
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 50/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2019 

THÔNG Tư 
Huóng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của 
doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử iý nợ 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 
Căn cứ Luật Quản lỷ, sử dụng von nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 

doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản sổ 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; 
Căn cứ Nghị định sổ 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chỉnh phủ về 

đầu tư von nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng von, tài sản tại 
doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chỉnh phủ 
sửa đối, bo sung một sổ điểu của Nghị định so 91/2015/NĐ-CP ngày 
13/10/2015 của Chỉnh phủ về đầu tư von nhà nước vào doanh nghiệp và quản 
lý, sử dụng von, tài sản tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 87/20177NĐ-CP ngày^ 26/7/2017 của Chỉnh phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, 
Bộ Tài chỉnh hướng dẫn bản đẩu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của 

doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lỷ nợ theo quy định Nghị 
định số 32/2018/NĐ-CP như sau: 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: 

Thông tư này hướng dẫn việc bán đấu giá lô cổ phần kcm nợ phải thu của 
doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ theo quỵ định tại điêm 
d khoản 3 Điều 29a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP). 
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2. Đối tượng áp dụng: 

a) Doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ (sau đây gọi 
là doanh nghiệp mua bán nợ); 

b) Công ty cổ phần (chưa niêm yết, đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch 
chứng khoán; đã niêm yết, đăng ký giao dịch nhưng không thực hiện giao dịch 
trên sàn giao dịch chứng khoán) đồng thời có vốn góp và nợ phải thu của doanh 
nghiệp mua bán nợ; 

c) Tổ chức đấu giá; 

d) Nhà đầu tư tham gia mua lô cổ phần kèm nợ phải thu; 

e) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn 
kèm nợ phải thu. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
1. "Doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ": là doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ 
của doanh nghiệp với các tổ chức tín dụng và các tổ chức, cá nhân khác. 

2Ế "Bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu": là việc bán đấu giá đồng thời 
lô cổ phần và khoản nợ phải thu của doanh nghiệp mua bán nợ tại doanh nghiệp 
khác. 

3. "Tổ chức đấu giá" bao gồm: Sở Giao dịch chứng khoán, công ty chứng 
khoán, trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và doanh nghiệp đấu giá tài sản theo 
quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. 

4. "Đấu giá không thành công" bao gồm các trường hợp sau: 

a) Hết thời hạn đăng ký mà khống có nhà đầu tư nào đáng ký tham gia 
đấu giá hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá; 

b) Sau khi nộp tiền đặt cọc đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá 
không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự đấu giá; 

c) Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá; 

d) Tất cả các nhà đầu tư trả giá cao nhất bằng nhau đều từ chối mua hoặc 
lừ cliối bỏ pliiếu kín; 

đ) Nhà đầu tư trúng đấu giá nhưng từ chối mua; 
e) Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy định của Quy chế đấu giá. 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện và thẩm quyền quyết định 
1. Việc bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp mua 

bán nợ thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 
91/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 
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32/2018/NĐ-CP). 

2. Doanh nghiệp mua bán nợ thực hiện chuyên nhượng lô cổ phần kèm nợ 
phải thu theo kế hoạch kinh doanh và phương án được Hội đông thành viên hoặc 
Chủ tịch công ty phê duyệt theo thẩm quyền quy định. 

3. Khỉ xây dựng phương án bán đấu giá lô cố phần kèm nợ phải thu, 
trường họp giá trị chuyến nhượng dự kiến thu được thấp hơn giá trị ghi trên số 
sách kế toán của doanh nghiệp mua bán nợ và đã được trích ỉập dự phòng (cả 
phân vôn góp và phân nợ phải thu) thì việc quyêt định phương án bán đâu giá lô 
cổ phần kèm nọệ phải thu thực hiện như sau: 

a) Nếu khoản dự phòng đã trích lập bằng hoặc lớn hơn chênh lệch giữa 
giá trị dự kiến thu được so với giá trị ghi trên sổ sách kế toán (cả phần vốn góp 
và phần nợ phải thu), Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty của doanh 
nghiệp mua bán nợ quyết định phương án bán đấu giá lô cô phân kèm nợ phải 
thu; 

b) Nếu khoản dự phòng đã trích lập nhỏ hơn chênh lệch giữa giá trị ghi 
trên sổ ké toán (cả phần vốn góp và phần nợ phải thu) với giá trị chuyển nhượng 
dự kiến thu được, sau khi báo cáo cơ quan đại điện chủ sở hữu nguyên nhân phát 
sinh khoản chênh lệch để xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên 
quan trong quản lý vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp (nểu có), Hội đông thành 
viên hoặc Chủ tịch công ty của doanh nghiệp mua bán nợ quyết định phương án 
chuyển nhượng vốn kèm nợ phải thu theo hình thức bán đấu giá theo lô. 

4. Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán (toàn bộ hoặc một phần vốn góp tại 
doanh nghiệp) và khoản nợ phải thu kèm theo được xác định là một ỉô. Nhà đầu 
tư tham gia đấu giá phải mua cả lô cổ phần kèm nợ phải thu. Công ty cổ phần có 
vốn góp và nợ phải thu của doanh nghiệp mua bán nợ không được tham gia đấu 
giá cả lô cổ phần kèm nợ phải thu của chính doanh nghiệp mình. Nhà đầu tư 
tham gia đấu giá mua cả lô cổ phần kèm nợ phải thu không phải thực hiện thủ 
tục chào mua công khaiẵ 

Chưo ng II 
QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Điều 4. Giá khỏi điểm bán đấu giá ỉô cổ phần kèm nọ' phải thu 

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty của doanh nghiệp mua bán nợ 
quyết định giá khởi điểm bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu nhưng không 
thấp hơn giá khởi điểm lô cổ phần cộng với giá khởi điểm khoản nợ phải thu, cụ 
thể: 

1. Giá khởi điểm lô cổ phần được xác định không thấp hơn giá trị của một 
cổ phần nhân với số lượng cổ phần chào bán theo lô và theo nguyên tăc quỵ định 
tại điểm c khoản 1 Điều 29 Nghị định sổ 91/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bô 
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sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP). 

2. Giá khởi điếm khoản nợ phải thu không thấp hơn giá trị xác đinh lại do 
tố chức có chức năng thẩm định RĨá thực hiện. Việc xác định giá được thực hiện 
theo quy định của pháp luật về tham định giá và pháp ỉuật có liên quan. 

Điều 5- Tổ chức thực hiện đấu giá íô cổ phần kèm nọ' phải thu 

1. Doanh nghiệp mua bán nợ ký họp đồng thuê tổ chức đấu giá để tố chức 
bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu. 

2. Tổ chức đấu giá ban hành quyết định thành iập Hội đồng bán đấu giá. 
Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá là đại diện của doanh nghiệp mua bán Ĩ1Ợ. 

3. Căn cứ Quy chế mẫu về bán đấu giá theo lô chuyển nhượng vốn nhà 
nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần do ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước ban hành và các quy định tại Thông tư này, tố chức đấu 
giá ban hành Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần kèm nợ phải thu sau khi thống 
nhất với doanh nghiệp mua bán nợ. Quy chế đấu giá phải bao gồm một số nội 
dung chính: quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên có liên quan trong 
quá trình thực hiện bán đấu giá; quy định về việc công bố thông tin cuộc đấu giá 
(nội dung công bố, phương tiện công bố); quy định đối tượng tham gia, thủ tục 
tham gia đấu giá, thông báo kết quả đấu giá (bao gồm nội dung thông tin: Thời 
hạn nộp tiền, nội dung nộp tiền, đơn vị thụ hưởng, địa chỉ, sô tài khoản); giá 
khởi điểm của lô cổ phần kèm nợ phải thu; tiền đặt cọc và xử lý tiền đặt cọc; thủ 
tục chuyển quyền sở hữu cổ phần, chuyển quyền chủ nợ đối với khoản nợ, xử lý 
các trường hợp vi phạm. 

Điều 6. Lập hồ sơ đấu giá lô cổ phần kèm n<ỵ phải thu 

1. Hồ sơ bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu bao gồm: 

a) Quyết định của cấp có thẩm quyền về phê duyệt phương án chuyển nhượng 
vốn góp kèm nợ phải thu; 

b) Tài liệu chứng minh doanh nghiệp mua bán nợ là chủ sỏ' hữu hợp pháp 
vói phần vốn góp tại công ty cố phần; 

c) Tài liệu liên quan đến khoản nợ: Biên bản đối chiếu công nợ tại thời 
điểm gần nhất với thời điểm công bố thông tin, trong đó bao gôm cả nợ gốc và 
nợ lãi (nếu có); Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ (nếu có) và giá trị tài sản 
bảo đảm (giá trị sổ sách; giá trị định giá lại) và các tài liệu khác có liên quan đến 
khoản nọ' (nếu cần); 

d) Chứng thư tham định giá; 
đ) Bản công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị 

định số 32/2018/ND-CP, trong đó bổ sung thông tin về khoản nợ bán kèm lô cổ 
phần gồm: giá trị khoản nợ (giá trị sổ sách, giá trị xác định lại), thông tin về tài 
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sản bảo đảm khoản nợ (nếu có) và giá trị tài sản bảo đảm (giá trị sô sách, giá trị 
định giá lại); 

e) Quy chế bán đấu giá iô cố phần kèm nợ phải thu. 

2. Doanh nghiệp mua bán nợ có trách nhiệm lập hồ sơ bán đấu giá lô cổ 
phần kèm nợ phải thu, phối hợp với tổ chức đấu giá đế thực hiện công bố thông 
tin và tố chức bán đấu giá theo quy định. 

Điều 7. Công bố thông tin 

Việc thực hiện công bổ thông tin thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 
29a Nghị định số 91 /2015/NĐ-CP (được bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 
số 32/2018/NĐ-CP), cụ thể như sau: 

1. Doanh nghiệp mua bán nợ/tổ chức đấu giá thực hiện công khai thông 
tin hồ sơ đấu giá đã lập theo quy định cho các nhà đầu tư trước ngày đẩu giá tối 
thiếu là 20 (hai mươi) ngày tại trụ sở chính cùa doanh nghiệp mua bán nợ, trụ sở 
chírửi của công ty cổ phần có lô cổ phần và nợ bán đấu giá, địa điểm bán đau 
giá, trên phương tiện thông tin đại chúng (ba số báo liên tiếp của một tờ báo phát 
hành trong toàn quốc và một tờ báo địa phương noi doanh nghiệp nhà nước có 
chức năng mua bán 11Ợ có trụ sở chính, công ty cổ phần có trụ sở chính) và đăng 
tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức đấu giá, doanh nghiệp nhà nước có 
chức năng mua bán nợ, công ty cổ phần có lô cổ phần và nợ bán đẩu giá (nếu 
có). 

2. Doanh nghiệp mua bán nợ/tổ chức đấu giá khi thực hiện công bố thông 
tin về việc đấu giá đồng thời gửi hồ sơ đấu giá đã lập theo quy định đến cơ quan 
đại diện chủ sở hữu và Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp), không phải 
gửi hồ sơ đến ủy ban chứng khoán nhà nước. 

Điều 8. Thực hiện bán đấu giá 

1. Cuộc đấu giá được tổ chức tại trụ sỏ' của tổ chức đấu giá, doanh nghiệp 
mua bán nợ hoặc địa điểm khác theo thỏa thuận của doanh nghiệp mua bán nợ 
và tổ chức đấu giá. 

2. Trong thời hạn quy định tại Quy chế bán đấu giá, nhà đầu tư đủ điều 
kiện tham gia đấu giá thực hiện đăng ký đấu giá và thực hiện nộp tiền đặt cọc. 
Doanh nghiệp mua bán nợ quyêt định tỷ ỉệ đặt cọc của nhà đâu tư nhưng không 
thấp hơn 10% tổng giá trị lô cổ phần kèm nợ phải thu tính theo giá khởi điểm. 

Sau khi đăng ký đấu giá và hoàn tất thủ tục đặt cọc, nhà đầu tư được tố 
chức đấu giá cung cấp phiếu tham dự đấu giá để thực hiện đặt giá mua (giá đấu). 

3. Trong thời hạn quy định tại quy chế bán đấu giá, các nhà đầu tư ghi giá 
đặí mua (giá đấu) vào phiếu tham dự đấu giá và bỏ phiếu trực tiêp tại địa điểm 
tổ chức đấu giá hoặc bỏ phiếu qua đường bưu điện theo quy định tại Quy chê 
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bán đấu giá cố phần. Mỗi nhà đầu tư chỉ được cấp một phiếu tham dự đấu giá và 
chỉ được bỏ một mức giá cho toàn bộ lô cô phần kèm nợ phải thu. 

Điều 9. Xác định kết quả đấu giá 

1. Giá đấu hợp lệ là mức giá không thấp hơn giá khởi điếm theo quy định 
tại Quy chế đấu giá. 

2. Giá trúng đấu giá được xác định là mức giá hợp lệ nhà đầu tư đặt mua 
cao nhấtế 

3. Trường hợp có tò 02 nhà đầu tư trở lên trả mức giá cao nhất bằng nhau 
và không thấp hơn mức giá khởi điểm thì thực hiện bỏ phiếu kín giữa các nhà 
đầu tư cùng trả mức giá này cho đến khi xác định được một nhà đâu tư có mức 
giá đặt mua cao nhất và duy nhất. Mức giá bỏ phiếu kín là mức giá khồng thấp 
hơn mức giá đấu mà các nhà đầu tư đã trả cao nhất bằng nhau theo bước giá quy 
định tại Quy chế đấu giá. 

Nhà đầu tu- có mức giá đặt mua cao nhất khi bỏ phiếu kín là nhà đầu tư 
trúng giá và sẽ được mua toàn bộ lô cổ phần và nợ phải thu do doanh nghiệp 
mua bán nợ chào bán. 

Trường họp các nhà đầu tư trả giá cao nhất bằng nhau đều từ chối bỏ 
phiếu kín thì nhà đầu tư trả giá cao nhất tiếp theo nhưng không thấp hơn giá 
khỏi điếm được xác định là trúng giá. 

Điều 10. Xử lý kết quả đấu giá 
1. Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức 

đấu giá có trách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; Tô chức đấu giá, 
doanh nghiệp mua bán nọ- đồng ký biên bản xác định kết quả đâu giá. Biên bản 
xác định kết quả đấu giá đưọ-c lập theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, trong đó: nêu cụ thể giá khởi điểm của 
lô cổ phần kèm nợ phải thu, giá khởi điểm lô cổ phần và giá khỏi điếm khoản nợ 
phải thu. 

2. Trong thời gian tối đa 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu 
giá, doanh nghiệp mua bán nợ/tổ chức đấu giá phối hợp công bố kết quả đấu giá 
tại địa điểm đấu giỀd, Irêỉi liang lliông tiíi điện tử của tổ chức đấu giá, doanh 
nghiệp mua bán nợ và thông báo cho nhà đầu tư trúng đấu giá kêt quả trúng giá. 

3. Trong thời hạn tối đa 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết 
quả bán đấu giá cổ phàn, căn cứ thông báo trúng đấu giá, nhà đầu tư thực hiện 
thanh toán phần còn lại tiền mua lô cổ phân kèm nợ phải thu theo giá trúng đâu 
giá sau khi trừ đi số tiền đặt cọc. Trong thời hạn này, doanh nghiệp mua bán nợ 
phối họp với tổ chức bán đấu giá hoàn trả tiền đặt cọc clio các nhà đầu tư không 
trúng đấu giá và không vi phạm Quy chế bán đâu giá. Nhà đâu tư vi phạm Quy 
chế đấu giá thì không được hoàn trả tiền đặt cọc. 



A .  Trong thời hạn 05 (năm) ngà)/ làm việc kế từ ngày hết hạn nộp tiền của 
nhà đầu tư, tổ chức đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền thu từ bán lô cố phần 
kèm nợ phải thu và danh sách nhà đầu tư đã nộp tiền cho doanh nghiệp mua bán 
nợ. 

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền của 
nhà đầu tư, doanh nghiệp mua bán nợ gửi hồ sơ bao gồm: Quyết định phê duyệt 
phương án chuyển nhượng vốn kèm nợ phải thu của cấp có thấm quyền, văn bản 
đề nghị và Biên bản xác định nhà đầu tư trúng đấu giá lô cố phân kèm nợ phải 
thu (bao gồm cả danh sách nhà đầu tư đã nộp tiền) đến Trung tâm Lưu ký chứng 
khoán Việt Nam (trường họp bán đấu giá cổ phần tại công ty cố phân đã đăng ký 
cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam). Trong thời hạn 05 ngày 
kể tò ngày nhận được hồ sơ của doanh nghiệp mua bán nợ, Trung tâm Lưu ký 
chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm thực hiện chuyến quyền sở hữu cổ phàn 
của phần vốn doanh nghiệp mua bán nợ đã chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân 
khác theo hồ sơ doanh nghiệp mua bán nợ gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán 
Việt Nam. 

Trường hợp doanh nghiệp mua bán nợ bán đấu giá cổ phần chưa đăng ký 
cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, thủ tục chuyển quyền sở 
hữu cổ phần giữa doanh nghiệp mua bán nợ và nhà đầu tư sau khi nhà đầu tư 
hoàn thành nộp tiền mua cổ phần thực hiện theo quy định của Luật doanh 
nghiệp, điều lệ công ty cổ phần. 

Doanh nghiệp mua bán nợ có trách nhiệm phối họp với công ty cổ phần 
hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần kèm nợ phải thu cho nhà đầu tư, 
công khai thông tin về thủ tục và thời gian cụ thể việc hoàn thành chuyển quyền 
sở hữu cổ phần kèm nợ phải thu cho nhà đầu tư biết khi tổ chức thực hiện bán 
đấu giá. 

5. Trong thời gian tối đa 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc đợt đấu 
giá, doanh nghiệp mua bán nợ phải báo cáo kết quả đấu giá cả lô cô phần kèm 
nợ phải thu, gửi cơ quan đại diện chủ sỏ' hữu và Bộ Tài chính (Cục Tài chính 
doanh nghiệp). 

6. Căn cứ giá trị khoản nợ và giá trị lô cể phần khi xác định giá khởi điểm 
theo quy định tại Điều 4 Thông tư này, doanh nghiệp mua bán nọ- quyết định 
việc phân bổ tiền thu từ bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu cho lô cố phần 
và khoản nợ theo nguyên tắc số tiền phân bổ không thấp hon giá khởi điếm bán 
đấu giá của lô cố phần và của khoản nợẾ 

7. Trường họp đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu không thành công, Hội 
đông thành viên, Chủ tịch công ty của doanh nghiệp mua bán nợ quyêt định 
chuyển sang thực hiện theo phương thức khác quy định tại khoản 2 Điều 29a 
Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (được bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 
32/2018/NĐ-CP). 
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Chương III 
TỔ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 11. Trách nhiệm của đoanh nghiệp mua bán nọ' 

1. Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai việc chuyển nhượng cổ phần kèm 
nợ phải thu theo quy định tại Thông tư này. 

2. Lập hồ sơ, công khai thông tin và gửi hồ sơ bán đấu giá lô cổ phần kèm 
nợ phải thu theo quy định tại Thông tư này. 

3. Ký biên bản xác định kết quả đấu giá và công bố kết quả đấu giá theo 
quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 Thông tư này. 

Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức đấu giá 
1. Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá và ban hành Quy chế bán 

đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu. 

2. Phối hợp với doanh nghiệp mua bán nợ công bố thông tin và báo cáo 
kết quả bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu theo quy định tại Thông tư này. 

3. Thực hiện việc đấu giá theo quy định tại Thông tư này và quy định của 
pháp luật có liên quan. 
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Điều 13. Trách nhiệm của doanh nghiệp có vốn góp và nọ' phải thu 
của doanh nghiệp mua bán nọ1 

1. Phối họp, cung cấp các thông tin cần thiết để doanh nghiệp mua bán nợ 
lập hồ sơ bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu theo quy định. 

2. Phối họp vói doanh nghiệp mua bán nợ/tố chức bán đấu giá thực hiện 
chuyển quyền sở hữu phần vốn góp và quyền chủ nợ của khoản nọ' phải thu cho 
nhà đầu tư trúng đấu giá lô cổ phần kèm nọ- phải thu. 

Điều Í4. Trách nhiệm của nhà đầu tư 

1. Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm thực hiện đúng các 
quy định tại Ọuy chế bán đấu giá iố cổ phần kèm nợ phải lỉiu và qay định tại 
Thông tư này. 

2ề Trường họp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng vốn kèm nợ phải thu của 
công ty đại chúng và trở thành cô đông lớn thì nhà đâu tư thực hiện chê độ báo 
cáo theo quy định của pháp luật về chứng khoán. 

Điều ỉ5. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2019. 
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2. Doanh nghiệp mua bán nợ, tổ chức đấu giá và các tố chức, cá nhân có 
liên quan đến việc bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp 
mua bán nợ chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ 
Tài chính để nghiên cứu xem xét, xử lý. 

Nơi nhận:* 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văíi phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Sở Tài chính, Cục thuế các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước; 
- Các Tổng công ty nhà nước; 
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, 
chống tham nhũng; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; Website Chính phủ; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Cục TCDN. 


