơ đăng ký 
mã số giao dịch chứng khoán và cung cấp cho ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
khi có yêu cầu bằng văn bản. 

2. Hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán bao gồm: 

a) Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán theo mẫu quy định tại Phụ 
lục 1 hoặc Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này (bản cứng hoặc bản sao 
điện SWIFT của ngân hàng lưu ký toàn cầu có xác nhận của thành viên lưu ký), 
kèm theo bản sao văn bản ủy quyền cho thành viên lưu ký thực hiện việc đăng 
ký mã số giao dịch chứng khoán; 

b) Tài liệu nhận diện nhà đầu tư theo hướng dẫn tại Phụ lục 12 ban hành 
kèm theo Thông tư này (đối với tổ chức) hoặc bản sao họp lệ hộ chiếu còn hiệu 
lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối vói cá nhân); 
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c) Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài có đại diện giao dịch, tài liệu bổ 
sung bao gồm: 

- Văn bản ủy quyền đại diện giao dịch theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 
ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Phiếu Thông tin về đại diện giao dịch theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 
ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước công dân) hoặc hộ 
chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện giao dịch; 

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán của đại 
diện giao dịch. 

3. Hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này phải bảo đảm: 

a) Ngoại trừ các tài liệu theo quy định tại Phụ lục 1, 2, 3, 14, văn bản ủy 
quyền cho thành viên lưu ký, hợp đồng lưu ký và các tài liệu trích dẫn nội dung 
đăng tải từ trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước 
ngoài, các tài liệu lập bằng tiếng nước ngoài phải được công chứng hoặc chứng 
thực theo pháp luật nước ngoài. Bản sao các tài liệu lập bằng tiếng Việt do cơ 
quan quản lý nhà nước, tổ chức có thẩm quyền tại Việt Nam cấp được công 
chứng hoặc chứng thực phù họp với quy định pháp luật Việt Nam. Thời điêm 
công chứng hoặc chứng thực không quá một (01) năm, tính tới thời điêm nhà 
đầu từ nước ngoài nộp hồ sơ cho thành viên lưu ký; 

b) Ngoại trừ tài liệu bằng tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng Anh đâ được 
công chứng hoặc chứng thực theo pháp luật nước ngoài, tài liệu bằng các tiếng 
nước ngoài khác phải được dịch ra tiếng Việtễ Việc dịch ra tiếng Việt được thực 
hiện bởi thành viên lưu ký hoặc bởi tổ chức dịch thuật hoạt động hợp pháp tại 
Việt Nam. 

4. Nhà đầu tư nước ngoài chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về 
tính chính xác, hợp lệ, trung thực của hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng 
khoán. Thành viên lưu ký chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về việc 
khai báo đầy đủ, chính xác và trung thực các thông tin do nhà đầu tư cung cấp 
trên hệ thống đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến của Trung tâm 
Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. 

5. Nhà đầu tư nước ngoài không được xem xét cấp mã số giao dịch chứng 
khoán trong các trường hợp sau: 

a) Đang bị điều tra hoặc đã từng bị cơ quan quản lý có thẩm quyền trong 
nước hoặc nước ngoài xử phạt về các hành vi bị cấm theo quy định của pháp 
luật chứng khoán, hành vi rửa tiền hoặc có các hành vi vi phạm và bị xử phạt 
hành chính, hình sự trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý ngoại hối, thuế 
mà chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính hoặc không 
thực hiện đầy đủ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đó; 
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b) Bị hủy bỏ mã số giao dịch chứng khoán trong thời hạn hai (02) năm 
tính tới thời điểm nộp hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán. 

6. Công ty quản lý quỹ, chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ 
nước ngoài được đăng ký mã số giao dịch chứng khoán đế quản lý danh mục 
đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư theo hình thức quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư này. Việc đăng ký mã số giao dịch của các tô 
chức này thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 
Nam. Hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán bao gồm các tài liệu sau: 

a) Tài liệu quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

b) Bản sao hợp lệ hoặc bản gốc họp đồng lưu ký giữa công ty quản lý quỹ, 
chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài ký với ngân hàng 
lưu ký; 

c) Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ, 
chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài. 

7. Công ty chứng khoán nước ngoài được cấp hai (02) mã số giao dịch 
chứng khoán: một (01) mã số cho tài khoản tự doanh và một (01) mã số cho tài 
khoản môi giới của công tyẾ 

8. Quỹ đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài được quản lý bởi nhiều 
công ty quản lý quỹ (MIMF); tổ chức đầu tư thuộc chính phủ nước ngoài hoặc tổ 
chức đầu tư quốc tế liên chính phủ được đăng ký nhiều mã số giao dịch chứng 
khoán theo nguyên tắc sau: 

a) Mỗi danh mục đầu tư của tổ chức đầu tư thuộc chính phủ nước ngoài 
hoặc tổ chức đầu tư quốc tế liên chính phủ mà lưu ký tại một ngân hàng lưu ký 
thì được đăng ký một mã số giao dịch chứng khoán; 

b) Mỗi danh mục đầu tư của quỹ MIMF quản lý bởi một công ty quản lý 
quỹ thì được đăng ký một mã số giao dịch chứng khoán; danh mục đầu tư do 
quỹ tự quản lý cũng được cấp một mã số giao dịch chứng khoán riêng. 

9. Trường hợp quỹ đầu tư nước ngoài, tổ chức đầu tư nước ngoài quy định 
tại khoản 8 Điều này, công ty chứng khoán nước ngoài đã được câp một (01) mã 
số giao dịch chứng khoán thì hồ sơ đăng ký cấp bổ sung một (01) mã sổ giao 
dịch chứng khoán bao gồm tài liệu quy định tại điêm a khoản 2 Điều này, kèm 
theo tài liệu chứng minh tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định tại khoản 8 Điều 
này và bản sao giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán đã cấp 
trước đó. 

Điều 5. Thay đổi phải báo cáo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 
Việt Nam 

1. Trước khi thực hiện thay đổi, nhà đầu tư nước ngoài phải thông qua 
thành viên lưu ký, báo cáo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vê những 
nội dung sau đây: 
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a) Thay đổi đại diện giao dịch; 

b) Chuyển danh mục đầu tư giữa các tài khoản lưu ký theo quy định tại 
khoản 2 Điều 8 Thông tư này. 

2. Hồ sơ báo cáo về các thay đổi quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm: 

a) Báo cáo thay đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo 
Thông tư này (bản cứng hoặc bản sao điện SWIFT của ngân hàng lưu ký toàn cầu 
có xác nhận của thành viên lưu ký), kèm theo bản sao văn bản ủy quyền cho thành 
viên lưu ký thực hiện báo cáo (nếu là thành viên lưu ký mới của nhà đầu tư); 

b) Tùy vào nội dung thay đổi, các tài liệu bổ sung bao gồm: 

- Tài liệu có liên quan về đại diện giao dịch mới qúy định tại điểm c 
khoản 2 Điều 4 Thông tư này (nếu có), kèm theo thông báo về việc chấm dứt ủy 
quyền hoạt động cho đại diện giao dịch cũ; 

- Báo cáo chi tiết về danh mục đàu tư trên tài khoản lưu ký cũ theo mẫu 
quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư này; hợp đồng nguyên tắc 
hoặc thông báo của thành viên lưu ký cũ về việc thanh lý hợp đồng lưu ký; họp 
đồng nguyên tắc về việc mở tài khoản lưu ký mới hoặc bản sao văn bản ủy 
quyền cho hoạt động lưu ký tại Việt Nam; hồ sơ đề nghị tất toán tài khoản lưu 
ký hoặc chuyển khoản chứng khoán theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký 
Chứng khoán Việt Nam. 

3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ khi có sự thay đổi, nhà đầu tư 
nước ngoài phải thông qua thành viên lưu ký, báo cáo Trung tâm Lưu ký Chứng 
khoán Việt Nam về những thay đổi sau đây: 

a) Thay đổi ngân hàng lưu ký nơi mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp; 

b) Thay đổi tên; trụ sở chính; địa chỉ liên lạc của nhà đầu tư hoặc của đại 
diện giao dịch (nếu có); 

c) Thay đổi số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân họp pháp khác (đối với 
nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân); số giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc các tài 
liệu tương đương nhận diện nhà đầu tư tổ chức nước ngoài do cơ quan quản lý 
nhà nước ngoài cấp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư này (đối với 
nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức); 

d) Thay đổi do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại. 

4. Hồ sơ báo cáo về các thay đổi quy đinh tại khoản 3 Điều này bao gồm: 

a) Tài liệu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

b) Tùy vào tính chất thay đổi, các tài liệu bổ sung bao gồm: Văn bản của 
ngân hàng xác nhận tài khoản vốn đầu tư gián tiếp mới; bản sao hợp lệ hộ chiếu 
mới hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao hợp lệ các tài liệu xác 
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minh việc thay đổi tên, trụ sở chính, địa chỉ liên lạc, chia, tách, hợp nhất, sáp 
nhập và các nội dung khác; các tài liệu khác nhận diện nhà đầu tư nước ngoài 
theo quy định tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư này; 

Trong trường họp thay đổi tên, tài liệu xác nhận việc thay đổi tên là một 
trong các tài liệu sau: 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập 
và hoạt động hoặc tài liệu tương đương xác minh nhà đầu tư nước ngoài đã thay 
đổi tên gọi, bao gồm tên cũ và tên mới của nhà đầu tư nước ngoài hoặc bản cáo 
bạch hoặc tài liệu tương đương của quỹ nước ngoài đã được đăng trên trang 
thông tin điện từ của cơ quan quản lý nước ngoài nơi quỹ được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký thành lập và hoạt động có ghi rõ việc đổi tên hoặc các tài liệu khác 
do cơ quan quản lý nước ngoài cấp hoặc trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải 
trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý theo tên gọi mới (với số giấy 
phép thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh hoặc mã số thuế hoặc số tham chiếu 
khác không thay đổi) hoặc các tài liệu khác ghi tên mới kèm theo xác nhận của 
công chứng viên nước ngoài về việc thay đổi tên của nhà đầu tư nước ngoài ễ 

5Ế Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện báo cáo các thay đổi theo quy định tại 
khoản 1, khoản 3 Điều này theo trình tự sau: 

a) Nhà đầu tư nước ngoài nộp đày đủ bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại 
khoản 2, khoản 4 Điều này cho thành viên lưu ký; 

b) Thành viên lưu ký thẩm định hồ sơ báo cáo về các thay đổi của nhà đầu 
tư nước ngoài và khai báo thông tin theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm 
theo Thông tư này trên hệ thống đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trực 
tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; 

c) Trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin 
cung cấp bởi thành viên lưu ký, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam điều 
chỉnh thông tin thay đổi theo yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài dưới hình thức 
xác nhận điện tử thông qua thành viên lưu ký hoặc chuyển danh mục chứng 
khoán của nhà đầu tư nước ngoài sang thành viên lưu ký mới (đối với thay đôi 
quy định tại điểm b khoản 1 Điều này); 

Các thay đổi nêu trên có hiệu lực kể từ khi có xác nhận điện tử của Trung 
tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Trường hợp từ chối, Trung tâm Lưu ký 
Chứng khoán Việt Nam trả lời trên hệ thống và nêu rõ lý do. 

d) Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được xác nhận 
điện tử của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, thành viên lưu ký nộp 
đầy đủ hồ sơ báo cáo về các thay đổi theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điêu 
này cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đê rà soát, lưu trữ. Hô sơ 
phải bảo đảm đáp ứng quy định tại Khoản Điêu 4 Thông tư này; 
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đ) Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 
theo quy định tại điểm d khoản này, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 
xác nhận bằng văn bản các thay đổi theo yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài 
(qua thành viên lưu ký). 

Điều 6. Đình chỉ giao dịch, hủy bỏ mã số giao dịch chứng khoán 

1. Nhà đầu tư nước ngoài bị đình chỉ giao dịch tối đa sáu (06) tháng trong 
các trường họp sau: 

a) Khi phát hiện hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu 
tư nước ngoài có những thông tin sai lệch, không chính xác hoặc hồ sơ bỏ sót 
những nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ; 

b) Nhà đầu tư nước ngoài báo cáo, cung cấp tài liệu không trung thực, 
không chính xác, không kịp thời theo yêu cầu của Trung tâm Lưu ký Chứng 
khoán Việt Nam hoặc ủy ban Chứng khoán Nhà nước; không thực hiện nghĩa 
vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin theo quy định pháp luật; 

c) Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định tại 
Điều 9 Luật Chứng khoán và khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Chứng khoán; 

d) Nhà đầu tư nước ngoài vi phạm quy định về quản lý ngoại hối theo 
pháp luật Việt Nam; không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài 
chính khác đối với Nhà nước theo quy định pháp luật. 

2. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hủy mã số giao dịch chứng 
khoán của nhà đầu tư nước ngoài trong các trường hợp sau: 

a) Nhà đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 5 
Điều 4 Thông tư này; 

b) Quá thời hạn đình chỉ giao dịch quy định tại khoản 1 Điều này mà 
những thiếu sót dẫn đến việc đình chỉ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài 
không được khắc phục; 

c) Theo yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài: Trong trường hợp này, nhà 
đầu tư nước ngoài, thông qua thành viên lưu ký, gửi giấy đề nghị Trung tâm Lưu 
ký Chứng khoán Việt Nam hủy mã số giao dịch chứng khoán theo mẫu tại Phụ 
lục 14 ban hành kèm theo Thông tư này (bản cứng hoặc bản sao điện SWIFT 
của ngân hàng lưu ký toàn cầu có xác nhận của thành viên lưu ký), kèm theo bản 
sao văn bản ủy quyền cho thành viên lưu ký thực hiện việc hủy mã số giao dịch 
chứng khoán (nếu là thành viên lưu ký mới của nhà đầu tư). 

3. Nhà đầu tư nước ngoài bị hủy mã số giao dịch chứng khoán theo quy 
định tại điểm b khoản 2 Điều này, không được xem xét cấp lại mã số giao dịch 
chứng khoán trong thời hạn hai (02) năm kể từ thời điểm mã số giao dịch chứng 
khoán bị hủy bỏ. 



Điều 7. Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp 
1. Mỗi nhà đầu tư nước ngoài được mở một (01) tài khoản vốn đầu tư gián 

tiêp tại một (01) ngân hàng lưu ký được phép kinh doanh ngoại hối để thực hiện 
hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam. 

2. Mọi hoạt động chuyển tiền để thực hiện các giao dịch, đầu tư quy định 
tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này, các thanh toán khác liên quan đến hoạt động 
đâu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài; nhận và sử dụng cổ tức, lợi tức 
được chia, mua ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động kinh 
doanh ngoại hối tại Việt Nam để chuyển ra nước ngoài và các giao dịch khác có 
liên quan đêu phải thực hiện thông qua tài khoản nàyễ 

3. Trong nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài, 
công ty quản lý quỳ, chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài 
được mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để tiếp nhận vốn của các nhà đầu tư 
nước ngoài không có tài khoản vốn đầu tư gián tiếp và thực hiện đầu tư trên thị 
trường chứng khoán Việt Nam theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông 
tư này. Trong trường hợp này, tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đứng tên công ty 
quản lý quỹ, chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài. 

4. Đối tượng thực hiện, điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng, sử dụng và 
quản lý tài khoản vốn đầu tư gián tiếp thực hiện theo các quy định pháp luật về 
quản lý ngoại hối. 

Điều 8. Tài khoản lưu ký chứng khoán 
1. Trường hợp lưu ký tài sản tại ngân hàng lun ký: 

a) Sau khi đăng ký mã số giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài 
được mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại ngân hàng lưu ký theo nguyên tắc cứ 
mỗi một mã số giao dịch chứng khoán được cấp thì chỉ được mở duy nhất một 
tài khoản lưu ký chứng khoán. 

Quy định tại điểm này không áp dụng đối với trường hợp nhà đàu tư nước 
ngoài lưu ký chứng khoán tại tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại các công 
ty chứng khoán; 

b) Việc mở tài khoản lưu ký tại ngân hàng lưu ký thực hiện theo các quy 
định pháp luật về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. Mọi bút 
toán thanh toán, lưu ký chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài đều phải được 
thực hiện trên tài khoản này. 

2. Nhà đầu tư nước ngoài có quyền chuyển toàn bộ danh mục chứng khoán 
từ một tài khoản lưu ký (tất toán tài khoản lưu ký) sang một tài khoản lưu ký 
khác. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài lưu ký tài sản tại ngân hàng lưu ký theo 
quy định tại khoản 1 Điều này, trước khi mở tài khoản lưu ký tại ngân hàng lưu 
ký mới, nhà đâu tư nước ngoài phải đóng tài khoản lưu ký hiện hành, chuyên toàn 
bộ số dư trên tài khoản này sang tài khoản mới. Thủ tục chuyển danh mục chứng 
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khoán giữa các tài khoản lưu ký thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư này 
và các quy định pháp luật về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. 

Chương III 
NGHĨA VỤ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

Điều 9. Nghĩa vụ trong hoạt động cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư 
nước ngoài 

1. Tổ chức kinh doanh chứng khoán cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư 
nước ngoài phải bảo đảm: 

a) Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường 
chứng khoán; 

b) Trường hợp tổ chức kinh doanh chứng khoán cung cấp dịch vụ cho nhà 
đầu tư nước ngoài, tham gia đấu giá chứng khoán theo ủy quyền của nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải tách biệt riêng các lệnh giao 
dịch, chỉ thị đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài với các lệnh giao dịch, chỉ thị đầu 
tư của nhà đầu tư trong nước và của chính công ty, bảo đảm việc đầu tư chửng 
khoán, mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài tuân thủ các quy định pháp luật 
về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các doanh nghiệp Việt Nam; 

c) Có trách nhiệm phân bổ công bằng và hợp lý tài sản cho từng nhà đầu 
tư nước ngoài phù hợp với hợp đồng đã giao kết; 

d) Trừ trường hợp quản lý tài khoản giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài 
là cá nhân theo quy định pháp luật, công ty chứng khoán không được đưa ra 
quyết định đầu tư thay cho khách hàng. 

2. Khi thực hiện giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài, đại diện giao dịch 
của nhà đầu tư nước ngoài phải bảo đảm: 

a) Tuân thủ các quy định pháp luật chứng khoán và pháp luật liên quan; 

b) Thực hiện theo đúng chỉ thị giao dịch và thanh toán của nhà đầu tư 
nước ngoài, không trực tiếp đưa ra các quyết định đầu tư bao gồm việc lựa chọn 
loại chứng khoán, số lượng, mức giá, thời điểm thực hiện giao dịch khi chưa 
nhận được lệnh giao dịch, chỉ thị đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; 

c) Không được thông đồng với các nhà đầu tư trong và ngoài nước để 
thực hiện việc mua, bán chứng khoán nhằm mục địch giả tạo cung, cầu; giao 
dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục mua, bán 
đế thao túng giá chứng khoán; 

d) Thực hiện nghĩa vụ báo cáo khi có yêu cầu bằng văn bản của ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước. 

3. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, thành viên lưu ký, tổ chức 
kinh doanh chứng khoán cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài có trách 
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nhiệm bảo mật các thông tin về nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật 
liên quan và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu 
cầu bằng văn bản. 

4. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm xây dựng hệ 
thống đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến và ban hành quy trình sử 
dụng hệ thống. 

5. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam quy định chi tiết các hình 
thức cảnh báo, cảnh cáo và tạm ngừng việc sử dụng hệ thống đăng ký mã số 
giao dịch chứng khoán trực tuyến của thành viên lưu ký trong trường họp thành 
viên lưu ký không nộp đầy đủ danh mục hồ sơ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 
4, điểm d khoản 5 Điều 5 Thông tư này. 

6. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được chấm dứt vô thời hạn 
việc sử dụng hệ thống đăng ký mã số giao dịch trực tuyến của thành viên lưu ký 
trong trường họp thành viên lưu ký khai báo không trung thực thông tin để đăng 
ký mã sô giao dịch vê nhà đâu tư nước ngoài, đăng ký mã số giao dịch khống, 
đăng ký mã sô giao dịch không đúng đôi tượng, sau khi có ý kiên châp thuận 
của Uy ban Chứng khoán Nhà nước. 

7. Thành viên lưu ký chỉ được đăng ký mã số giao dịch cho nhà đầu tư 
nước ngoài khi đã tiếp nhận đầy đủ danh mục hô sơ theo quy định tại khoản 2 
Điêu 4 Thông tư này. Nghiêm cẩm thành viên lưu ký đăng ký mã số giao dịch 
không, đăng ký mã số giao dịch không đúng đối tượng. Trường hợp thành viên 
lưu ký đăng ký mã số giao dịch khống, không đúng đối tượng thì phải hoàn toàn 
chịu mọi trách nhiệm, kể cả nghĩa vụ tài chính đối với các giao dịch đã thực hiện 
trên tài khoản giao dịch mở trên cơ sở mã sổ giao dịch chứng khoán đó. 

Điều 10. Nghĩa vụ báo cáo trong hoạt động đầu tư nước ngoài 
1. Thành viên lưu ký phải lập và lưu trữ hồ sơ, chứng từ về các hoạt động 

lưu ký tài sản trên tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nước ngoài. Các tài liệu này 
phải được cung cấp cho các cơ quan quản lý có thẩm quyền, kể cả các tài liệu 
thuộc phạm vi điều chỉnh của các quy định về thông tin và bảo mật thông tin nhà 
đầu tư theo quy định pháp luật. 

2. Thành viên lưu ký phải báo cáo ủy ban Chứng khoán Nhà nước định 
kỳ hàng tháng số liệu thống kê về tài khoản lưu ký và danh mục tài sản của nhà 
đầu tư nước ngoài theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này. 
Trường hợp thành viên lưu ký là chi nhánh tổ chức tín dụng nước ngoài hoặc tố 
chức tín dụng một trăm phần trăm (100%) vốn nước ngoài thành lập tại Việt 
Nam thì phải bổ sung báo cáo về hoạt động đầu tư, danh mục đầu tư của mình 
theo mẫu quy định tại phần IV Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Ngân hàng lưu ký nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản vốn đầu tư 
gián tiếp, tài khoản góp vốn mua cổ phần phải báo cáo úy ban Chứng khoán 
Nhà nước định kỳ hai (02) tuần một lần về hoạt động chu chuyển vốn của nhà 
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đầu tư nước ngoài trên các tài khoản này theo mẫu quy định tại phần III Phụ lục 
4 ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Tổ chức kinh doanh chứng khoán phải báo cáo định kỳ hàng tháng về 
hoạt động quản lý danh mục đầu tư, đầu tư theo chỉ định cho nhà đâu tư nước 
ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này. 

5. Đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài có trách nhiệm báo cáo 
về hoạt động đầu tư theo chỉ định cho nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu quy định 
tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này khi có yêu cầu của ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước. 

6. Trung tâm Lun ký Chứng khoán Việt Nam định kỳ hàng tháng báo cáo 
cho ủy ban Chứng khoán Nhà nước: 

a) Hoạt động cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài 
và các thay đổi của nhà đầu tư (nếu có) theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục 7 
ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Cập nhật đầy đủ dữ liệu về nhà đầu tư nước ngoài và danh mục của nhà 
đầu tư nước ngoài theo hệ thống quản lý hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài 
của ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

7. Sở Giao dịch Chứng khoán báo cáo ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
định kỳ (ngày, tháng, năm) về hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài 
theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này. 

8. Thời hạn nộp báo cáo quy định tại khoản 2,3, 4, 5, 6 và 7 Điều này như sau: 

a) Trước 16h hàng ngày đối với các báo cáo ngày; 

b) Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, sau ngày 15 và 30 hàng tháng 
đoi với báo cáo về hoạt động chu chuyển vốn của nhà đầu tư nước ngoài; 

c) Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tháng đối 
với các báo cáo tháng; 

d) Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày kết thúc năm đối với 
các báo cáo năm. 

9. Trong trường họp cần thiết, ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán, tổ chức 
kinh doanh chứng khoán, thành viên lưu ký, đại diện giao dịch hoặc nhà đầu tư 
trực tiếp báo cáo về hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài ề 

10. Thời hạn nộp báo cáo qỊuy định tại khoản 9 Điều này là bốn mươi tám 
(48) giờ kể tò khi nhận được yêu cầu báo cáo của ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

11. Báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng 
khoán Việt Nam, tổ chức kinh doanh chứng khoán, thành viên lưu ký quy định 
tại Điều này phải được gửi kèm theo tệp dữ liệu điện tử cho ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước và phải được lưu trữ trong thời gian tối thiểu là năm (05) năm. 
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12. Nhà đàu tư nước ngoài, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan thực 
hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin về các giao dịch chứng khoán 
theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo 
nguyên tắc sau: 

a) Nhà đầu tư nước ngoài tự thực hiện hoặc chỉ định một (01) thành viên 
lưu ký hoặc một (01) tổ chức kinh doanh chứng khoán hoặc văn phòng đại diện 
của mình (nếu có) hoặc một (01) tổ chức khác hoặc ủy quyền cho một cá nhân 
thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin theo quy định pháp luật; 

b) Nhóm các nhà đầu tư nước ngoài có liên quan có trách nhiệm chỉ định 
một (01) thành viên lưu ký hoặc một (01) tổ chức kinh doanh chứng khoán hoặc 
văn phòng đại diện của mình (nếu có) hoặc một (01) tổ chức khác hoặc ủy 
quyền cho một (01) cá nhân, thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công bố thông 
tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; 

Thông báo về việc chỉ định hoặc thay đổi tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa 
vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 
ban hành kèm theo Thông tư này phải gửi ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở 
Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tối thiểu ba 
(03) ngày làm việc trước khi việc chỉ định hoặc ủy quyền có hiệu lực, kèm theo 
bản sao họp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh hoặc Giấy đăng ký thành lập quỹ hoặc tài liệu tương đương (của tổ 
chức được chỉ định) hoặc bản sao họp lệ chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước 
công dân) hoặc hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác 
(của cá nhân được ủy quyền); 

c) Nhà đầu tư nước ngoài, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan có trách 
nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng sở hữu chứng khoán của mình để tổ 
chức được chỉ định hoặc cá nhân được ủy quyền công bố thông tin thực hiện đầy 
đủ nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin theo quy định pháp luật; 

d) Nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin của nhà đầu tư nước ngoài, 
nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan phát sinh trong trường hợp: 

- Tổng số cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng của nhà đầu tư nước ngoài, nhóm 
nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đạt từ 5% trở lên số cố phiếu đang lưu hành 
có quyền biểu quyết của một tổ chức phát hành, từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của 
quỹ đóng hoặc khi không còn sở hữu tỷ lệ đạt tới các mức nêu trên; 

- Nhà đầu tư nước ngoài, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan nắm 
giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một tố 
chức phát hành, sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng, thực hiện 
giao dịch dẫn đến thay đổi tỷ lệ sở hữu qua các ngưỡng 1%; 

- Nhà đầu tư nước ngoài hoặc trong nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên 
quan có nhà đầu tư là người nội bộ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng theo 
quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; 
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Quy định tại điểm này không áp dụng trong trường họp tỷ lệ thay đổi do 
tổ chức phát hành giao dịch cổ phiếu quỹ hoặc phát hành thêm cổ phiếu. 

đ) Nội dung báo cáo sở hữu, công bố thông tin thực hiện theo mẫu quy 
định tại Phụ lục 18, Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư này. Thời điêm báo 
cáo sở hữu, công bố thông tin thực hiện theo quy định pháp luật về công bô 
thông tin trên thị trường chứng khoán. 

Chương IV 
SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

Điều 11. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam 
1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng; doanh nghiệp nhà 

nước thực hiện cổ phần hóa theo hình thức chào bán chứng khoán ra công 
chúng; tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với trái phiếu, chứng chỉ quỹ 
đầu tư chứng khoán, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán, cổ phiếu không 
có quyền biểu quyết của công ty đại chúng, chứng khoán phái sinh, chứng chỉ 
lưu ký được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 
60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (sau đây gọi tắt là 
Nghị định số 60/2015/NĐ-CP). 

2. Công ty đại chúng có trách nhiệm xác định ngành, nghề đầu tư kinh 
doanh và tỷ lệ sở hừu nước ngoài tối đa tại công ty. Danh mục về ngành, nghề 
đầu tư kinh doanh có điều kiện; tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với từng ngành, 
nghề đầu tư kính doanh (nếu có) thực hiện theo Điều ước quốc tế, quy định pháp 
luật đầu tư, pháp luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

3. Công ty đại chúng không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy 
định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP khi muốn hạn chế tỷ lệ sở 
hữu nước ngoài thực tế thì phải quy định rõ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại 
Điều lệ công ty. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty được thực hiện dưới hĩnh 
thức triệu tập họp hoặc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản theo quy 
định pháp luật doanh nghiệp. 

4. Trường hợp thay đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh, tổ chức lại công ty 
hoặc quy định pháp luật thaỵ đổi dẫn tới công ty đại chúng có tỷ lệ sở hữu nước 
ngoài thực tế vượt mức tối đa quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 
60/2015/NĐ-CP, công ty đại chúng và các tổ chức, cá nhân có liên quan phải 
bảo đảm không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty. 

5. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại tổ chức kinh doanh chứng khoán là không 
bị hạn chế, trong đó: 
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a) Tố chức nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 21 và khoản 
24 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP được sở hữu từ 51% trở lên vốn điều lệ 
của tổ chức kinh doanh chứng khoán; 

b) Mỗi nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, tổ chức khác chỉ được sở hữu 
dưới 51 % vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán. 

6. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong tổ chức kinh doanh chứng khoán 
phải được quy định tại Điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán, trừ trường 
hợp tổ chức kinh doanh chứng khoán không hạn chế sở hữu nước ngoài. 

Điều 12. Nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của công ty đại chúng về 
sở hữu nước ngoài 

1. Công ty đại chúng có các hoạt động làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước 
ngoài thì thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tinế Các trường hợp phải 
báo cáo vể tỷ lệ sở hữu nước ngoài bao gồm: 

a) Công ty đại chúng không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy 
định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP thực hiện việc điều chỉnh 
tỷ lệ sở hữu nước ngoài; 

b) Khi đăng ký công ty đại chúng hoặc chào bán, phát hành chứng khoán, 
công ty đại chúng thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài; 

c) Tổ chức lại công ty bao gồm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập dẫn tới việc 
điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài; 

d) Thay đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh dẫn đến thay đổi tỷ lệ sở hữu 
nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP; 

đ) Điều ước quốc tế hoặc pháp luật có liên quan có sự thay đổi về quy 
định tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà công 
ty đại chúng đang hoạt động trong ngành, nghề đó. 

2. Trình tự, thủ tục, hồ sơ báo cáo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài quy định tại 
điếm a, d, đ khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư này. 
Đổi với các trường hợp quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều này được thực hiện 
cùng với việc báo cáo, cônệ bổ thông tin khi đăng ký công ty đại chúng, đãng ký 
chào bán, phát hành hoặc tổ chức lại công ty theo quy định pháp luật. 

Điều 13. Trình tự, thủ tục, hồ sơ báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại 
công ty đại chúng 

1. Hồ sơ báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng quy định 
tại điểm a, d và đ khoản 1 Điều 12 Thông tư này bao gồm các tài liệu sau: 

a) Giấy thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty theo mẫu 
quy định tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư này, kèm theo bản sao hợp 
lệ Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
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b) Tài liệu bổ sung bao gồm: 

- Trường hợp là công ty đại chúng không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước 
ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP thì bổ sung: 

Trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên cổng thông tin đăng ký doanh 
nghiệp quốc gia, cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài hoặc trang thông 
tin điện tử của cơ quan nhà nước có thâm quyền hoặc tài liệu họp lệ của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền khác theo hướng dẫn của ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước xác minh công ty hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề không bị hạn chê tỷ 
lệ sở hữu nước ngoài; biên bản họp và nghị quyết của hội đồng quản trị vê việc 
không hạn chế sở hữu nước ngoài (trong trường hợp công ty không hạn chê tỷ lệ 
sở hữu nước ngoài) hoặc biên bản họp, nghị quyết đại hội đồng cổ đông về việc 
hạn chế sở hữu nước ngoài và điều lệ công ty có quy định về tỷ lệ sở hữu nước 
ngoài tối đa (trong trường hợp công ty có hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài); 

- Trường hợp ỉà công ty đại chúng bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo 
quy đinh tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP thì bổ sung: 

Trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên cổng thông tin đăng ký doanh 
nghiệp quốc gia, cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài hoặc trang thông 
tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các ngành, nghê đâu tư kinh 
doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có) áp dụng đổi với ngành nghề đầu tư 
kinh doanh mà công ty đang hoạt động theo quy định pháp íuật đầu tư, pháp luật 
liên quan, điều ước quốc tế hoặc tài liệu khác theo hướng dẫn của úy ban Chứng 
khoán Nhà nước xác định ngành nghề đầu tư kinh doanh, tỷ lệ sở hữu nước 
ngoài áp dụng đối với công ty; 

- Trường hợp doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa dưới hình 
thức chào bán chứng khoán ra công chúng thì bổ sung: 

Văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án cổ phần hóa, trong đó có 
nội dung về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty. 

2. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ báo 
cáo đầy đủ, họp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này, ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước xác nhận bằng văn bản về việc nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo của công ty. 

3ẵ Thời hạn nêu trên không bao gồm thời gian ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xác nhận 
thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các trường hợp sau: 

a) Không có ngành nghề đầu tư kinh doanh hoặc phạm vi hoạt động của 
ngành nghề đầu tư kinh doanh không rõ ràng hoặc có sự không thống nhất giữa 
ngành nghề đầu tư kinh doanh tại Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ngành 
nghề đầu tư kinh doanh trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, 
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cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài hoặc trang thông tin điện tử của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh; 

b) Công ty hoạt động trong các ngành nghề đầu tư kinh doanh mà Việt 
Nam chưa có cam kết theo các điều ước quốc tế. 

4ế Trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ khi nhận được xác nhận 
của Úy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty đại chúng công bố thông tin trên 
trang thông tin điện tử của công ty và thông báo với Sở Giao dịch Chứng khoán 
(đoi với công ty niêm yết và đăng ký giao dịch), Trung tâm Lưu ký Chứng 
khoán Việt Nam về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty. 

5. Nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện giao dịch chứng khoán theo tỷ lệ 
sở hữu nước ngoài tối đa ngay sau khi công ty đại chúng công bố thông tin về tỷ 
lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty theo quy định tại khoản 4 Điều này, ngoại 
trừ trường hợp đăng ký công ty đại chúng. 

Điều 14ẽ Trình tự, thủ tục, hồ sơ chấp thuận cho tổ chức nước ngoài 
được sở hữu từ 51% trở lên vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán 

1. Tổ chức nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 21 và khoản 
24 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP muốn sở hữu từ 51% trở lên vốn điều lệ 
của tố chức kinh doanh chứng khoán phải thông qua tổ chức kinh doanh chứng 
khoán mà mình muốn sở hữu gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận tới Uỷ ban Chứng 
khoán Nhà nước. 

2. Hồ sơ đề nghị chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu từ 
51% trở lên vốn điều lệ tại tổ chức kinh doanh chứng khoán bao gồm: 

a) Giấy đề nghị chấp thuận giao dịch làm tăng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% 
vốn điều lệ tổ chức kinh doanh chứng khoán theo mẫu tại Phụ lục 9 ban hành 
kèm theo Thông tư này; 

b) Hợp đồng nguyên tắc về giao dịch cổ phần, phàn vốn góp giữa các 
bên tham gia giao dịch (nếu có); kèm theo văn bản của to chức nước ngoài uỷ 
quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán thực hiện thủ tục đề nghị chấp 
thuận giao dịch; 

c) Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác; 

d) Bản sao họp lệ Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 
hội đồng thành viên hoặc quyết định của chủ sở hữu tổ chức nước ngoài về việc 
mua để sở hữu trên 51% vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán tại 
Việt Nam; 

đ) Bản sao Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội 
đồng thành viên hoặc Quyết định của chủ sở hữu tổ chức kinh doanh chứng 
khoán về việc cho phép tô chức nước ngoài mua đê sở hữu trên 51% vôn điêu lệ 
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của tổ chức kinh doanh chứng khoán (trừ trường hợp tổ chức nước ngoài thực 
hiện chào mua công khai theo quy định pháp luật); kèm theo Điêu lệ công ty 
(nếu có sửa đổi, bổ sung); 

e) Cam kết tổ chức nước ngoài chỉ sử dụng vốn chủ sở hữu và các nguồn 
vốn họp lệ khác đê mua và không thuộc các trường hợp hạn chê sở hữu theo quy 
định tại điểm c khoản 7 và điểm c khoản 8 Điểu 71 Nghị định sổ 58/2012/NĐ-CP; 

g) Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán và các báo cáo tài 
chính quý gần nhất. Nếu tổ chức nước ngoài là công ty mẹ thì phải bổ sung báo 
cáo tài chính hợp nhất năm gần nhất được kiểm toán. Thông tin trên các báo cáo 
tài chính đã kiểm toán phải bảo đảm tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định tại 
điểm b khoản 6 Điều 71 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP; 

h) Xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài nơi mà 
tổ chức nước ngoài có trụ sở chính về việc tổ chức nước ngoài không đang trong 
tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt hoặc đang trong tĩnh trạng cảnh báo 
khác và các tài liệu khác chứng minh tổ chức nước ngoài đáp ứng các điều kiện 
quy định tại khoản 6, khoản 10 Điều 71 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và khoản 
24 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP. 

3. Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được một tổ chức có chức năng 
dịch thuật theo quy định pháp luật Việt Nam dịch chứng thực sang tiêng Việt. 
Các văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền nước ngoài cấp phải được 
công chứng, họp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật liên quan. Hồ sơ đê 
nghị chấp thuận giao dịch được lập thành một (01) bản gốc nộp trực tiếp tại ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện. 

4. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ theo quy định, ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định chấp 
thuận cho tổ chức nước ngoài được thực hiện giao dịch để sở hữu từ 51% vốn 
điều lệ trở lên của tổ chức kinh doanh chứng khoán. Trường họp từ chối, ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

5. Các bên liên quan phải hoàn tất các thủ tục giao dịch đã được chấp 
thuận trong vòng sáu (06) tháng kể từ ngày quyết định của ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước có hiệu lực. Trường hợp không hoàn tất chuyển nhượng trong thời hạn 
nêu trên, văn bản chấp thuận của ủy ban Chứng khoán Nhà nước mặc nhiên hết 
hiệu lực. 

Sau khi đã được chấp thuân để sở hữu từ 51% vốn điều lê trở lên tai môt 
tố chức kinh doanh chứng khoán, tố chức nước ngoài không phải thực hiện thủ 
tục đề nghị chấp thuận với ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong trường họp 
thực hiện các giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của mình tại tổ chức kinh 
doanh chứng khoán đó, bao gồm cả các trường hợp chào bán, chào mua công 
khai quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều này. 
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6. Trong vòng năm (05) ngày kể từ ngày giao dịch chuyển nhượng đã 
hoàn tất, tố chức kinh doanh chứng khoán phải báo cáo kết quả giao dịch với ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước theo mẫu quy định tại Phụ lục 17 ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

r-- . 

7. Trường họp tổ chức kính doanh chứng khoán thực hiện chào bán chứng 
khoán riêng lẻ hoặc chào bán chứng khoán ra công chúng mà kết quả chào bán 
dẫn đến việc có một nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên thì 
tổ chức kinh đoan^; Miứng khoán có trách nhiệm bổ sung tại hồ sơ đăng ký chào 
bán chứng khoán căc tài liệu có liên quan quy định tại khoản 2 Điều này và tuân 
thủ các quy định pháp luật về chào bán chứng khoán ỗ 

8. Trường hợp tổ chức nước ngoài dự kiến mua để sở hữu từ 51% vốn 
điều lệ trở lên tại tổ chức kinh doanh chứng khoán là công ty đại chúng, tô 
chức nước ngoài có trách nhiệm nộp một (01) bộ hồ sơ theo quy định tại điếm 
a, c, đ, e, g, h khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này cho Uỷ ban Chứng 
khoán Nhà nước và tuân thủ các quy định pháp luật chứng khoán vê chào 
mua công khai. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 15. Hiều lưc thi hành • • 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 và thay thế 

cho Thông tư số 213/2012/TT-BTC ngay 06 tháng 12 năm 2012 của Bọ Tài 
chính hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam. 

Điều 16ẵ Tổ chức thưc hiên m • 

1. Trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ thời điểm Thông tư này có hiệu 
lực thi hành, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, thành viên lưu ký 
hoàn thiện hệ thống để tổ chức triển khai cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 
nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Thông tư này. 

2. Trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ thời điểm Thông tư này có hiệu 
lực, việc cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài và điều 
chỉnh thông tin được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện trên 
cơ sở bộ hồ sơ lập theo quy định tại Thông tư số 213/2012/TT-BTC ngày 06 
tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư 
nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam hoặc bộ hồ sơ lập theo quy 
định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư này. 
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3. ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 
Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán, tổ chức kinh doanh chứng khoán, thành viên 
lưu ký và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phù; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí Thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Ban chi đạo phòng chống tham nhũng; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thê; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Viện KSNDTC, Tòa án NDTC; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Website Chính phủ; 
- VVebsite Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, UBCK; 30D. 

KT. Bộ TRƯỞNG 
[ỨTOƯỞNG 

n Xuân Hà 
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Phụ lục 1/ Appendix 1 
GIẤY ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH 

(áp dụng cho tổ chức) 
Securities Trading Code Appỉication Form for Foreign Instỉtutỉonal 

Investors to Invest in Vietnam's Securities Market 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài ữên 
thị trường chứng khoán Việt Nam) 

Kinh gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 
To: VietNam Securities Depository 

1. Tên/Applicant 
(Applicant's name shall be same as indicated on supporting identification 

documents) 

2. Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh/ Certiíicate for Business Registration: 

3. Ngày thành lập/ Establishment Date: 
r 

4. Quôc gia nơi thành lập/ Country of domicile 

5. Địa chi/ Address 

6. Loại hình tổ chức/ Type of Applicant 
7. Please check applicable box and fíll in relevant iníòrmation, as appropriate 

• Quỹ đầu tư / If Applicant is a 
ủrnd. 

• Không phải là quỹ đầu tư/ If 
Applicant is not a fund. 

Loại hình/Type: 

• Quỹ dạng pháp nhân/ a fund 
established as a corporation. 

• Quỹ tín thác, dạng hợp đồng/ a 
trust fimd, a contractual fìmd 
• Quỹ thành viên/ a fund 
established as a partnership 
• Quỹ hưu trí/ a pension íìind 

Loại hình/Type: 

• Ngân hàng thương mại/ a 
commercial/merchant bank 
• Ngân hàng đầu tư / Investment bank 
• Công ty bảo hiểm/ an insurance 
company 
• Công ty chứng khoán/ a broker firm 
or a íutures commission merchant 
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• Quỹ mở (quỹ tuơng hỗ)/ a 
mutual flmđ/ open-ended fiind 

• Quỹ đóng/ a closed-ended fund 

• Quỹ ETF, Quỹ chỉ Số/ETF 
funds, Index Funds 

• Hợp đồng ủy thác/ discretionary 
account 

• Loại hình khác/ 
Others 

• Công ty quản lý quỹ/ a fund (asset) 
management company 

• Chi nhánh tại Việt Nam của công ty 
quản lý quỹ nước ngoài/ Branch of a 
íorgein fund (asset) management 
company in Vietnam 

• Loai hình khác/ Others 

• Quỹ mở (quỹ tuơng hỗ)/ a 
mutual flmđ/ open-ended fiind 

• Quỹ đóng/ a closed-ended fund 

• Quỹ ETF, Quỹ chỉ Số/ETF 
funds, Index Funds 

• Hợp đồng ủy thác/ discretionary 
account 

• Loại hình khác/ 
Others 

Trường hợp là quỹ con, quỹ quản lý 
bởi nhiều công ty quản lý quỹ, tổ 
chức đã được cấp mã số giao dịch 
chứng khoán, bổ sung thêm các thông 
tin sau/ If Applicant is a sub-íiind or 
fund of a feeder fund/ master fund or 
Multiple Investment Managers fund 
being a íòreign governmental/ inter-
governmental organization, please 
check applicable box and fill relevant 
iníormation, as appropriateế 

Mã số giao dịch chứng khoán của tổ 
chức liên quan theo quy định tại 
khoản 7 Điều 2/ Trading Code of 
Foreign Related Parties according to 
Art2.7. 
Ngày Cấp/Date of issue 
Mối quan hệ giữa tổ chức đăng ký mã 
số giao dịch chứng khoán và tổ chức 
đã có mã số giao dịch chứng khoán/ 
The relationship betvveen the Aplicant 
and the above STC holder: 

• Quỹ con/Sub-Fund to Fund 

• Quỹ được tài ừợ từ một 
quỹ/Fund to Master/ Feeder Fund 
• Quỹ quản lý bởi nhiều công ty 
quản lý quỹ/MIM Fund 

Trường hợp là công ty chứng khoán, bổ 
sung thêm các thông tin sau /If Applicant 
is a broker firm, please check applicable 
box and fill relevant information, as 
appropriate: 
• Mã số cho tài khoản môi 
giới/Trading code for broker (customers) 
account 
• Mã số cho tài khoản tự 
doanh/Trading code for own account 
Trường hợp công ty chứng khoán/ công ty 
mẹ/ bộ phận kinh doanh độc lập của một 
tổ chức đã được cấp một mã số giao dịch 
chứng khoán, đề nghị cung cấp thông tin 
về mã số đã được cấp, ngày cấp/ ĩf the 
Applicant is a broker/ subsidiary of 
institution which has been granted with a 
trading code, please provide below 
detaiỉs: 
Mã số giao dịch chứng khoán/ Trading 
Code 
Ngày Cấp/Date of issue 
Mối quan hệ giữa tổ chức đăng ký mã số 
giao dịch chứng khoán và tổ chức đã có 
mã số giao dịch chứng khoán/ The 
relationship between the Aplicant and the 
affiliated institution: 

1 Ghi rõ (Speciíy) 
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• Quỹ quản lý bởi cùng một công 
ty quản lý quỹ/ Managed, advised by 
the same Fund manager 

• Quỹ có cùng một đại diện giao 
dịch/ Traded by the same Agent 

• Tổ chức nước ngoài thuộc chính 
phủ, liên chính phủ/ Foreign 
governmental/ inter-governmental 
organization 

• Loại hỉnh quan hệ khác/ Other 

• Là công ty con/ Subsidiary of a 
parent company 
• Là công ty ừong cùng tập đoàn/ 
Company in the same group 

• Loại hĩnh quan hệ khác/ Other 

7. Thông tin về nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan (nếu có)/ Foreign 
Related person in Vietnam (if any): 
a. Người có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 2 
(Related person according to Art 2.7.a) 
- Tên/ Name: 
Trading Code 
- Tên/ Name: 
Trading Code 
b. Người có liên quan theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 2 
(Related person according to Art 2.7.b) 
- Tên/ Name: 
Trading Code 
- Tên/ Name: 
Trading Code 
c. Người có liên quan theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 2 
(Related person according to Art 2.7.c) 
- Tên/ Name: Mã số giao dich chứng khoán/ 
Trading Code 
- Tên/ Name: 
Trading Code 
d. Người có liên quan theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 2 
(Related person according to Art 2.7.d) 
- Tên/ Name: Mã số giao dich chứng khoán/ 
Trading Code 
- Tên/ Name: !ẻề................. .ế .....Mã số giao dich chứng khoán/ 
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Trading Code 
đ. Người có liên quan theo quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 2 
(Related person according to Art 2.7ềđ) 
-Tên/ Name: Mã số giao dịch chứng khoán/ 
Trading Code 
- Tên/ Name: Mã số giao dịch chứng khoán/ 
Trading Code 

8. Phương án kinh doanh tại Việt Nam/Investment Objective in Vietnam: 

• Dài hạn/Long-term 

• Ngắn hạn/Short-term 
Quy môvốn tối đa dự kiến đầu tư/ Maximium Portíòlio Value (in USD): 
Thời hạn dự kiến đầu tư/ Investment horizon (in years) 
Cơ cấutài sản dự kiến/ Asset Allocation 

Asset/Công cụ F Lxed-Inco me/Trái phiếu Equity/cổ phiếu 

Maturity 

Ngán 
hạn/ 

Short-
term 
(<i 
year) 

Trung 
hạn/ 
Mid-
Term 

(1-2 
year) 

Dài 
hạn/ 
Long 
Term 

(>2 
years) 

Listeđ/ 
Niêm yết 

Unỉisted 
/Chưa 
niêm 
yết 

Real 
Estate/Bất 
động sàn 

Others/Các 
công cụ 

khác 

Asset Allocation (%) 

9ề Cam kết: (có hiệu lực kể từ ngày ký) 
Declaration: (effective from the date this regisừation from is signed) 

9.1 Trên cơ sở các quy định tại Điều lệ Công ty/ Giấy phép thành lập hoặc các tài 
liệu tương đương, chiến lược đầu tư và giao dịch của chúng tôi nhằm mục đích 
sau: 
Pursuant to the Articles on Memorandum of Incorporation or other corporate 
documents or agreements of the establishment of the applicant, the nature of 
applicant's overall investment or trading strategy is for the following purposes 
(please check the appropriate bọx): 
• Investment/đầu tư 
• Hedging/đầu cơ 
9.2 Chúng tôi cam đoan rằng những thông tin nêu trên cùng nội dung của toàn bộ 
hồ sơ và các tài liệu kèm theo là hoàn toàn chính xác, trung thực. 
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We hereby certify that all the information given above is correct, the attached 
documents and the contentsứierein are true and accurate. 
9.3 Chúng tôi xin cam kết tuân thủ các quy định về chứng khoán và thị trường 
chứng khoán tại Việt Nam, chứng tôi sẽ không có các hành vi giao dịch trái luật 
làm ảnh hưởng tới sự công bằng và ừật tự thị trường tài chính, thị trường chứng 
khoán của Việt Nam. 
We hereby undertake to comply to all laws and regulations on securities ừading of 
Vietnam and do not take any action to threatening to the stability or order of the 
Vietnam's íinancial and securities market. 

10. Thông tin cơ bản về tổ chức đầu tư (trường họp tổ chức đầu tư không phải là 
quỹ đầu tư). 

Background Iníormation on Applicant (if the applicant is not a fund). 

Tên các cổ đông nắm giữ từ 5% ữở lên 
phần vốn góp, vốn đieu lệ của tổ chức 
đầu tư 

Names of the Shareholders who own 
5% or more of Applicant's share 
capital. 

Quốc tịch/ Quốc 
gia nơi thành 

lập 
Nationality/ 

County of 
domicile 

Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh/ CMTND/ 

Hộ chiếu 
Certiíicate For Business 

Registration/ ID card/ 
Passport 

11. Các thông tin khác / Other Iníòrmation (Please mark N/A, if such item is not 
applicable) 

Tên & Địa chỉ liên lạc 
Name & Address/W ebsite/Email/T el/F ax 

Công ty Quản lý quỹ nước ngoài 
(nếu có) 
Foreign Asset Management 
Company (if any) 

Công ty quản lý quỹ tại Việt Nam 
(nếu có) 
Vietnamese Fund Management 
Company (if any) 
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Tổ chức nhận ủy thác/Ngân hàng 
Giám sát (nếu có) 
Trustee (if any) 

Ngân hàng lưu ký (nếu có) 
Global Custodian (if any) 

Thành viên lưu ký tại Việt nam 
(nếu có) 
Vietnamese Custodian (if any) 

Công ty Chứng khoán tại Việt Nam 
(nếu có, liệt kế tất cả) 
Vietnamese Broker Firms 

Yãn phòng đại diện tại Việt Nam 
(nếu có) 
Representative Office in Vietnam 
(if any) 

Đại diện giao dịch tại Việt Nam 
(nếu có)/Traded Representative in 
Vietnam (if any) 

Người được ủy quyền báo cáo, 
công bố thông tin (nếu 
có)/ĩnformation Disclosure Agent 
(if any) 

Người liên lạc (nếu có)/Contact 
person (if any) 

Hồ sơ kèm theo 
Attachments 
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Tổ chức đăng ký 
Applicant: 

Đại diện có thẩm quyền của nhà đầu tư nước ngoài ký tên, đóng dấu (nếu có) 
Name, Signature and Seal (if any) 
of Authorized Signatory: 

Chức danh 
Title: • 

Ngày thực hiện 
Execution Date: 
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Phụ lục 2/Appendỉx 2 
GIẤY ĐẢNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH 

(áp dụng cho cá nhân) 
Securỉties Trading Code Appỉicatỉon Form for Foreign Individual Investors 

to Invest in Vietnam's Securities Markets 
(Ban hành kèm theo Thông tư sỗ 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên 
thị truờng chứng khoán Việt Nam) 

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 
To: VietNam Securities Depository 

1. Họ và Tên: Giới tính: 
Name: Sex: 

2ẵ Ngày sinh: Nơi sinh: 
Date of birth: Place of birth: 

3. Quốc tịch: 
Nationality: 

4. Địa chi thường trú: 
Permanent address: 

5. Chỗ ở hiện nay tại nước ngoài: 
Oversea's residental address: 

6. Chỗ ở hiện nay tại Việt Nam (nếu có): Tel/Fax: 
Residental address in Vietnam (if any): Tel/Fax: 

7. Số an sinh xã hội: 
ID card/ or Social security Number (If any) 

Nơi cấp: Ngày cấp: 
Place of issue Date of issue: 
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8Ẽ Số Hộ chiếu: Ngày cấp: 
Passport number: Date of issue: 
Nơi cấp: Thời hạn: 
Place of issue: Expiry date: 

9. Công ty chứng khoán tại Việt Nam, Đại diện của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam (nếu có) 
Broker firms in Vietnam/ Trade Representative/ Agent (if any): 

rr-i A Tên Số Giấy Chứng nhận đăng ký kinh 
Name doanh/ số Giấy phép thành lập và hoạt Name 

động/ Number of Certiíicate For 
Business Registration 

Địa chỉ liên lạc 
Address 

Tel/fax/Email 

Đại diện giao dịch (nếu có) 
Trade Representative/Agent (if any) 

Tel/fax/Email 

10. Các thông tin khác Tên & Địa chỉ liên lạc 
Other Iníòrmation Name & Address/Website/Email/Tel/Fax 

Công ty quản lý quỹ tại Việt Nam (nếu 
có) 
Vietnamese Fund Management 
Company (if any) 

Ngân hàng lưu ký (nếu có) 
Global Custodian (if any) 

Thành viên lưu ký tại Việt nam (nếu có) 
Vietnamese Custodian (if any) 
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Công ty Chứng khoán tại Việt Nam 
Broker íìrms in Vietnam 

Đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam (nếu có) 
Trade Representative/ Agent in Vietnam 
(if any) 

Người được ủy quyền báo cáo, công bố 
thông tiny Iníòrmation Disclosure Agent 

11. Cam kết: (có hiệu lực kể từ ngày ký) 
Declaration: (eữective from the date this registratỉon from is signed) 

11.1 Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên và nội dung của toàn bộ hồ sơ và 
các tài liệu kèm theo là hoàn toàn chính xác, trung thực. 
I hereby certiíy that all the iníòrmation given above is correct,the attached 
documents and thecontents therein are true and accurate. 

.2 Tôi xin cam kết sẽ tuân thủ pháp luật Việt Nam, không có các hành vi giao dịch 
trái luật làm ảnh hưởng tới sự công bằng và trật tự thị trường tài chính, thị trường 
chứng khoán của Việt Nam 
I hereby undertake to comply to the Vietnamese law and not knowingly to take such 
measures to threatening to the stability or order of the Vietnam's financial and 
securities market. 

.3 Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng và hiện nay chưa bị xử 
phạt về các hành vi lừa đảo, thao tửng, giao dịch nội bệ ở nướe sở tại cũng như ở 
nước ngoài. 

I hereby certify that I am not and have not been convicted of any Ếraud, 
manipulation, or insider ứading offences either inside ứie country of birth, of 
permanent residence or of any oữier country (applicable to individual investor). 

Ngày.. .tháng.. .năm 
Date.. .month.. .year.... 
Chữ ký của nhà đầu tư 
(Investor's signature) 

Hồ sơ kèm theo 
Attachments 
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Phụ lục 3/ Appendỉx 3 
MẪU BÁO CÁO VỀ MỘT SO THAY ĐỎI CỦA NHÀ ĐẦU Tư NƯỚC 

NGOÀI (DO NHÀ ĐẦU Tư LẬP) 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 123/2015/TT-BTC ngàỵ 18 thảng 08 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam) 

REGISTRATION APPLICATION FORM FOR INrORMATION 
CHANGE 

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 
To: Vietnam Securities Depository 

Tên nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign investor's name: 
Mã số giao dịch chứng khoán/ Securities Trading Code Number: 
Nội dung thay đổi (Ghi N/A, nếu không có sự thay đổi phù hợp) 
Content to change (Please mark N/A, if such item is not applicable) 

STT 
Nội dung cũ 

Original Iníòrmation 
Nội dung mới 

New Iníormation 

1. 

7 

Thay đôi tên, địa chỉ/ Change of name/ address 
rp /V M Tên cũ: Tên mới (nếu có) 
Original Name New Name (if any) 

Địa chi cũ 
Original Address 

Địa chỉ mới (nêu có) 
New Address (if any) 

Tel/Fax/Email Tel/Fax/Email (if any/ nếu có) 

Số đăng ký NSH Số đăng ký NSH mới (nếu có) 

2. 
Ị •> 

Thay đôi ứiành viên lưu ký/ Change of local custodian 

Thành viên lưu ký cũ Thành viên lưu ký mới (nếu có) 
Original Custodian New Custodian (if any) 

Địa chỉ Địa chỉ 
Address Address 
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Điện thoại Điện thoại 
Tel/Fax Tel/Fax 

Số tài khoản lưu ký Số tài khoản lưu ký mới 

Thay đổi ngân hàng lưu kỷ nơi ínở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp 
3. Change of bank where the client open íòreign indirect investment 

account 

Npân hàng lưu ký nơi mở tài khoản 
von đầu tư gián tiếp (cũ) 
Old bank 

Ngân hàng lưu ký nơi mở tài 
khoản vốn đầu tư gián tiếp mới 
(nếu có) 

Npân hàng lưu ký nơi mở tài khoản 
von đầu tư gián tiếp (cũ) 
Old bank New bank 

Địa chỉ Địa chỉ 
Address Address 

Điện thoại Điên thoai 
Tel/Fax Tel/Fax 

Số tài khoản vốn đầu tư gián tiếp cũ 
Số tài khoản vốn đầu tư gián tiếp 
mới 

Foreign Indừect Investment Account New Foreign Indirect Investment 
Account (if any) 

4ề 
9 

Thay đôi Đại diện giao dịch/ change of Trading Representative 

Đại diện giao dịch cũ Đại diện giao dịch mới (nếu có) 
Old trading representative New trading representative 

Tên/ Name: Tên/ Name: 
Số CMT/hộ chiếu/ ID/ passport 
number: 

Số CMT/hộ chiếu/ ID/ passport 
nutnber: 

Địa chỉ liên lạc/ Address: Đại chỉ liên lạc/ Address: 
Điện thoại/ Tel: Điện ứioại/ Tel: 

Số chứng chỉ hành nghề chứng 
khoán/ Professional License for 
Securities Trading 

Số chứng chỉ hành nghề chứng 
khoán/ Professional License for 
Securities Trading 

5. £ Chuyên danh mục/ Change of brokers 
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Công ty chứng khoán chuyển danh 
mục (chỉ áp dụng trong trường họrp 
tài khoản chuyển và nhận là của 
cùng một nhà đầu tư)/ Old Broker 
(applicable if accounts are of same 
investor) 
Địa chỉ 
Address 

Điện thoại 
Tel/Fax 

Tài khoản của nhà đầu tư (tên nhà 
đầu tư) 
Investor's Name 

Số tài khoản chuyển: 
Sending Securities AccountNo 

Công ty chứng khoán nhận danh 
mục(chỉ áp dụng ừong trường 
hợp tài khoản chuyển và nhận là 
của cùng một nhà đầu tư)/ New 
Broker firm (applicable if 
accounts are of same investor 
Địa chỉ 
Address 

Điện thoại 
Tel/Fax 

Tài khoản của nhà đầu tư: (tên 
nhà đầu tư) 
Investor's Name 

Số tài khoản nhận: 
Receiving Securities Account No 

6. 

Những thay đổi khác so với khi đăng ký mã số giao dịch như địa vị 
pháp lý, mô hình tổ chức hoạt động, đại diện có thẩm quyền . Ế ẵ (liệt kê 
chi tiết) phải báo cáo theo quy địnhệ 

Other changes compared to iníòrmation previously íilled in application 
form such asType of appiicant, Authorized Representative as Chairman 
of the Board of Director, President or CEO (Please fĩll in relevant 
cletailed information, as appropriate)... shall be reported by law. 

7ế Thông tin về người liên lạc/ Contact person 

Họ tên người liên lạc/ Name of contact person 
Địa chỉ/ Address: 
Điện thoại/Tel: 
Email: 

Cam kết: (có hiệu lực kể từ ngày ký) 
Declaration: (effective from the date this registration from is signed) 
1. Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên và nội dung của toàn bộ 
hồ sơ và các tài liệu kèm theo là hoàn toàn chính xác, trung thực. 
I hereby certiíy that all the imíòrmation above is correct, the attached 
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docưments and the contents therein are true and accurate. 
2. Tôi xin cam két sẽ tuân thủ pháp luật Việt Nam, không có các hành 

vi giao dịch ừái luật làm ảnh hưởng tới sự công bằng và ừật tự thị 
trường tài chính, thị trường chứng khoán của Việt Nam. 

I hereby undertake to comply to the Vietnamese law and not 
knowingly to take such measures to threatening to the stability or 
order of the Vietnam's íinancial/ securities marketằ 

3. Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng và đầy 
đủễ 

I hereby undertake to takeíull responsibility for the truthíulness and 
accuracy of the contents of this document. . 

Hồ sơ kèm theo 
Attachments 

Nhà đầu tư: 
Applicant: 

Tên và chữ ký của đại diện có thẩm quyền 
Name and Signature 
of Authorized Signatory: 

Chức danh 
Title: 

Ngày thực hiện 
Execution Date: 
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Phụ lục 4/ Appendỉx 4 
MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DANH MỤC Lưu KỶ CỦA NHÀ ĐẦU Tư NƯỚC NGOÀI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 20ỉ 5 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh 
hướng dân hoạt động đâu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam) 

TÊN THÀNH VIÊN Lưu KÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcẳ 

Số: số công văn , ngày... tháng. năm 
V/v báo cáo thống kê tài sản lưu ký của NĐTNN 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
Thòi điểm báo cáo ngày ... tháng . ệ.. năm 

I. Báo cáo chỉ tiết theo danh mục 

Danh mục 
(theo mã chứng khoán) 

Số lượng chứng khoán lưu kỷ 
Danh mục 

(theo mã chứng khoán) Kỳ báo cảo Kỳ báo cáo trước Thay đổi so với kỳ báo cáo 
trước(+/-) 

A. Tín phiếu 

B. Trái phiếu 

Trái phiếu Chính phủ 



. . ệ  

Trái phiếu chính quyền 
địa phương 

. . .  

Trái phiếu doanh nghiệp 

c. Cổ phiếu 

Cổ phiếuniêm yết 

• • • o 

cổ phiếucông ty đại 
chủng đãng ký giao 
dịch(upcom) 

. . ằ .  

Giá trị vốn góp mua cổ 
phần, đơn vị quỹ thành 
viên 

c. Chứng chỉ quỹ 



D. Các loại chúng 
khoán khác 

. . . .  

E. Tiền mặt (VNĐ), 
Chứng chỉ tiền gửi 

Tổng cộng 

EL Báo cáo Ctf cấu danh mục theo tỷ trọiig đầu tư của tỗ chức và cá nhân (tính theo giá trị thị trường) 

Tên 
khieh 
hàng 

Ma Số 
giao 
djch 

Kỳ báo cáo Kỳ báo cáo tnrớc 

Tên 
khieh 
hàng 

Ma Số 
giao 
djch 

Tín 
phiếu 

Trái phiếu Cồ phỉếu/Chứng chỉ quỹ 

Tiền và 
cáckhoảr 

tương 
đương 
tiền 

(chứng 
chi tiền 
gửi...) 

Tồng 
giá trị 
danh 
mục 

Tú phiếu 

I rải phiếu Cổ phiếa/Chứng chỉ quỹ Tiền 
và 

các 
khoản 
tuong 
đữơn 
gtiền 
(chứn 
gchi 
tiền 

gửi...) 

Tổng 
gỉá trị 
danh 
mục 

Tên 
khieh 
hàng 

Ma Số 
giao 
djch 

Tín 
phiếu 

Thời gian còn lại tới khi đáo hận 

Cổ phiếu 
niêm yét 

Cồ phiếu 
công ty đại 

chúng 
đăng ký 

giao dịch 
(npcom) 

Giá tri vốn 
góp mua 
cổ phần, 
quỹ thành 

viên và 
CKkhác 

Tiền và 
cáckhoảr 

tương 
đương 
tiền 

(chứng 
chi tiền 
gửi...) 

Tồng 
giá trị 
danh 
mục 

Tú phiếu 

Thòi gian còn lại tới khi đáo hạn 

Cổ phiếu 
niêm yết 

CỔ phiếu 
công ty đại 

chúng 
đăng kỷ 

giao dịch 

(upcom) 

Giá trị vốn 
góp mua 
cổ phan, 

quỹ *hành 
viên và 

CKkhác 

Tiền 
và 

các 
khoản 
tuong 
đữơn 
gtiền 
(chứn 
gchi 
tiền 

gửi...) 

Tổng 
gỉá trị 
danh 
mục 

Tên 
khieh 
hàng 

Ma Số 
giao 
djch 

Tín 
phiếu 

Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn 
Cổ phiếu 
niêm yét 

Cồ phiếu 
công ty đại 

chúng 
đăng ký 

giao dịch 
(npcom) 

Giá tri vốn 
góp mua 
cổ phần, 
quỹ thành 

viên và 
CKkhác 

Tiền và 
cáckhoảr 

tương 
đương 
tiền 

(chứng 
chi tiền 
gửi...) 

Tồng 
giá trị 
danh 
mục 

Tú phiếu Ngắn hạn Tnmghạn Dài hạn 
Cổ phiếu 
niêm yết 

CỔ phiếu 
công ty đại 

chúng 
đăng kỷ 

giao dịch 

(upcom) 

Giá trị vốn 
góp mua 
cổ phan, 

quỹ *hành 
viên và 

CKkhác 

Tiền 
và 

các 
khoản 
tuong 
đữơn 
gtiền 
(chứn 
gchi 
tiền 

gửi...) 

Tổng 
gỉá trị 
danh 
mục 

Tên 
khieh 
hàng 

Ma Số 
giao 
djch 

Tín 
phiếu 

Dơới 12 
tháng 

Từ 12 
tháng đến 
24 tháng 

Trên 24 
tháng 

Cổ phiếu 
niêm yét 

Cồ phiếu 
công ty đại 

chúng 
đăng ký 

giao dịch 
(npcom) 

Giá tri vốn 
góp mua 
cổ phần, 
quỹ thành 

viên và 
CKkhác 

Tiền và 
cáckhoảr 

tương 
đương 
tiền 

(chứng 
chi tiền 
gửi...) 

Tồng 
giá trị 
danh 
mục 

Tú phiếu 

Dưói 12 
tháng 

Từ 12 
tháng đến 
24 tháng 

Trên 24 
tháng 

Cổ phiếu 
niêm yết 

CỔ phiếu 
công ty đại 

chúng 
đăng kỷ 

giao dịch 

(upcom) 

Giá trị vốn 
góp mua 
cổ phan, 

quỹ *hành 
viên và 

CKkhác 

Tiền 
và 

các 
khoản 
tuong 
đữơn 
gtiền 
(chứn 
gchi 
tiền 

gửi...) 

Tổng 
gỉá trị 
danh 
mục 

Tên 
khieh 
hàng 

Ma Số 
giao 
djch 

GiA 
tri 

Tỳ 
lế 

(%) 
Giá 
tri 

Tỷ lộ 
<%) 

Giá 
tri 

Tỳ 
lệ 

(%) 
Giả 
trị 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Giá 
tri 

Tỷ 
iệ 

(%) 

Giá 
tri 

Tỷ 
lé 

<%) 
Giả 
tri 

Tỷ 
lệ 

(%) 
Giá tri Giả 

tri 
Giá 
ti 

Tý 
lé 

(%) 
Giá 
tri 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Giá 
tri 

Tỷ 
lệ 

<%) 
ỠỈẢ 
tri 

Tỷ 
lẹ 

(%) 

Giả 
tri 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Giá 
tri 

Tỷ 
lệ 

<%) 
Giả 
ui 

Tỷ 
lệ 

(%) 
Giá trị Giá 

tri 

A-TỔ chức 

1 

Tồng(l) 

B-Ci Ilhẳn 
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2 

Tổng (2) 

Tồng™ Tồng 
(1)+Tảng 

(2) 

Ghi chú: trái phiếu/chứng chỉ tiền gửi và cổ phiếu không có giao dịch thì tính theo mệnh giá hoặc giá trị mua vào 
m. yến đầu tư gián tiếp 

Kỳ báo cáo 

Tổng giá ừị ngoại 
tệ đổi sang VND 

(đơn vị USD) 

Tổng giá tri VND 
đổi ra ngoại tệ và 

chuyển ra 

(đom vị USD) 

Giá trị dòng vốn vào 
trong kỳ bảo cáo (+/-

) 

(đơn vị USD) 

Giá trị dòng vốn 
vào trong kỳ báo 
cáo trước (+/-) 

(đơn vị ƯSD) 

Chênh lệch dòng 
vốn vào thuần so 
với kỳ báo cáo 
trước (đơn vị 
ƯSD) (+/-)' 

Tỷ lê tăng trưởng 
(+/-) 

(đơn vị %) 

(1) (2) (3) = (l)-(2) (4) (5) = (3)-(4) (6) = (5)/(4) 
Xl00% 

TỔ chức 

Cá nhân 

Tổng 

Lưu ý: Bao gồm cả giá trị chuyển đổi giữa VND và ngoại tệ tại các giao dịch giao ngay (spot), các hợp đồng íòrex forwards 
đáo hạn trong kỳ và swaps. 
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IV. Hoạt động kinh doanh chúng khoán của thành viên lưu ký là chi nhánh các tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức 
tín đụng 100% vốn nước ngoài thành lập tại Việt Nam 

STT Mã chứng 
khoán 

Mna trong kỳ Bán trong kỳ Mua thuần trong kỳ Số dư cuối kỳ 
STT Mã chứng 

khoán Khếi lưựng Giá tri Khổi 
lượng Giá trị Khối lượng Giá trị Khếi lượng Giá trị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-(5) (8) = (4)-
(6) (9) (10) 

A Tín phiếu 

1 

2 

Tổng 

B Trái phiếu 

BI Trái phiếu có thời gian tới khi đáo hạn còn lại dưới 12 tháng 

1 

2 

... 

Tổng 

B2 Trái phiếu có thòi gian tới khi đáo hạn còn lại từ 12 tháng tới 24 tháng 
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1 

2 

.... 

Tổng 

B3 Trái phiếu có thời gian tới khi đáo hạn còn lại từ 24 tháng tới 60 tháng 

1 

2 

.... 

Tổng 

B4 Trái phiếu có thời gian đáo hạn trên 60 tháng 

1 

2 

Tổng 

c 
Cổ phiếuniẻm 
yết, chứng chi 
quỹ niêm yết 

1 

2 
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... 

Tổng 

D 

Cổ phiếu công 
ty đại chúng 
đăng ký giao 
dịch (upcom) 

1 

2 

..ẵ 

Tổng 

1 

Đ 

Giá trị vốn 
góp mua cổ 
phần, đơn vị 

quỹ thành viên 

1 

2 

... 

Tồng 

E Các loại chứng khoán khác 

1 

2 
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Tổng 

F Chứng chỉ tiền gửi và các công cụ thị trường tiền tệ khác 

1 Tiền mặt 

2 Chứng chỉ tiền 
gửi 

.... 

Tổng 

Tổng 

Ghi chú: 
1) Giá trị chứng khoán tính theo giá thị trường vào thời điểm báo cáo; đối với chứng khoán không có thị trường giao 

dịch, giá trị tính theo giá mua vào họặc mệnh giá. 
2) Giá trị chứng khoán, giá trị danh mục và số dư tiền gửi tính theo đơn vị VND; 

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực, đầy đủ chính xác của nội dung Giấy thông báo 
này và tài liệu kèm theo. 

LẬP BIÊU KIẺMSOÁT ĐẠI DIỆN CÓ THẢM QUYỀN 
CỦA THÀNH VIÊN LƯU KÝ 

(Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 



Phụ lục 5/ Appendix 5 
MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CHO NHÀ ĐẦU Tư NƯỚC NGOÀI 

(Ban hành kèm theo Thông tư sỗ 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 20ỉ5 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh 
hướng dân hoạt động đẩu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoản Việt Nam) 

TÊN TỎ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: số công văn , ngày. tháng năm 
V/v báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư/đầu tư 

theo chi đựửi cho NDTNN 

Báo cáo về hoạt động quản lý danh mục đầu tư/chỉ định đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài 
(tháng/ năm) 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

ỉ. Báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư 
lẵ Thông tin chi tiết về các hợp đồng quản lý danh mục đầu tư phát sinh, tất toán hoặc hết hiệu lực trong kỳ 

STT Tên nhà đầu 
tư 

MSGD 
của nhà 
đầu tư 

(nếu có) 

Quốc 
tịch 

SỐ 
Giấy 
NSH 

Loại hình 
hoạt động* 

Sổ tài khoản 
giao dịch, nơi 

mỏ-

(nếu có)** 

Số tài 
khoản liru 
ký, nơi mở 

(nếu có)** 

Số Tài 
khoản vốn 

đầu tư 
gián tiếp, 
noi mở 

(nếu có)** 

Hợp đòng quản ]ý danh mực đầu tư 

STT Tên nhà đầu 
tư 

MSGD 
của nhà 
đầu tư 

(nếu có) 

Quốc 
tịch 

SỐ 
Giấy 
NSH 

Loại hình 
hoạt động* 

Sổ tài khoản 
giao dịch, nơi 

mỏ-

(nếu có)** 

Số tài 
khoản liru 
ký, nơi mở 

(nếu có)** 

Số Tài 
khoản vốn 

đầu tư 
gián tiếp, 
noi mở 

(nếu có)** 

Quy mô vốn 
ủy thác 

(VND hoặc 
USD) 

Thòi hạn 
họrp đồng 

Tình trạng 
hợp' 

đồng*** 

A- Tổ chức 
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1 

2 

B - Cá nhân 

1 

2 

rpÀ Tông 

* Loại hình hoạt động nêu chi tiết: 
- Quỹ hưu trí; 
- Quỹ có tư cách pháp nhân (dạng đóng/dạng mở); 
- Quỹ không có tư cách pháp nhân (dạng đóng/dạng mở); 
- Quỹ từ thiện/phi lợi nhuận; 
- Quỹ từ các tổ chức khoa học; 
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- Công ty chứng khoán; 
- Ngân hàng (đầu tư/thương mại); 
- Công ty bảo hiểm; 
- Các loại khác. 
* "Trong trường họp quản lý danh mục đầu tư trên tài khoản kháeh hàng 

***Tình trạng hợp đồng (còn hiệu lực, tất toán hoặc hét hiệu lực) 

2ẽ Tình hình giao dịch theo hợp đồng quản lý danh mọc đầu tư trong kỳẽ 

STT 

Tỉn 
nhà 
đỉu 
tưtẳ 
chức 

Cứ phiếu 

Tín phiếu 

Trái phiếu Tài sân khác 

STT 

Tỉn 
nhà 
đỉu 
tưtẳ 
chức 

Niêm yết, CCQ niêm yết 
Cồ phỉếu giao dịch đại 

chúng Giả tri vốn góp mua cẫ phàn 
Tín phiếu 

Thời gian CỎ1I tại tói khi đio hạn 
(chứng chỉ tiề 

thi trưủrni 
n giri, công cụ 
tiền tệ.ễ.) 

STT 

Tỉn 
nhà 
đỉu 
tưtẳ 
chức 

Mua U;in Mua Ma MHU Rán Mua Bán 

Dưới 12 tháng Từ 12 tháng tói 24 tháng Trên 24 tbảng 
STT 

Tỉn 
nhà 
đỉu 
tưtẳ 
chức 

Mua U;in Mua Ma MHU Rán Mua Bán 

Mua Bán Mua BÁO Mua Bản 

STT 

Tỉn 
nhà 
đỉu 
tưtẳ 
chức 

Kbổi 
lượng 

m 
tri 

Khói 
luợng 

Giả 
trị 

Khối 
Iirợtig 

Giá 
tri 

Khối 
Itiợng 

Giá 
tri 

KHẾI 
luơng 

Giả 
trf 

Khối 
lượng 

Giả 
trị 

Khổi 
lượng 

Giả 
tri 

Khối 
lượng 

Giá 
trị 

Khối 
ỉuỢHg 

Giá 
trị 

Khối 
lượng 

Giá 
trị 

Khốỉ 
lượng 

Giả 
tri 

Khối 
ỉượng 

Giá 
trị 

Khé] 
llKTOg 

uiá 
tri 

Khéi 
lượng 

Gtó 
tri 

Khối 
ỉượng 

Giá 
tri 

Khái 
lượng 

Giá 
trị 

Ị TẲ 
chức 

T 

2 

TỈngtỗ 
chúc(l) 

U 
Cá 

nhân 
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Tổng sổ cá 
nhin (2) 

Tồng 
0Hl)+(2) 

Ghi chú: Giá trị được tính theo giá thị trường hoặc theo mệnh giá (ừong trường hơp không có giá thị trường) 
n.Báo cáo hoạt động đầu tư theo chỉ định 
1. Thông tín chỉ tiết về các họp đồng chỉ định đầu tư phát sinh, tất toán hoặc hết hiệu ỉực trong kỳ trong kỳ 

STT Tên nhà đầu tư 
MSGD 
của nhà 
đầu tư 

Quốc 
tịch 

Số 
Giấv 
NSH 

Loại hình 
hoạt động* 

Số tài khoản 
giao dịch/ noi 

mở 
Sổ tài khoản 

lưu ký/ noi mở 

SỐ Tài khoản von 
đầu tư gián tiếp/ noi 

mở Tình trạng hợp 
đồng** 

A- TỔ chức 

1 

2 

B - Cá nhân 
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1 

2 

7 
rr A Tông 

* Loại hình hoạt động nêu chi tiết: 

- Quỹ hưu trí; 

- Quỹ có tư cách pháp nhân (dạng đóng/dạng mở); 

- Quỹ không có tư cách pháp nhân (dạng đóng/dạng mở); 

- Quỹ từ thiện/phi lợi nhuận; 

- Quỹ từ các tổ chức khoa học; 

- Công ty chúng khoán; 
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- Ngân hàng (đầu tư/thương mại); 

- Công ty bảo hiểm; 

- Các loại khác 

* * Tình trạng hợp đồng (còn hiệu lực hoặc hết hiệu lực) 

2ằ Tình hình giao dịch hợp đồngchỉ định iđầu tư trong ;kỳỄ 

STT 

Tên 
ahà 
đầu 
tư tổ 
chức 

CỖ phiếu 

Tía phiến 

Trải phỉếa Tài sản khác 

(chứng chỉ tiền gửi, cSng 
cự thị trường tiền tệ...) 

STT 

Tên 
ahà 
đầu 
tư tổ 
chức 

NiỄm yết, CCQ niêm yểt cồ phiếu đãng ký giao 
dỊch(upcom) 

Giá trị vén gỗp mua cè 
phin 

Tía phiến 

Thòri gian còn lại tói khi đáo hạn 

Tài sản khác 

(chứng chỉ tiền gửi, cSng 
cự thị trường tiền tệ...) 

STT 

Tên 
ahà 
đầu 
tư tổ 
chức Mna Hán Mua Bán Mua Bán Mua Bán 

Dưói 12 tháng Từ 12 tháDg tới 24 tháng Trên 24 tháng 

Mua Bán 
STT 

Tên 
ahà 
đầu 
tư tổ 
chức Mna Hán Mua Bán Mua Bán Mua Bán 

Mua Bán Mua Bán Mua Bin 

Mua Bán 
STT 

Tên 
ahà 
đầu 
tư tổ 
chức 

Khéi 
lượng 

Giá 
ừị 

Khối 
lượng 

Giá 
tri 

Khối 
lượng 

Giá 
ùi 

Khối 
lượng 

Giá 
tri 

Khéi 
lượng 

Giá 
tri 

Khối 
lượng 

Giá 
tri 

Khối 
lnợng 

Giá trị Khói 
hiợng 

Giátri Kbéi 
hiợng 

Giá 
hi 

Khối 
lượng 

Giá 
trị 

Khối 
lượng 

Giá 
trị 

Khối 
lượng 

Giá 
tri 

Khối 
lượng 

Giá 
trị 

Khối 
lượng 

Giâ 
trị 

Khối 
hiợng 

Giá 
trị 

Khối 
lượng Giáừi 

I Tổ 
chúc 

1 

2 

Tổng tồ 
chức (1) 
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II Cá 
nhên 

Tểng sế cá 
nhân (2) 

Tổng 
(3H1H2) 

Ghi chú: Giá trị được tính theo giá thị trường hoặc theo mệnh giá (trong trường hợp không có giá thị trường) 
ni. Kiến nghị 
Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực, đầy đủ và chính xác của nội dung Giấy thông báo này 
và tài liệu kèm theoế 

Tài liệu kèm theo báo cáo tháng: 

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO KIẺM SOÁT ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên) CONG TY 

(Kỷ, ghi rô họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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Phụ lục 6/ Appenđix 6 

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU Tư CỦA NHÀ ĐẦU Tư NƯỚC NGOÀI 
(tháng/năm) 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 123/2015/TT-BTC ngày 18 thảng 08 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam) 

TÊN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng. năm 
số:.ề số công văn 

V/v báo cáo hoạt động thángề.. 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

ỉ. Thông tín chi tiết về khách hàngnước ngoài 

STT Tên nhà 
đầu tư 

MSGD 
của 
nhà 

đầu tư 

Quốc 
tịch 

SỐ 
Giấy 
NSH 

Loại hình 
hoạt động* 

Số tài 
khoản 

giao dịch/ 
noi mở 

Sổ tài khoản 
lưu ký/ noi mỏ" 

Sổ Tài khoản 
vốn đầu tư gián 

tiếp/nơi mở 
Tình trạng hợp 

đồng** 

A- Tổ chức 

1 

2 
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B — Cá nhân 

1 

2 

rp. Ả Tông 

* Loại hình hoạt động nêu chi tiết: 
- Quỹ hưu trí; 
- Quỹ có tư cách pháp nhân (dạng đóng/dạng mở); 
- Quỹ không có tư cách pháp nhận (dạng đóng/dạng mở); 
- Quỹ từ thiện/phi lợi nhuận; 
- Quỹ từ các tổ chức khoa học; 
- Công ty chứng khoán; 
- Ngân hàng (đầu tư/thương mại); 
- Công ty bảo hiểm; 
- Các loại khác 

** Tình trạng hợp đồng (còn hiệu lực hoãc hết hiệu lực) 
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2. Tình h ình giao dịch của nhà đầu tư nii!Ó'C ngoài(Zlao gồm hoạt động môi gicrì, đâu tư theo chỉ định) 

STT 

Tỉn 
nhà 
đàu 
tư tí 
chức 

cẳ phiếu 

Tín phiếu 

Trái phiếu Tài Bẳn khác 

STT 

Tỉn 
nhà 
đàu 
tư tí 
chức 

Niêm yết, CCQ niêm yết cỗ phiẾu giao dịch đại 
chúng 

Giá trị vến góp mua cỗ 
phẫn 

Tín phiếu 
Thòi gian còn lại tới khỉ đáo bạn 

(chứng chi 
cụ thị Irirc 

tiền gửi, c8ng 
mg tỉển tệ„.) 

STT 

Tỉn 
nhà 
đàu 
tư tí 
chức 

Mua Bin Mua Bán Mua Bán Mua Bán 

Dưíri 12 tháng Tử 12 tháng tỏi 24 tháng Trên 24 ỉháng 
STT 

Tỉn 
nhà 
đàu 
tư tí 
chức 

Mua Bin Mua Bán Mua Bán Mua Bán 
Mua Bin Mua Bái M ua BỂ n 

STT 

Tỉn 
nhà 
đàu 
tư tí 
chức 

Khối 
lượng 

Giá 
tri 

Khối 
lượng 

Giá 
trị 

Kbối 
lượng 

Giả 
tri 

Khối 
lượng 

Giả 
ti 

Khối 
luợng 

Giá 
tri 

Khối 
lượng 

Giá 
Hi 

Khéi 
lượng 

Giá 
trĩ 

Khối 
lượng 

Giả 
tri 

Khối 
lượng 

Giá 
tri 

Khối 
lượng 

Giá 
tri 

Khẻi 
lượng 

Giá 
trị 

Khối 
lượng 

Giá 
tri 

Khéi 
lượng Giá trị Khối 

lượng 
Giá 
trị 

Khối 
lượng 

Giá 
tri 

Khối 
lượng 

Giá 
tii 

I 
Tồ 
ch 
ức 

1 

2 

Tẳn 
chứ( 

ĩ tè 
"(1) 

II 
Cá 
nh 
ân 

Tẳn 
cá n 

(2 

gsé 
kin 
) 

TỈng 
(3H1M2 

) 

Ghi chú: Giá trị được tính, theo giá thị trường hoặc theo mệnh giá (trong trường hợp không có giá thị trường) 
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Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực, đầy đủ và chính xác của nội dung Giấy thông 
báo này và tài liệu kèm theo. 

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO KIẺM SOÁT ĐẠI DIỆN CÓ THẢM QUYỀN CỦA 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên) CONG TY 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dâu) 
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Phụ lục 7/ Appendix 7 

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẤP MÃ SỐ GIAO DỊCH CỦA TRUNG TÂM Lưu KÝ CHỨNG KHOÁN 
(tháng/năm) 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 123/2015/TT-BTC ngậy 18 tháng 08 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh 
hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoản Việt Nam) 

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỦiNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOÁN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày. tháng. năm 
Số: số công văn 

V/v báo cáo hoạt động tháng... 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

I. Thông tin chung 

Nhà đầu tư Kỳ báo cáo 
Chênh lệch so với kỳ báo cáo trước 

Tăng/Giảm (+/-) 
Tổng số lượng tới thời đỉểm báo cáo 

Cá 
nhân 

TỔ 
chức 

Tồng 

34 



n. Danh sách nhà đầu tư nước ngoài được cấp MSGD trong kỳ báo cáo 

STT 
Tên 
nhà 

đầu tu 

Loại hình doanh 
nghiệp Quốc tịch Địa chi liên lạc MSGD 

Thành 
viên 
lưu 
ký 

Đại diện giao 
dịch/Công ty chứng 

khoán/Công ty quản lý 
quỹ* 

A - TỔ chức 

1 

Tổng 

B- Cá nhân 

1 

Tổng 

Ghi chú: * Nêu chi tiết thông tin về người cung cấp dịch vụ chứng khoán tại Việt Nam (đại diện giao dịch hoặc Công ty chứng khoán hoặc 
Công ty quản lý quỹ), 
bao gồm: tên, số CMND (số Giấy phép thành lập và hoạt động), địa chỉ liên lạc (địa chỉ trụ sở), tel/fax/email. 
Tài liệu kèm theo báo cáo tháng: 

1- Bản sao Hồ sơ đăng ký Mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chứcđã được cấp Mã số giao dịch cLứng 
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khoán trong tháng 
Bận sao các tài liệụ báo cáọ/thông báo vể những thay đổi của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 5 Thông tư này 

NGƯỜI ĐẠI BIỆN THEOPHẢP LUẬT HOẶC ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
ị (Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 



Phụ ỉục 8/ Appendix 8 
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU Tư NƯỚC NGOÀI 

(ngày/tháng/năm) 
Ban hành kèm theo Thông tư số ỉ23/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dân hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị truờng chứng khoản Việt Nam) 

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: số công văn , ngày. tháng. năm 
V/v báo cáo ngày/tháng/năm... 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
I. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài 

Cổ phiếu Tín phiếu Trái phiếu 

Mua Bán Mua Bán Mua Bán 

Khối 
lượng 

Giá tri 
(tỷ 

đồng) 

Khối 
lượng 

Giá trị 
Oý 

đồng) 

Khối 
lượng 

Giá 
tri 

Khối 
lượng 

Giá 
trị 

Khối 
lượng 

Giá trị 
(tỷ 

đồng) 

Khối 
lượng 

Giá trị 
(tỷ đồng) 

Ghi chú: Giá ừị được tính theo giá thị trường hoặc theo mệnh giá, giá mua vào (trong trường hợp không có giá thị 
trường) 
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r -X 

n. Chi tỉêt giao dịch thỏa thuận chúng khoán của các nhà đâu tư nước ngoài trong ngày 

STT Ngày Mã chứng 
khoán 

Khối 
lưựng Giá Giá trị 

Bên mua Bên bán 
STT Ngày Mã chứng 

khoán 
Khối 
lưựng Giá Giá trị 

Danh tính Tài khoản mua Danh tinh Tài khoản bán 

A- Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ 

Al - Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết 

1 

2 

(D Tổng khối lượng/giá ừ ị 

A2- Cổ phiếu công ty đại chúng đăng ký giao dịch 

1 

2 

01) Tổng khối lượng/giá trị 

(m)=(i>+<n) Tổng khối lượng/giá trị -

B. Tín phiếu 

1 

2 
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(IV) 

Tổng 
khối 

lượng/g 
iátrị 

C- Trái phiếu 

Cl- Trái phiếu có thời gian đáo hạn còn lạị dưỏi 12 tháng 

1 

2 

(V) Tổng khối lượng/giá trị 

C2- Trái phiếu có thòi gian đáo hạn còn lại từ 12 tháng tới 24 tháng 

1 

2 

(VI) 
Tổng khối íưạng/giá trị 

(VII) Tổng khối lượng/giá trị 

C3- Trái phiếu có thời gian đáo hạn còn lại trên 24 tháng 

1 

2 
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... 

(vm) Tổng khối lượog/giá ứị 

(IX)= (V) + (VD 
+(vn>Kvnr) Tổng khối hiợng/giá frị 

(X)= 
(ni)+(vin)-Kix) Tổng khối lượng/giá trị 

Lưu ýẵẵ Giá trị = Khối lượng X Giá 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC ĐƯỢC ỦY QUYẺN 

(Ký, ghì rõ họ tên, đỏng dấu (nếu có) 



Phụ lục 91 Appendỉx 9 
MẪU GIẤY ĐÈ NGHỊ CHẤP THUẬN CHO TỔ CHỨc NƯỚC NGOÀI 
GIAO DỊCH ĐẺ SỞ HỬƯ TỪ 51% VỐN ĐIỀU LỆ TRỞ LÊN TẠI TỒ 

CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 
(Ban hành kềm theo Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh hưởng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên 
thị trường chứng khoản Việt Nam) 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN CHO TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI GIAO 
DỊCH ĐỂ SỞ Hửu TỪ 51% VỐN ĐIỀU LỆ TRỞ LÊN TẠI TÔ CHỨC 

KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 
Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

Chúng tôi là: 
- Tổ chức kinh doanh chứng khoán (tên đầy đủ và chính thức của công ty ghi 

bằng chữ in hoa) 
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: ... do ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

câp ngày ... tháng ... năm ... 
- Vốn điều lệ: 
- Địa chỉ trụ sở chính: 
- Điện thoại:.... Fax:.. 

Đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận chotổ chức nước ngoài dưới 
đây được thực hiện các giao dịch để sở hữu từ 51% vốn điều lệ ừở lên: 

- Đên mua 
+ Tên đầy đủ, tên viết tắt của tổ chức nước ngoài 
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số (đối với tổ chức) hoặc số 

chứng minh thư nhân dân/ số hộ chiếu (đối với cá nhân nước ngoài)..., nơi cấp.... 
+ Số lượng cổ phần, giá trị vốn góp trước giao dịch tương đương 

vói % tỷ lệ sở hữu 
+ Số lượng cổ phần, giá trị vốn góp dự kiến mua tương đương vói % tỷ 

lệ sở hữu 
+ Số lượng cổ phần, giá trị vốn góp dự kiến sau giao dịch tương đương 

với % tỷ lệ sở hữu 
Trường hợp ỉà cồng ty chưa đại chúng thì phải bổ sung thêm thông tin của 

bên bán 



- Bên bán 
+ Tên Cổ đông, thành viên góp vốn bên bán: 
+ Giấy chứng nhận đặng ký kinh doanh số (đối với tổ chức)..ẻ. hoặc số chứng 

mirih thư nhân dân/ số hộ chiếu (đối với cá nhân nước ngoài)..., nơi cấp...ẳ 

+ số lượng cổ phần, giá trị vốn góp trước giao dịch tương đương 
với % tỷ lệ sở hữu 

+ Số lượng cổ phần, giá ứị vốn góp dự kiến chuyển nhượng tương đương 
với % tỷ lệ sở hưu 

+ Số lượng cổ phần, giá trị vốn góp dự kiến sau giao dịch tương đương 
với % tỷ lệ sở hữu 

+ Trị giá chuyển nhượng....(tính theo đồng Việt Nam) 
Chứng tôi cam kết hoàn tất các thủ tục giao dịch thay đổi quyền sở hữu cổ 

phần, vốn góp hoặc tăng, giảm vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tung thực của nội dung Giấy đề 
nghị này và hồ sơ gửi kèm. 

Hổ sơ kèm theo: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA TỎ CHỨC KINH DOANH CHỬNG KHOÁN (Liệt kê đây đủ) 

(Kỷ, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 10/ Appendix 10 
VĂN BẢN CHỈ ĐỊNH/ GIẤY ỦY QUYÈN CỦA NHÀ ĐÀU TƯ NƯỚC 

NGOÀI CHO ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH 
POWER OF ATTORNEY FOR VIETNAM BASED 

TRADING REPRESENTATIVE/ AGENT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam) 

I. Thông tin về các bên có liên quan 
I. Iníormation on relating parties 
Chúng tôi ỉà: 
We, 
1. Tên đầy đủ, tên giao dịch, tên viết tắt của nhà đầu tư (ghi bằng chữ in hoa tên tổ 

chức nước ngoài - tên ừên Giấy phép thành lập/ đăng ký kinh doanh)/ Full 
name, transaction name, abbreviation name of Investor (the names should be 
input in capital letter and cớnsistent wiứi that on Certiũcate of Incorporation/ 
Certiíìcation of business registration): 

2. Loại hình nhà đầu tư/ Category: Cá nhân/ Individual 
Tổ chức/ Iiistitutiòn 

3. Địa chỉ trụ sở chính của nhà đầu tư /địa chỉ liên lạc (đối với cá nhân): 
Head oíĩice address: 
Tel fax ....ễemail 

4. Quốc tịch của nhà đầu tư/Certificate of Incorporation: 
5ể Giấy đăng ký NSH2/ Business License 

number. 
Do/ issued by: cấp ngày/ dated 

tháng năm 

Đối vói cá nhân: số Hộ chiéu còn hiệu lực/chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Đối với tổ chức: số Giấy phép thành 
lập pháp nhân nước nơi tố chức đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh; Giấy phép thành lập tổ chúc hoặc chi nhánh 
tại Việt Nam 
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Có hiệu lực tới ngày/ valid to 
tháng năm 

6 .  Mã số giao dịch chứng khoán (nếu có)/ Securities Trading Code number (if 
any): 
Ngày cấp/ issued on: 

7. Tài khoản lưu ký chứng khoán (nếu có)/ Securities Custody number (if any): 
Số tài khoản)/ Securities Custody number : 

Mở tại Thành viên lưu ký (tên đầy đủ/tên viết tắt)/ Custodian 
name: 
Địa chỉ trụ sở chính của Thành viên lưu ký/ Address of the 
custodian 
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số/ Depository License 
Number do UBCKNN cấp ngày tháng năm / issued by State 
Securities Commission on 

8. Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ Securities Trading Number: 
Số tài khoản/ Securities Trading Number: 

Mở tại Công ty chứng khoán (tên đầy đủ/tên viết tắt)/ Securities Company 
Name: 
Địa chỉ trụ sở chính của Công ty chứng khoán/ Address of Securities 
Company 
Giấy phép thành lập và hoạt động số.... do UBCKNN cấp 
ngày tháng năm Business License number issued by State 
Securties Commission on 

9. Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (nếu có)/ Foreign Indừect Investment Account 
Number: 
Số tài khoản/ Account number: 

Mở tại Thành viên lưu ký 
name 
Địa chỉ trụ sở chính 
Ađđress: 

(tên đầy đủ/tên viết tắt)/ Bank 

của Thành viên lưu ký/ 
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Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số do UBCKNN cấp 
ngày tháng năm Business License number issued by State 
Securities Commision dated 

10.Tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán tại ngân hàng (nếu có)/ 
Cash account for securities trading opened at a bank: 
Số tài khoản/ Account 
number: 
Mở tại Ngân hàng (tên đầy đủ/tên viết tắt)/ at bank: 
Địa chi trụ sở chính của Ngân hàng/ Address..... 
Giấy phép thành lập và hoạt động số do Ngân hàng Nhà nước cấp 
ngày tháng năm Business License number issued by state 
Bank on 

Sau đây chỉ định/ hereby appoint 
Ông (Bà)/ Mr, Mrs: 
1 ẳ Họ và tên/ Full Name: Giới tính/ Gender: 
2. Ngày sinh/ DOB: Nơi sinh/ Place of birth: 
3. Quốc tịch/Nationality: 
4. Số Hộ chiếu/CMND/Thẻ an sinh xã hội/ Passport number, ID/ Social Securities 

Number 
Nơi cấp/ issued at: Ngày cấp/ issued on: 

5. Số Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán (CCHN)/ Securities / 
Proíessional Licence for Securities trading: 
Ngày cấp/ issued on: 

6. Nơi làm việc (tên đầy đủ, tên viết tắt của tổ chức nơi làm việc)/ Place of Work's 
name: 
Địa chỉ nơi làm việc/ Address 
7. Tel: Fax: Email: 

8. Địa chỉ thường trú/Permanent Address: 
9. Chỗ ở hiện nay tại nước ngoài/ Rẹsidence address: 

Tel: Fax: Email: 
10.Chỗ ở hiện nay tại Việt Nam (nếu có)/ Address in Vietnam 

Tel: Faxễ. Email: 
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Là đại diện giao dịch duy nhất cho (tên nhà đầu tư nước 
ngoài), thực hiện việc giao dịch, quyền cổ đông, đại diện phần vốn góp, thực hiện 
việc báo cáo, công bố thông tin theo sự chỉ định, ủy quyền của 
(tên nhà đầu tư nước ngoài). 
To be the sole trading representative for <name of /oreign ỉnstítutìonaỉ 
investor>ỉor trading activities, shareholder's rights, reporting, iníòrmation 
disclosure in accordance with the power of attorney of <name of /oreign 
institutionaỉ ỉnvestor>. 
Giấy chỉ định này có hiệu lực cho đến khi có Văn bản chỉ định, ủy quyền hủy bỏ 
bằng văn bản của (tên nhà đầu tư nước ngoài). 
This power of attorney shalỊ be valid until <Name of the foreign investor> issues a 
written notice of revocationẼ 

ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NHÀ ĐÀU 
TRADÌNG REPRESENTATTVE TƯ NƯỚC NGOÀI/ AUTHORIED SIGNATORY 

FROM FOREIGNINVESTOR 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên và đổng dấu (nếu có)/ 

(Signature, name, tỉtle) (Sỉgnature, name, tìtle) 

XÁC NHẬN CỦA Cơ QUAN CÔNG CHỨNG HOẶC cơ QUAN CÓ THẢM QUYÈN 
CERTHTED BY AUTHORIZED NOTARY PUBUC OR AUTHORIZED AUTHORITY 
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Phụ ỉụcll/ Appendỉx 11 

PHIÉU THÔNG TIN VÈ ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU 
Tư NƯỚC NGOÀI 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên 

thị trường chứng khoán Việt Nam) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

....,ngày ..ệ tháng... năm ... 
Place, date 

ĨNFo RMATIOiN ON VBETNAM BASED TRADING 
REPRESENTATTVE/ AGENT 

1. Họ và tên : Nam/ Nữ: 
Full name: Gender: 
Bí danh ( nếu có ): 
Nickname (if any): 

2. Ngày tháng năm sinh : 
Date of birth: 

3. Nơi sinh: 
Place of birth: 

4. Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chửng thực khác): 
D3 card/Passport number (or other equivalent documents): 

5. Quốc tịch: 
Nationality: 

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 
Resident address: 

7. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): 
Permanent address: 
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Tel: Fax: Email: 
8Ề Chồ ở hiện nay tại nước ngoài: 

Permanent addresss overseas: 
Tel: Fax Email: 

9. Chỗ ở hiện nay tại Việt Nam (nếu có): 
Permanent address in Vietnam (if any): 
Tel: Fax: Email: 

10.Trình độ vãn hoá: 
Qualiíication: 

11 .Trình độ chuyên môn: 
Mạịor qualiíication: 

12.Nơi làm việc (tên đầy đủ, tên viết tắt của tổ chức nơi làm việc): 
Work for (Full name, abbreviated name of the employer): 
Địa chi nơi làm việc: 
Working address: 
Tel: Fax: Email: 
Vị trí công tác: 
Position: 

13.Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán (CCHN): 
Certiíicate on Condutỉng securitĩes busíness: 
SỐ: Loại CCHN: Nơi cấp: 
Number: Type: Issued by: 

14.Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn: 
Education background and Qualiíications: 

Thòi gian 

Time 

Nơi đào tạo 

Training organisation 

Chuyên ngành đào tạo 

Training major 

15.Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, 
kết quả công tác tại từng vị ừí): 
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Work experience (details on occupation, position, department, performance) 

Thời gian 

Time 

Nơi làm viêc • 
Employer 

Chức vụ/Vị trí công 
tác/Trách nhiêm • 

Position/ 
Department/Responsibilities 

Kết quả công 
tác 

Períormance 

16-Hoạt động giao dịch theo chỉ định của các nhà đầu tư ừong và ngoài nước khác (nếu 
có)ấ. 

Trading under power of attorney of other dosmestic and íòreign investors (if any): 

TT 
No 

Tên nhà 
đầu tư 

Investor 
's name 

MSGD (nếu 
có) 

Securities 
trading code 

(if any) 

Tài khoản lưu 
ký/Thành viên 

lưu ký 
Depostitory 

account/ 
member 

Tài khoản giao 
dịch/Công ty 
chứng khoán 

Trading Account/ 
Securities 
company 

Thời 
hạn họp 

đồng 
Contrac 

tual 
period 

1 
• — -

2 

. . .  

17.Thồng tin về tài khoản giao dịch cá nhân của đại diện giao dịch: 
Iníormation on personal trading account of Vietnam based trading 

representative/ agent: 

STT 
No 

Tên nhà 
đầu tư 

Investor's 
name 

Tài khoản lưu ký/Thành 
viên lưu ký 

Depository account/ 
member 

Tài khoản giao dịch/Công ty 
chứng khoán 

Trading account/ Securities 
company 

1 

2 
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Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu ữách nhiệm về 
những nội dung trên. 

I hereby commit to take full responsibilities for thẹ ẹarnestness, completion and 
exactness of the content of this Iníbrmation íòrm and all attached documents. 

CERTUTED BY AUTHORIZED 
AUTHORITY 

(Local authority or Employer or 
diplomatic representative in Vỉetnam in 

càse of íoreign ỉndỈYỈdual 

representative) 

NGƯỜI KHAI 

DECLARANT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Signature, full name) 
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Phụ lục 12/ Appendỉx 12 

TÀI LIÊU NHẢN DIÊN NHÀ ĐẦU Tư • • • 
(Ban hành kèm theo Thông tư số ỉ23/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên 
thị trường chứng khoản Việt Nam) 

1. Tài liệu nhận diện nhà đầu tư nước ngoài: 
(i) Đối với nhà đầu tư là tổ chức 
- Bản sao hợp lệ giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh (certiíìcate for business registration) hoặc tài liệu tương đương do cơ 
quan quản lý có thâm quyên nước ngoài câp, xác nhận đã hoàn tât việc đăng ký 
kinh doanh; giây phép thành ỉập tổ chức và chi nhánh tại Việt Nam (đối vói chi 
nhánh của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam); hoặc 

- Giấy đăng ký thuế của cơ quan thuế nước nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng 
ký kinh doanh; hoặc 

- Bản sao hợp lệ giây chứng nhận đăng ký lập quỹ, hoặc tài liệu tương đương 
do cơ quan quản lý có thâm quyền nước ngoài cấp (nếu có) hoặc xác nhận việc 
đăng ký thành lập. 

Trường hợp là quỹ đầu cơ (hedge fimd), tài liệu bắt buộc bổ sung bao gồm: 
điều lệ quỹ; hoặc tài liệu khác giải thích chi tiết về chiến lược đầu tư của quỹề 

Trường hợp theo quy định của pháp luật nước ngoài, cơ quan quản lý có thẩm 
quyên nước ngoài không câp hoặc xác nhận việc lập quỹ, quỹ đâu tư nước ngoài có 
thê nộp một trong các tài liệu sau đây để thay thế: 

- Tài liệu trích lục từ trang thông tin điện tử (website) của cơ quan quản lý có 
thẩm quyền ở nước ngoài; hoặc 

- Điều lệ quỹ (the articles of incorporation, the fund charter), bản cáo bạch; 
hoặc 

- Hợp đồng tín thác (trust deed/trust agreement/ íìuid contract); hoặc biên bản 
thỏa thuận góp vốn (memorandum for private placement, establishment conừact); 
hoặc 

- Giấy đăng ký thuế của cơ quan thuế của quốc gia nơi tổ chức đó thành lập 
hoặc đăng ký kinh doanh; hoặc 

- Tài liệu khác theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. 
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Trường hợp quỹ đầu tư nước ngoài, tổ chức đầu tu nước ngoài được đăng ký 
nhiều mã số giao địch chứng khoán (quỹ MIMF, quỹ/tổ chức đầu tư thuộc Chính 
phủ hoặc liên Chính phủ). Tài liệu bổ sung bao gồm: 

Đối với quỹ MIMP: Điều lệ quỹ hoặc bản cáo bạch hoặc hợp đồng quản lý 
đầu tư (Investment management agreement) hoặc các văn bản tương đương (hợp 
đồng tín thác hoặc văn bản thành lập, tài liệu giới thiệu sản phẩm quỹ xác minh 
quỹ, tổ chức đầu tư được quản lý bởi nhiều công ty quản lý quỹ khác nhau, kèm 
theo thông tin chi tiết về tên đầy đủ, tến viết tắt (nếu có), nơi thành lập của các 
công ty quản lý quỹ tham gia quản lý; 

Đối với tổ chức đầu tư nước ngoàiứiuộc Chính phủ nước ngoài hoặc liên 
Chính phủ được đăng ký cho mỗi danh mục đầu tư một mã số giao dịch chứng 
khoán: Điều lệ hoặc bản cáo bạch hoặc các văn bản tương đương (hợp đồng tín 
thác hoặc văn bản thành lập, bản cáo bạch, tài liệu giới thiệu sản phẩm, quy định 
pháp lý, các tài liệu do Chính phủ ban hành quy định rõ tổ chức dự kiến đăng ký 
mã số giao dịch là tổ chức trực thuộc chính phủ, hoặc liên chính phủ và cỏ nhiêu 
danh mục tách biệt, độc lập; kèm theo thông tin về các chính phủ là thành viên 
tham gia tổ chức đầu tư nêu ừên; tên đầy đủ, tên viết tắt, nơi thành Ịập của các công 
ty quản lý quỹ tham gia quản lý (nếu có); 

(ii) Đối với tổ chức đăng ký mã số giao dịch chứng khoán là bộ phận kinh 
doanh hạch toán độc lập với hội sở chính; hoặc công ty con thuộc sở hữu 100% vốn 
của tập đoàn kinh tế đa quốc gia đã được cấp mã số giao dịch chứng khoán; hoặc 
các quỹ, quỹ con (sub-íunđ) của cùng một quỹ (master funđ, feeder íiind); hoặc các 
danh mục đầu tư của cùng một quỹ hoặc của cùng một tổ chức nước ngoài đã được 
cấp mã số giao dịch chứng khoán (trong trường hợp quỹ, tổ chức nước ngoài được 
quản lý bởi nhiều công ty quản lý quỹ - Multiple Investment Managers Fund hoặc 
các danh mục đầu tư của cùng một tổ chức nước ngoàỉ thuộc Chính phủ nước ngoài 
hoặc liên Chính phủ); 

- Tài liệu xác minh mối quan hệ giữa tổ chức đăng ký mã số giao dịch chứng 
khoán và tổ chức đã được cấp mă số giao dịch chứng khoán, xác minh sự tách biệt, 
độc lập các đanh mục đầu tư của cùng một tổ chức đầu tư, bao gồm Vãn bản do cơ 
quan có thẩm quyền ở nước sở tại nơi tổ chức đó đăng ký cấp (nếu có) hoặc hợp 
đồng quản lý đầu tư hoặc bản cáo bạch hoặc cáe tài liệu khác chứng minh mối quan 
hệ nêu trên hoặc một ừong tài liệu thay thế khác mà Trung tâm Lưu ký Chứng 
khoán xét thấy là cần thiết; 

- Bản sao giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm Lưu ký 
Chứng khoán cấp trước đây; 
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Trường họp các tổ chức đăng ký mã số giao dịch chứng khoán/báo cáo thay 
đổi thông tin tại cùng thời điểm và có các tài liệu đi kèm giống nhau, tổ chức đầu tư 
nước ngoài chỉ cần nộp một bộ gốc các tài liệu đó. 

(iii) Đối với công ty chứng khoán nước ngoài đã được cấp một mã số giao 
dịch chứng khoán và đề nghị cấp bổ sung thêm mã số giao dịch chứng khoán: 

- Bản sao giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm Lưu ký 
Chứng khoán cấp trước đây. 

2. Xác thực chữ ký của người có thẩm quyền 
- Trường hợp tổ chức nước ngoài có con dấu riêng, thay bằng việc bổ sung hồ 

sơ chứng minh thẩm quyền của đại diện có thẩm quyền quy định tại điểm b, c 
khoản 2 Điều 2 Thông tư này, tổ chức đó chỉ cần sử dụng con dấu của mình cùng 
với chữ ký của đại diện có thẩm quyền tại hồ sơ xin cấp mã số giao dịch chứng 
khoán; 

- Trường hợp có liên quan tới tài sản của khách hàng (nhà đàu tư nước ngoài) 
trong việc đóng tài khoản, chuyển khoản, tất toán tài khoản, thì Trung tâm Lưu ký 
Chứng khoán có thể xem xét yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài bổ sung văn bản chứng 
thực chữ ký của đại diện có thẩm quyền nhằm hạn chế rủi ro thất thoát tài sản của 
khách hàngr — 

- Trường hợp người ký báo cáo thay đổi thông tin là người đã ký ừên hồ sơ 
đăng ký mã số giao dịch chứng khoán thì không cần tài liệu xác minh thẩm quyền 
của người ký. 

3. Công chứng, chứng thực 
Công chứng, chứng thực có thể được thực hiện theo một trong các cách sau: 
- Đại diện của tổ chức đầu tư nước ngoài chửng thực tài liệu trước mặt cỗng 

chứng viên. Sau đó công chứng viên xác nhận danh tính (tên) của đại diện có thẩm 
quyền này; 

- Công chứng viên sao y tài liệu trực tiếp; 
- Công chứng chứng thực theo các cách khác phù hợp với quy định pháp luật 

của nước ngoài. 

53 



Phụ lục 13/ Appendix 13 

MẪU THÓNG KÊ DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC 
NGOÀI 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 123/2015/TT-BTC ngày 18 thảng 08 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên 

thị trường chứng khoán Việt Nam) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

....,ngày ..ề tháng ế.. năm ẵ.Ề 

Place, date 

THỐNG KÊ DANH MỤC ĐẦU Tư CỦA NHÀ ĐẦU Tư NƯỚC NGOÀI 

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 
1. THÔNG TIN VÈ NHÀ ĐẰU TƯ 
1 ẵ Tên đầy đủ, tên giao dịch, tên viết tắt của nhà đầu tư (ghi bằng chữ in hoa tên tổ 

chức nước ngoài - tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) 
2. Loại hình nhà đầu tư: Cá nhân Tổ chức 
3. Địa chỉ trụ sở chính của nhà đầu tư/địa chỉ liên lạc (đối với cá nhân): 

Tel fax email 
4. Quốc tịch của nhà đầu tư: 
5ế Giẩy đăng ký NSH3 

Do: cấp ngày tháng năm (nếu 
có) 
Có hiệu lực tới ngày tháng năm 
(nếu có) 

6. Mã số giao dịch chứng khoán: 
Ngày cấp: 

7. Tài khoản lưu ký chửng khoán (nếu có): 

^Đối với cá nhân: số Hộ chiéu còn hiệu lực/chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Đối với tổ chức: số Giấy phép thành 
lập pháp nhân nước nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh; Giấy phép thành lập tổ chức hoặc chi nhánh 
tại Việt Nam 
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số tài khoản: 
Mở tại Thành viên lưu ký (tên đầy đủ/tên viết tắt): 
Địa chỉ trụ sở chính của Thành viên lưu ký 
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số do UBCKNN cấp 
ngày tháng năm 

8. Tài khoản giao dịch chửng khoán (nếu có): 
Số tài khoản: 
Mở tại Công ty chứng khoán (tên đầy đủ/tên viết tắt): 

Địa chỉ trụ sở chính của Công ty chứng khoán 
Giấy phép thành lập và hoạt động số do UBCKNN cấp 
ngày tháng năm 

n. THÔNG TIN VÈ DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN TÀI KHOẢN LƯU KÝ 
DựKIÉN TẤT TOÁN 

STT Mã chứng khoán Khối ỉượng chứng 
khoán Số tàỉ khoản lưu ký 

A Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ 

1 

2 

... 

B Tín phiếu 

1 

2 

ẳ" 

c Trái phiếu 

1 

2 
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. . .  

c Các tài sản lưu ký khác 

Thời điểm thống kê danh mục: 
Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực, đầy đù chính 
xác của tài liệu này. 

LẬP BIỂU KIẺM SOẢT ĐẠI DIỆN CÓ THẢM QUYÈN 
CỦA THÀNH VIÊN Lưu KỶ 

(Ký tên, đóng dấu, chức danh) 
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Phụ ỉục 14/Appendỉx 14 

MẪU GIẤY ĐÈ NGHỊ HỦY MÃ SÓ GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU Tư 
NƯỚC NGOÀI 

(DO NHÀ ĐẦU Tư LẬP) 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh hưởng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên 

thị trường chứng khoản Việt Nam) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY ĐỀ NGHỊ HỦY MÃ SÓ GIAO ĐỊCH CHỨNG KHOÁN 
Re: Securities Trading Code Revoke 

Kính gửi: Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Chứng khoán Việt Nam 
Name of Investor (Tên nhà đầu tư): 

Address (Địa chỉ): 

Nationality (Quốc tịch): 

Securities Trading Code (Mã số giao dịch chứng khoán): 

Date of issue (Ngày cấp): 

Customer of (Khách hàng của): 

We hereby request to revoke our above issued ừading code due to the fact that we 
will no longer invest into Vietnam securities markets. 
Tôi/chúng tôi xin đề nghị được hủy bỏ mã số giao dịch chứng khoán đã cấp ở ừên 
của chúng tôi do chúng tồi sẽ không tiếp tục đầu tư vào thị trường chứng khoán 
Việt Nam. 
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We shall be obliged to comply wiữi all regulations goverving the securities and 
securities market and other regulations issued by the VSD with particular regards to 
ừading cođe cancellation. 
Chúng tôi sẽ thực hiện mọi quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán 
cùng với các quy định khác do VSD ban hành liên quan đến việc hủy bỏ mã số giao 
dịch này. 
Nhà đầu tư: 
Applicant: 
Tên và chữ ký của đại diện có thẩm quyền 
(Name and Signature of Authorized Signatory): 
Chức danh (Title): 
Ngày thực hiện (Execution Date): 
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Phụ lục 15/ Appendix 15 
MẪU GIẤY CHỈ ĐINH/ ỦY QUYÈN THựC HIỆN BÁO CÁO, CÔNG BÓ 

THÔNG TIN CỦA NHÓM NHÀ ĐÀU Tư NƯỚC NGOÀI CÓ LIÊN QUAN 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hưởng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam) 

MANDATE FORINFORMATION DISCLOSURE REPRESENTATIVE BY 
GROUPS OF FOREIGNINVESTORS AND AFFILIATED PERSONS 

Kính gửi/ To: - ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission 
- Sở Giao dịch Ghứng khoán/ Stock Exchanges 
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán/ Vietnam Secưrities Depository 

Chúng tôi là: 

ST 
T/ 

No. 

Tên 
nhà 

đầu tư 
nước 
ngoài 

có liên 

MSG 
D/ 

STC 

Quốc 
tịch/ 

Natìo 
n-

Số Giấy 
NSII/ 

Business 
Regìstratì 

on No. 

Mếi 
quan 
hệ/ 

Relatio 
ỉt-ship 

SỐ tài 
khoản 
giao 
dịch, 
noi 
mờ/ 

Tradin 
g 

accoun 
tsNoJ 
Broker 

s 

Số tài 
khoản lưu 
ký, noi mở/ 

Depository 
accounís 

No.,Custod 
ian bank 

Số Tài 
khoản 

vốn đầu 
tư gián 
tiếp, noi 

mỡ/ 

Indirect 
Investme 
nt Capital 
Accounts 

No., 
Commerc 
ial bank 

Hình 
thức 
liên 

quan*/ 

Afftỉiat 
ed 

form* 

Têũ đại 
diện 
giao 
dịch/ 

Trading 
represe 
nt-ative Investor 

s' name 

aỉity 

Số Giấy 
NSII/ 

Business 
Regìstratì 

on No. 

Mếi 
quan 
hệ/ 

Relatio 
ỉt-ship 

SỐ tài 
khoản 
giao 
dịch, 
noi 
mờ/ 

Tradin 
g 

accoun 
tsNoJ 
Broker 

s 

Số tài 
khoản lưu 
ký, noi mở/ 

Depository 
accounís 

No.,Custod 
ian bank 

Số Tài 
khoản 

vốn đầu 
tư gián 
tiếp, noi 

mỡ/ 

Indirect 
Investme 
nt Capital 
Accounts 

No., 
Commerc 
ial bank 

Hình 
thức 
liên 

quan*/ 

Afftỉiat 
ed 

form* 

Têũ đại 
diện 
giao 
dịch/ 

Trading 
represe 
nt-ative 

1 

2 

... 

... 

* Hình thức liên quan nêu chi tiết theo một ữong các loại sau/Speciýìed as one of 
the below:: 
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a) Các quỹ nước ngoài, tổ chức nước ngoài được quản lý bởi cùng một công ty 
quản lý quỹ ừong nước hoặc ngoài nước/ Funds manáged by one local or /oreign 
investment managers; 

b) Các quỹ của cùng một quỹ mẹ (master fund) hoặc các danh mục của cùng một 
quỹ, các quỹ con (sub-funds) của cùng một quỹ, các quỹ được tài trợ vốn từ cùng 
một quỹ (íeeder f\md);/Sub-funds of a master fund;funds of a feeder fund,Ế 

c) Các danh mục đầu tư của cùng một quỹ đựợc quản lý bởi nhiều công ty quản lý 
quỹ khác nhau (Multiple Investment Managers Fund - MIMFỵ/Invesừnent 
managers of a fund (Multipỉe Investment Managers Fund - MIMF); 

d) Các danh mục đầu tư của cùng quỹ đầu tư nước ngoàithuộc chính phủ hoặc liên 
chính phủ được lưu ký trên các tài khoản lưu ký khác nhau;/ Portfoỉỉos of 
governmental or ìnter-governmental organizations which is custodỉzed in different 
accounts. 
đ) Các quỹ nước ngoài, tổ chức nước ngoài hoặc danh mục đầu tư có cùng một đại 
diện giao dịch./ Funds having the same tradỉng representatỉve. 

Nay chúng tôi chỉ định cho tổ chức hoặc ủy quyền cho ông/bà/tồ chức/ We hereby 
appoint the institution or indivỉdual: 
(Tên đầy đủ của tổ chức được chỉ định/ Họ và tên người đại diện ủy quyền thực hiện 
nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin)/ (Fulỉ name of appoỉnted institution/ 
indỉvỉdual for information discỉosure and reporting)Ẻ. 

Tên của tỗ chức, cá nhân/ 

Name of authoriied instìtutìon, 
individual 

Số giấy NSH/ 

Bussìness 
Regisừation No. 

Địa chỉ trụ sở chỉnh (địa chỉ 
liên lạc)/ Tel/ Fax/ Email 

Address/ TeƯ Fax/ Email 

Mẫu chữ ký/ 

Signature sample 

1 - Trường hợp bên nhận ủy quyền là tổ chức (Công ty A/Quỹ A)/ Authorized Institution 
(Company A/ Fund A) 

1.1 Người thực hiện nghĩa vụ 
báo cáo, công bố thông tin/ 
Name of the authorìzed 
ỉnstitution 

1.2. Đại diện theo pháp 
luật/danh sách các đại diện có 
thẩm quyền của tổ chức nhận 
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ủy quyên/ Authorỉzed 
representative/ list of 
authorỉzed representatives of 
the appoỉnted ỉnstitution 

2 - Trường hơp bên nhận ủy quyền là cá nhân/ Authorízed Individual 

Người thực hiện nghĩa vụ công 
bố thông tin/ ỉnỷormation 
dìscỉosure representatìve 

Giấy chỉ định/ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày và cho đến khi 
có thông báo thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của chúng tồi.This appoỉnừnent/ 
authorizatỉon íakes effectfrom unless othenvise notỉfied in another written 
notịỷìcation by us. 

Giấy chi định này thay thế cho Giấy chỉ đinh ngày 
This Mandate replace the Mandate dated 
Cam kết: (có hiệu lực kể từ ngày ký) 
Declaration: (eữective from the date this registration ữom is signed) 
1. Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên và nội dung của toàn bộ hồ sơ 
và các tài liệu kèm theo là hoàn toàn chính xác, trung thực 
We hereby certify that all the imíormation above ễis correct, the attached documents 
and the contents therein are true and accurate. 
2. Chúng tôi xin cam kết sẽ tuân thủ pháp luật Việt Nam về nghĩa vụ báo cáo và 
công bổ thông tin. 
We hereby undertake to comply to the Vietnamese law of disclosure and report. 
3. Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng.. 
We hereby certify that all iníòrmation above is correctly. 

Hồ sơ kèm theo 
Attachments 

Các nhà đầu tư: 
Applicants: 
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Tên và chữ ký của các đại diện có thẳm quyền 
Names and Signatures 
of Authorízed Signatory: 

Chức danh 
Title: 

Ngày thực hiện 
Êxecution Date: 



Phụ lục 16/ Appendix 16 

MẪU THÔNG BÁO VỀ TỶ LỆ SỞ HỬU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA TAI 
CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOAN 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên 

thị trường chứng khoán Việt Nam) 

CÔNG TY... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày tháng năm 20... 

THÔNG BÁO VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TÓI ĐA TẠI 
CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

Kính gửi: ủy bạn Chứng khoán Nhà nước 

Căn cứ Thông tư số /2015/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài ừên thị trường chứng khoán Việt 
Nam, 
Chúng tôi là: 
Công ty:... Mã chứng khoán:... Website:... 
Địa chỉ liên lạc:... Điện thoại: .ề. Fax: Ế.ề Email: ... 

Xin thông báo tỷ lệ sở hữu nướe ngoài tối đa tại công ty như sau: 
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật: ắ.. % 
Cụ thể như sau: 

Tỷ lệ sở 
hữu theo 

rỷ lệ sở hữu nước Tỷ íệ sở hữu nước Điều lệ 

(Mã) Ngành Dghề 
ngoài tại các ngànb Tỷ lệ sử hữu theo 

cam kết quốc tế (cụ 
thể Hiệp định quốc 

tể) 

ngoài theo quyết công ty (áp 
số (Mã) Ngành Dghề nghề đầu tư, kinh Tỷ lệ sử hữu theo 

cam kết quốc tế (cụ 
thể Hiệp định quốc 

tể) 

định của cắp có dụng đổi 

TT 
đăng ký đầu tư, 

kinh doanh 
doanh có điều kiện 

(theo quy định 

Tỷ lệ sử hữu theo 
cam kết quốc tế (cụ 
thể Hiệp định quốc 

tể) 

thẩm quyền (áp 
dụng đối vói 

với công ty 
không bị 

pháp Inật liên 

Tỷ lệ sử hữu theo 
cam kết quốc tế (cụ 
thể Hiệp định quốc 

tể) DNNN thực hiện hạn chế tỷ 
quan) cổ pbần hóa) lệ sở hữu 

nước 
ngoài) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. 

2. 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty dự kiến thực hiện:...% 
Lý do: ẽ.Ể 

Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của 
nội dung hồ sờ này./. 

Hồ sơ gửi kèm: TỔNG GIÁM ĐỐC/ 
(Liệt kê đầy đủ) NGƯỜI ĐAI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
- Biên bản họp, nghị quyết của Đại hội đồng cổ (Kỷ tên đóng dấu) 
- Đilu lệ côiĩg ty; 
- Văn bản hoặc trích lục thông tin trên trang 
thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền về ngành, nghề ầu tư kinh doanh 
và tỷ lệ sở hữu nưởc ngoài; 
- Tài liệu khác theo yêu cầu của UBCKNN (nếu 
có) 
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Phụ lục 17/ Appendix 17 
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên 

thị trường chứng khoán Việt Nam) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày tháng năm 20... 

BÁO CÁO KÉT QUẢ CHUYỀN NHƯỢNG 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

Chứng tôi là: 
- Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ (tên đầy đủ của công ty ghi bằng 

chữ in hoa) 

- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: do ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày... tháng ... năm ... 

- Địa chỉ trụ sở chính: 

- Điện thoại:.... Fax:... 

Chúng tôi xin báo cáo ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả chuyển nhượng 
đã được chấp thuận theo Quyết định số Ểngày... .thángẾ.. .năm... của ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước như sau: 

TT 

Họ và tên (cá 
nhân)/ Tên 

công ty (pháp 
nhân) 

Số 
CMND/ 

hộ 
chiều/ 
Giấy 

ĐKKD 

Ngày 

cấp 

Quốc 
tỉch • 

Số lượng cổ 
phần/ phần góp 

Ẵ von 

Tỷ lệ 

(%) 
TT 

Họ và tên (cá 
nhân)/ Tên 

công ty (pháp 
nhân) 

Số 
CMND/ 

hộ 
chiều/ 
Giấy 

ĐKKD 

Ngày 

cấp 

Quốc 
tỉch • Trước 

chuyển 
nhượng 

Sau 
chuyển 
nhượng 

Trước 
chuyển 
nhượng 

Sau 
chuyển 
nhượng 

I Bên chuyển 
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nhượng 

n 
Bên nhận 
chuyển 
nhượng 

Tổng cộng 

Việc chuyển nhượng nói trên đã được hoàn tất thủ tục vào ngày....tháng..-.năm 

Chúng tôi cam kết chịu ữách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội 
dung báo cáo./ề 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
CÔNG TY 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 18/ Appendix 18 
BÁO CÁO VÈ SỞ HỮU CỦA NHÓM NHÀ ĐẰU Tư NƯỚC NGOÀI CÓ 

LIÊN QUAN LÀ CỎ ĐÔNG LỚN/ NHÀ ĐÀU TƯ LỚN4 

OWNERSHIP REPORT OF GROUP OF RELATED FOREIGN 
SHAREHOLDERS/ INYESTORS AS A MAJORINVESTOR 

(Ban hành kèm theo Thông tư sỗ 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên 

thị trường chứng khoán Việt Nam) 

Kính gửi: - ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở giao dịch chứng khoán 
- Công ty đại chúng/công ty quản lý các quỹ đóng 

To: - The State Securities Commission 

- The Stock Exchange 

- The public company/ The close-ended íìind management company 

1. Chúng tôi là: (thông tin về tổ chức được chỉ định/cá nhân được ủy quyềnthực 
hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tín): 
We are: (Iníòrmation about the appointed organization/ individual authorized 
to to make report on the ovvnership and publish iníormation) 

Tên của tổ chức, họ và tên cá nhân 

Name of organizationy individual 

Số Giấy NSH* 
COI No.* 

Địa chỉ ừụ sở chính (địa chỉ liên 
lạc)/tel/fax/email 

Head oftìce address (Permanent 
address)/tel/ fax/ email 

1-Trường hơD tổ chức đươc chỉ đinh (Tên Công tv A/Ouv A. ho và tên đai diên theo pháp luầt/đai diên 
có thẩm quyên, số giây NSH, địa chỉ trụ sở chính)/ In case appointed party is an organization (Name of 
Company A/Fund A and name of legal representative/ autìiorized representative, No of Owner's 
Certificate, Head office address) 

a) Tên tổ chức/Name of organization: 

b) Họ và tên đại diện theo pháp 
luật/Danh sách các đại diện có thẩm 
quyền/Name of legal representative/ list 

4 Nhà đầu tư lớn là nhà đầu tư sở hữu từ 5% trờ lên chứng chỉ quỹ đóng/ Major investor is the investor who owns 
more than 5% units of the close íund 
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of autìiorized individuals: 

2-Trườne hơp cá nhân đươc ủv quyền Cho và tên. số eiấv NSH, đia chỉ liền lạc):/In case, appointed 
party is an individual (Full name, COI Noể, Permanent address) 

Ghi chú NSH*: Đổi với cá nhân: Hộ chiếu còn hiệu lực/chứng thực cá nhân hợp 
pháp khác; Đổi với tổ chức: Giấy phép thành lặp và hoạt động/Giấy chứng nhận 
đăng kỷ kinh doanh/tài liệu pháp lý tương đương. 
Note COI*: For an individual invesíor: vaỉid Passport/social security No; for 
organizational ỉnvestor: CertỊ/ìcate of Incorporation/Certiýìcate of Business 
Regisừatỉon No or equivaỉent legal document. 
2. Đại diện được chỉ định/ủy quyền thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố 
thông tin cho nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sau:Appointed/authorized 
party to report on ownership and disclose iníòrmation on behalf of related íòreign 
investors as fòllow: 

STT/No 
Tên nhà đầu tư nước ngoài có 

liên quan/Name of ĩoreign 
investor 

MSGD của nhà đầu 
tư/ Securỉties trading 
code of the investor 

Tên đại diện giao dịch 
(nếu có)/Name of trading 

representative (if any) 

1 

2 

Ằ r 1 3. Tên co phiêu/chứng chỉ quỹ đóng /mã chứng khoán sở hữu là đôi tượng báo 
cáo: 

Name of securities/ íìind certiíĩcates/ securities code of reported object: 
4. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm NĐTNN có liên quan ừở 
thành hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn/Trading date observed changes 
in ownership rate of group of related íòreign investors that made the group a 
major/minor investor: 
5. Thông tin chi tiết về tình hình giao dịch chứng khoán của các thành viên dẫn tói 
cả nhóm NĐTNN có liên quan trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư 
lớn/Detail on trades of members that made the group became a major/minor 
investor: 
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Tên nhà đầu 
tu nước ngoài 
có liên quan 

thực hiện giao 
dịch/ Name of 

related 
íòreiga 

investors 
executing 

trade 

Tài khoản Tài khoản 
lưu ký 
chứng 
khoán/ 

Securities 
deposit 
account 

No 

Trước giao dịch/Before 
trađe Sau giao dịch/After ừade 

TT/No 

Tên nhà đầu 
tu nước ngoài 
có liên quan 

thực hiện giao 
dịch/ Name of 

related 
íòreiga 

investors 
executing 

trade 

giao dịch 
chứng 
khoán/ 
Trading 
account 

No 

Tài khoản 
lưu ký 
chứng 
khoán/ 

Securities 
deposit 
account 

No 

Số lượng 
sở 

hữu/Size 
of 

ownership 

Tỷ lệ sở 
hữu/Rate 

of 
ovvnership 

Số lượng 
sở 

hữu/Size 
of 

ownership 

Tỷ lệ sờ 
hữu/Rate 

of 
ownership 

Số lượng 
đã giao 

dịch 
(Mua/bán' 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(8)=|(6)-

(4)1 

1 

2 

Tổng cả nhóm NĐT nước ngoài có liên 
quan/Total group of related íòreign investors 

Ghi chú/Notes: 
- Báo cáo được thực hiện khỉ giao dịch của thành viên trong nhóm làm thay 

đôi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm trở thành hoặc không còn là cổ đống ỉớn/nhà đầu tư 
lớn;The report ỉs conducted when group member(s) make(s) change to the group 's 
rate of ownership and make(s) the group mạịor/minor ỉnvestor 

- Báo cảo liệt kê chi tiết tình trạng sở hữu của tất cả các thành viên trong 
nhổm, kê cả các thành viện không thực hiện giao dịch/The report list group 
member 's rate of ownership, including members who do not trade; 

- Tài khoản lưu kỷ chứng khoán: là tài khoản lưu ký của nhà đầu tư mở tại 
ngân hàng ĩưu kỷ (nếu có) hoặc là tài khoản giao dịch chứng khoán./Securitỉes 
deposỉt account ỉểs the investor's account opened at custody bank (if any) or 
securỉties trading account. 
6 .  Ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn/ Date of becoming 
major shareholder/investor: 
Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu ữên hoàn toàn đúng. 
We hereby certify that the iníòrmation contained herein and in the attachment is 
true, complete and accurate. 
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Chữ ký xác nhận của tổ chức đượe chi định/cá nhân được ủy quyền báo cáo sở 
hữu/công bố thông tin/ Signature of appointed ọrganization/ individual auứiorized 
to report on ownership and disclose iníoimation 

- Trường hợp là cá nhân/For ỉndivỉdual: 
Họ và Tên, chữ ký cửa cá nhân được ủy quyền: /Full name, signature of authorized 
individual. 
- Trường họp là tổ chức/ For organization: 
Tên Tổ chức được chỉ đỉnh/Naine of appointed Organization: 

Họ và Tên, chữ ký của các đại diện có thẩm quyền, và đóng dấu (nếu có con dấu) 
(Signature, ỷuỉỉ name of authorừed representative and seal - if anỳ) 

Chức danh/Title: 

Ngày thực hiện/Report date 
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Phụ lục 19/ Appendỉx 19 

BÁO CÁO THAY ĐỎI VỀ SỞ HỮU 
CỦA NHÓM NHÀ ĐẦU Tư NƯỚC NGOÀI CÓ LIÊN QUAN 

LÀ CỔ ĐÔNG LỚN/NHÀ ĐẰU Tư LỚN 
REPORT ON CHANGES IN RATES OF OWNERSHIP OF GROUP OF 
RELATED FOREIGN SHAREHOLDERS/INYESTORS AS A MAJOR 

INVESTOR 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hưởng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên 
thị trường chứng khoản Việt Nam) 

Kính gửi: - ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở giao dịch chứng khoán 
- Công ty đại chúng/công ty quản lý các quỹ đóng 

To: - The state Securities Commission 

- The Stock Exchange 

- The public company/ The close-ended fiind management company 

1. Chúng tôi là: {thông tin về tổ chức được chỉ định/cá nhân được ủy qưyềnthực 
hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bổ thông tin): 

We are: (Information about the appointed organization/ individual authorized 
to to make report on the ownership and publish ỉnformation) 

Tên của tổ chức, họ và tên cá nhân 

Name of organization/ individual 

Số Giấy NSH* 
COI No.* 

Địa chỉ trụ sở chính (địa chỉ liên 
lạc)/tel/fax/email 

Head office address (Permanent 
address)/tel/ fax/ email 

1-Trường hơD tổ chức đưac chỉ đinh (Tên Cône tv A/Ouv A. ho và tên đai diên theo pháp luâưđai diên 
có thẩm quyền, số giấy NSH, địa chỉ trụ sở chính): 

In case appointed party is an organization (Name of Company A/Fund A and name of legal 
representative/ authorized representative, No of Owner's Certiíìcate, Head office address) 

a) Tên tổ chức/Name of organization: 

b) Họ và tên đại diện theo pháp 
luât/Danh sách các đại diên có thẩm 
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quyền/ Name of legal representative/ 
list of authorừed individuals:: 

2-Trường hơp cá nhân đươc ủv auvền (ho và tên, số áấv NSH. đia chỉ liên lạc)/ In case, appointed party 
is an individual (Full name, COI No., Permanent address): 

Ghi chủ NSH*: Đối với cả nhân: Hộ chiếu còn hiệu lực/chímg thực cá nhân hợp 
pháp khác; Đối với tổ chức: Giấy phép thành lập và hoạt động/'Giấy chứng nhận 
đãng kỷ kinh doanh/tài liệu pháp lỷ tương đương. 
Note COI*: For an individuaỉ investor.ắ vaỉid Passport/socìal secưrity No; for 
organizational investor: Certifìcate of IncorporationJCertificate of Busỉness 
Registratỉon No or equivalent legal document. 
2. Đại diện được chỉ định/ủy quyền thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố 
thông tin cho nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sau: 
Appointed party authorized to report on ownership and publish iníormation on 
behalf of related íòreign investors as follow: 

STT/No 
Tên nhà đầu tư nước Dgoài có 

liên quan/Name of related 
ỉòreign investor 

MSGD của nhà đầu 
tư/ Investor's trading 

code 

Tên đại diện giao dịch 
(nếu có)/ Name of trading 

representative (if any) 

1 

2 

- 9 r r 

3. Tên cô phiêu/chứng chỉ quỹ đóng/mã chứng khoán sở hữu là đôi tượng báo cáo: 

Name of securities/ fund certificates/ securities code of reported object 
4. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm NĐTNN có liên quan vượt 

quá các ngưỡng một phần ữăm (1%): 
Trading date observed changes in ownership rate of group of related íbreign 

investors and the rate excesses one percent (1%) 

5. Thông tin chi tiết về tình hình giao dịch chứng khoán của các thành viên ữong 
nhóm, dẫn tới tỷ lệ sở hữu của cả nhóm NĐTNN có liên quan vượt quá các ngưỡng 
một phần trăm (1%)/Detail on trades of members thatmake change to the group's 
rate of ownership and the rate excess one percent (1%) 
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Tên nhà đầu 
tu nước ngoài 
có liên quan 

thực hiện giao 
dịch/ Name of 
related íòreign 

investors 
executing 

trade 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

/ Trading 
account 

No 

Tài khoản 
lưu ký 
chứng 
khoán/ 

Securities 
deposit 

account No 

Trước giao dịch/Before 
trade Sau giao dịch/Aữer trade 

Số lượng 
đã giao 

dịch 
(Mua/bán 

) 

TT/No 

Tên nhà đầu 
tu nước ngoài 
có liên quan 

thực hiện giao 
dịch/ Name of 
related íòreign 

investors 
executing 

trade 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

/ Trading 
account 

No 

Tài khoản 
lưu ký 
chứng 
khoán/ 

Securities 
deposit 

account No 

Số lượng sở 
hữu/Size of 
ownership 

Tỷ lệ sở 
hừu/Rate 

of 
ownership 

Số lượng 
sở 

hữu/Size 
of 

ownership 

Tỷ lệ sở 
hữu/ 

Rateoí 
ownership 

Số lượng 
đã giao 

dịch 
(Mua/bán 

) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(8)=|(6)-

(4)1 

1 

2 

Tổng cả nhóm NĐT nước ngoài có liên 
quan/Total group of related foreign investors 

Ghì chú: 
- Báo cáo được thực hiện khi giao dịch của thành viên trong nhóm dẫn tới tỷ 

lệ sở hữu của cả nhóm vượt quá các ngưỡng một phần trăm (1%); The report is 
conducted when group member(s) make(s) change to the group 's rate of ownership 
and the rate excess one percent (1%) 

- Báo cáo liệt kê chi tiết tình ừ-ạng sở hữu của tất cả các thành -viên trong 
nhóm, kế cả các thành viên không thực hiện giao dịch/The report list group 
member's rate of ownership, ìncluding members who do not trade; 

- Tài khoản lưu kỷ chứng khoán: là tài khoản lưu kỷ của nhà đầu tư mở tại 
ngân hàng lưu ký (nếu có) hoặc là tài khoản giao dịch chứng khoán. /Securities 
deposit account ỉs the investor's account opened at custody bank (if any) or 
securities trading account. 

6. Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm NĐTNN có liên quan vượt quá các 
ngưỡng một phần trăm (l%):Date observed changes in ovraership rate of group of 
related foreign investors and the rate excesses one percent (1%) 
7. Các thay đổi quan ữọng khác nếu có/ Other important changes (if any): 

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng. 
We hereby certiiy that the iníòrmation contained herein and in the attachment is 
true, complete and accurateệ 

73 



Chữ ký xác nhận của tổ chức được chỉ định/cá nhân được ủy quyền báo cáo sở 
hữu/công bố thông tin/ Signature of appointed organization/ individual 
authórized to report on ovvnership and disclose iníòrmation 

-Trường hợp là cá nhân/For individual: 
Họ và Tên, chữ ký của cá nhân được ủy quyền: /Full name, signature of authorized 
indỉvidualề 

- Trường hợp là tổ chức/ For organization: 
Tên Tổ chức được chi định/Name of appointed OrganLzation: 

Họ và Tên, chữ ký của các đại diện có thẩm quyền, và đóng dấu (nếu có con dấu) 
(Signature, full name of authorừed representative and seal — if anỳ) 

Chức danh/Title: 

Ngày thực hiện/Report daté 
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Phụ lục 20/ Appendix 20 

MẢU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG 
KHOÁN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hưởng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên 

thị trường chứng khoán Việt Nam) 

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VIÊT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY THE SOCIAỈLIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happỉness 

Số/No: /20xx/GCNMS-YSD Hà Nội, ngày tháng năm 
Hanoỉ, date 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 
APPROVAL FOR SECURITIES TRADING CODE 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chứng nhận: 
Vietnam Securitíes Depository hereby certiỉỉes: 
Tên nhà đầu tư/ Investor's name: 
Địa chỉ/ Address : 
Quốc tịch/ Nationality : 
Số đăng ký: Registration Number: 
Khách hàng của Thành viên lưu ký / Being client of Depository Member : 
Tên Công ty Quản lý Quỹ (nếu có)/ Name of Investment Manager (if applicable) 
Được cấp mã số giao dịch chứng khoán/ is granted with the Securitỉes Trading 
Code number ẻ....ệệtại Trung tâm Lưu Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày/ by 
the Vietnam Securities Depository from 
Thành viên lưu ký và nhà đầu tư trên có trách nhiệm tuân thủ mọi quy đinh liên quan 
đến chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy định khác của Trung tâm Lưu 
ký Chứng khoán Việt Nam. 
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The depository member and the invéstor are íiilly responsible for complying with all 
regulations goveraing securities and securities market and other rules issued by the 
vietnam Securities Depository. 

MnhịậưTo; TỎNG GIẢM Bóc/ 

- Nhà đầu tu trên/ The above-mentioned íoreign taveslor; CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
- TVLK/ Depositary member 
- Các SGDCK/ Stock Exchanges; 
- CN,LK/ VSD Branch, Depository Dept 
- Lưu NCPT/ Filed at VSD. 
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