
BỘ TÀI CHÍNH

Số : 146/2007/TT-BTC

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2007 

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển 

doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định 
tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ

Thi hành Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ 
về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nứớc thành công ty cổ phần (sau đây 
viết tắt là Nghị định số 109/2007/NĐ-CP), Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn 
đề về tài chính như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này áp dụng cho các đối tượng thực hiện cổ phần hoá theo 
quy định tại Điều 2 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là doanh 
nghiệp cổ phần hoá).

2. Doanh nghiệp cổ phần hoá phải kiểm kê, xử lý tài chính và đánh giá lại 
giá trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trường hợp 
giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không còn thì áp dụng hình thức sắp 
xếp khác phù hợp theo quy định của pháp luật; Nhà nước không cấp thêm vốn 
để cổ phần hoá.

3. Trên cơ sở xác định lại giá trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn nhà nước, 
doanh nghiệp cổ phần hoá xác định vốn điều lệ, xây dựng phương án cổ phần 
hoá và tổ chức bán cổ phần lần đầu, tổ chức đại hội đồng cổ đông, tiếp tục xử lý 
những vấn đề tài chính còn tồn tại đến thời điểm chính thức chuyển thành công 
ty cổ phần, quyết toán với nhà nước và bàn giao cho công ty cổ phần.

4. Quá trình cổ phần hoá phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, 
không làm thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước. Các tổ chức, cá nhân không 
chấp hành chế độ nhà nước, gây ra tổn thất hoặc thất thoát tài sản nhà nước thì 
tổ chức, cá nhân đó chịu trách nhiệm hành chính, bồi thường vật chất hoặc truy 
cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

5. Cơ quan quyết định cổ phần hoá theo quy định tại Điều 54 Nghị định 
số 109/2007/NĐ-CP thành lập Ban chỉ đạo để giúp cơ quan quyết định cổ phần 
hoá tổ chức triển khai công tác cổ phần hoá theo chế độ quy định. Ban chỉ đạo 
cổ phần hoá giải thể sau khi doanh nghiệp cổ phần hoá quyết toán và chính thức



trở thành công ty cổ phần. Những vấn đề về tài chính phát sinh có liên quan đến 
cổ phần hoá phát sinh sau khi doanh nghiệp chính thức trở thành công ty cổ 
phần (nếu có) do cơ quan quyết định cô phần hoá xử lý.

6. Tiền thu về cổ phần hoá sau khi trừ đi các chi phí liên quan được nộp 
về cơ quan có thẩm quyền theo chế độ quy định. Nghiêm cấm các doanh nghiệp 
sử dụng tiền thu cổ phần hoá vào mục đích kinh doanh hoặc bất kỳ mục đích nào 
khác của doanh nghiệp. Các trường hợp chậm nộp sẽ bị phạt chậm nộp theo kỷ 
luật tài chính hiện hành.

II. KIỂM KÊ VÀ PHÂN LOẠI TÀI SẢN, CÔNG NỢ

A. THỜI ĐIỂM KIỂM KÊ VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP:

1. Khi nhận được thông báo hoặc quyết định cổ phần hoá của cơ quan có 
thâm quyền, doanh nghiệp cổ phần hoá có trách nhiệm kiếm kê, phân loại tài sản 
doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

2. Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp do cơ quan quyết định cô phần 
hoá quyết định phù hợp với thời điếm khóa sồ kế toán, lập báo cáo tài chính và 
phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp được lựa chọn, cụ thể:

2.1. Đối với trường hợp áp dụng phương pháp xác định giá trị doanh 
nghiệp theo phương pháp tài sản, thời điểm kiểm kê và xác định giá trị doanh 
nghiệp íà thời điểm kết thúc quý gần nhất với thời điếm có quyết định cố phần
hóa.

2.2. Đối với trường hợp áp dụng phương pháp xác định giá trị doanh 
nghiệp theo phương pháp dòng tiền chiết khấu, thời điếm kiếm kê và xác định 
giá trị doanh nghiệp là thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất với thời điểm 
có quyết định cổ phần hóa.

3. Doanh nghiệp cố phần hoá sử dụng báo cáo tài chính năm đã được 
kiểm toán để làm căn cứ xác định vốn bằng tiền, các khoản công nợ.

Trường hợp thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp không trùng với thời 
điểm báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính tại thời 
điềm xác định giá trị doanh nghiệp.

4. Thời điêm công bố giá trị doanh nghiệp và giá trị phần vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp cách thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp tối đa không quá 
6 tháng đối với trường họp xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp tài 
sản và không quá 9 tháng đối với trường hợp xác định giá trị doanh nghiệp theo 
phương pháp dòng tiền chiết khấu.

Trường hợp quá thời hạn trên chưa công bố được giá trị doanh nghiệp, giá 
trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp để cổ phần hoá, cơ quan quyết định cổ 
phần hoá xem xét, quyết định kéo dài thời gian xác định giá trị doanh nghiệp 
nhưng phải đảm bảo nguyên tắc thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp và giá
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trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cách thời điểm xác định giá trị doanh 
nghiệp không quá 12 tháng.

B. KIỂM KÊ VÀ PHẢN LOẠI TÀI SẢN, CÒNG NỢ

1. Kiểm kê phân loại tài sản:

1.1. Kiểm kê xác định đúng số lượng và chất lượng của tài sản thực tế 
hiện có do doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng; kiêm quỹ tiền mặt, đối chiếu 
số dư tiền gửi ngân hàng tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; xác định tài 
sản, tiền mặt thừa, thiếu so với số kế toán, phân tích rõ nguyên Iihân thừa, thiếu.

1.2. Phân loại tài sản đã kiểm kê theo các nhóm sau:

a) Tài sản doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng.

b) Tài sản không cần dùng, tài sản ứ đọng, tài sản chờ thanh lý.

c) Tài sản hình thành từ quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (nếu có).

d) Tài sản thuê ngoài, vật tư hàng hoá nhận giừ hộ, nhận gia công, nhận 
đại lý, nhận kv gửi.

2. Đối chiếu, xác nhận và phân loại các khoản công nợ, lập bảng kê chi 
tiết đối với từng loại công nợ theo quy định sau:

2.1. Nợ phải trả:

a) Đối chiếu, xác nhận nợ theo chủ nợ (bao gồm cả các khoản nợ thuế và 
phải nộp ngân sách nhà nước khác) trên cơ sở đó phân tích rõ các khoản nợ 
trong hạn, nợ quá hạn, nợ gốc, nợ lãi, nợ phải trả nhung không phải thanh toán.

b) Nợ phải trả nhung không phải thanh toán là khoản nợ mà chủ nợ 
không còn tôn tại, cụ thê như sau:

- Nợ của các doanh nghiệp đã giải thê, phá sản nhưng không xác định cơ 
quan hoặc cá nhân kế thừa.

- Nợ của các chủ nợ là cá nhân đã chết nhưng không xác định người kế
thừa.

- Nợ của các chủ nợ khác đã quá hạn nhiều năm nhưng chủ nợ không đến 
đối chiếu, xác nhận. Trong trường hợp này doanh nghiệp cổ phân hoá phải có 
văn bản thông báo gửi trực tiếp đến chủ nợ hoặc thông báo trên phương tiện 
thông tin đại chúng trước thời điểm kiêm kê.

2.2. Nợ phải thu:

a) Phân tích rõ nợ phải thu có khả năng thu hồi, nợ phải thu không có khả 
năng thu hồi.

Các khoản nợ phái thu không có khả năng thu hồi phái có đủ tài liệu 
chứng minh là không thu hồi được theo quy định hiện hành cúa nhà nước về xứ 
lý nợ tồn đọng.
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b) Rà soát các hợp đồng kinh tế để xác định các khoản đã trả trước cho 
ngưòi cung cấp hàng hoá dịch vụ nhưng đã hạch toán toàn bộ giá trị trả trước 
vào chi phí kinh doanh như: tiền thuê nhà, tiên thuê đất, tiền mua hàng, tiền mua 
bảo hiểm dài hạn, tiền lương, tiền công...

3. Đối với các ngân hàng thương mại nhà nước, việc kiểm kê, đánh giá, 
phân loại tài sản là vốn bằng tiền, tài sản cho thuê tài chính và các khoản công 
nợ đuợc thực hiện như sau:

3.1. Kiêm kê, đối chiếu các khoản tiền gửi của khách hàng, chứng chỉ tiền 
gửi (tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu) như sau:

a) Kiêm kê chi tiết từng khoản trên sổ kế toán.

b) Đối chiếu xác nhận số dư tiền gửi của khách hàng là pháp nhân.

c) Tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi cá nhân, chứng chỉ tiền gửi có thế không 
thực hiện đối chiếu với khách hàng, nhưng phải đối chiếu với thẻ lưu. Đối với 
mộl số trường hợp cụ thể (có số dư tiền gửi lớn hoặc có chênh lệch giữa số liệu 
trên số kế toán với thẻ lưu) thì thực hiện đối chiếu trực tiếp vói khách hàng.

3.2. Đối chiếu tài sản là dư nợ tín dụng (kể cả dư nợ được theo dõi ngoài 
bang) như sau:

a) Căn cứ hồ sơ tín dụng của từng khách hàng tại ngân hàng thương mại 
đê ỉập bang kê danh sách nhừng khách hàng còn dư nợ tín dụng và số dư nợ tín 
dụng của từng khách hàng, chi tiết theo từng hợp đồng tín dụng.

b) Đối chiếu giữa số liệu xác định theo hồ sơ tín dụng với số liệu hạch 
toán trên sổ kể toán của ngân hàng thương mại; đối chiếu dư nợ tín dụng với 
từng khách hàng đế có xác nhận của khách hàng về số dư nợ tín dụng.

Đối với khách hàng là cá nhân, tnrờng hợp không tố chức đối chiếu được 
với khách hàng thì ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng phải đối chiêu với thẻ
lưu.

c) Trường hợp có sự chênh lệch số liệu giừa hồ sơ tín dụng với sổ kế toán 
và xác nhận của khách hàng thì ngân hàng thương mại phái làm rõ nguyôn nhân 
chênh lệch và xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đê xử lý 
theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3.3. Phân loại các khoản nợ phải thu tồn đọng đủ điều kiện được xử lý 
theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3.4. Đối với các tài sản cho thuê tài chính: phải thực hiện đối chiếu với 
từng khách hàng, xác định rõ số nợ còn phải trả của từng tài sản cho thuê tài 
chính.

4. Trong quá trình kiểm kê, đối chiếu nếu bò sót tài sản, công nợ làm 
giảm giá trị doanh nghiệp và vốn nhà nước tại doanh nghiệp cố phần hoá thì 
Giám đốc, kế toán trưởng và các tổ chức, cá nhân liên quan phải chịu trách
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nhiệm bồi hoàn toàn bộ giá trị khoản nợ và tài sản nêu trên theo quy định của 
pháp luật.

C.XỬLÝ TÀI CHÍNH

1. Trước khi xác định giá trị doanh nghiệp

1.1. Tài sản:

Căn cứ vào kếl quả kiểm kê, phân loại tài sản, doanh nghiệp xử lý tài sản 
theo quy định tại Điều 14 của Nghị định số 109/2007/NĐ-CP, trong đó:

a) Đối với tài sản thừa, thiếu, phải phân tích làm rõ nguyên nhân và xử lý 
như sau:

- Tài sản thiếu phải xác định trách nhiệm của tô chức, cá nhân để xử lý 
bồi thường trách nhiệm vật chất theo quy định hiện hành; giá trị tài sản thiếu sau 
khi trừ khoản bồi thường, hạch toán vào kết quả kinh doanh.

- Tài sản thừa, nếu không xác định được nguyên nhân và không tìm được 
chủ sơ hữu thì xử lý tăng vốn nhà nước.

b) Đối với những tài sản không cần dùng sau khi được chấp thuận bằng 
văn bản của cơ quan quyết định cổ phần hoá, tài sản ứ đọng, tài sản chờ thanh lý 
được xử lý như sau:

- Thanh lý nhượng bán: Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo 
tổ chức thanh lý, nhượng bán tài sản theo pháp luật hiện hành.

Các khoản thu và chi phí cho hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản được 
hạch toán vào thu nhập và chi phí của doanh nghiệp.

- Đến thời điếm xác định giá trị doanh nghiệp, những tài sản không cần 
dùng, tài sản ứ đọng, tài sản chờ thanh lý chưa được xử lý thì không tính vào giá 
trị doanh nghiệp; doanh nghiệp cổ phần hoá có trách nhiệm bảo quản, thực hiện 
chuyển giao cho các cơ quan theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 
109/2007/NĐ-CP.

c) Tài sản là công trình phúc lợi trước đây được đầu tư bằng nguồn quỹ 
khen thưởng, quỹ phúc lợi được xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị 
định số 109/2007/NĐ-CP.

d) Đối với tài sản dùng trong sản xuất kinh doanh đầu tư băng nguồn Quỷ 
khen thưởng, Quỹ phúc lợi được doanh nghiệp cổ phần hoá tiếp tục sử dụng 
trong sản xuất kinh doanh xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 
109/2007/NĐ-CP.

Phần vốn tương ứng với giá trị còn lại của những tài sản này được hoàn 
nhập vào Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi để chia cho người lao động đang làm 
việc ở doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp theo số năm 
công tác thực tế tại doanh nghiệp cổ phần hoá.
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đ) Tài sản là công trình phúc lợi được đầu tư bàng nguồn vốn nhà nước, 
nếu doanh nghiệp co phần hoá tiếp tục sử đụng được tính vào giá trị doanh 
nghiệp cô phần hoá.

1.2. Nợ phải thu:

Các khoản nợ phải thu được xử lý theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 
109/2007/NĐ-CP, trong đó:

a) Đối với những khoản nợ phải thu có đủ tài liệu chứng minh không có 
khả năng thu hồi theo quy định hiện hành của Nhà nước về xử lý nợ tồn đọng thì 
xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm cá nhân, tồ chức đế xử lý bồi thường theo 
quy định của pháp luật hiện hành. Phần tổn thất sau khi xử lý, doanh nghiệp 
dùng nguồn dự phòng nợ phải thu khó đòi đê bù đắp, nếu thiếu thì hạch toán vào 
chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Đối với các khoản nợ phải thu quá hạn khác, doanh nghiệp phải tiếp 
tục đòi nợ hoặc thoả thuận bán nợ cho các tổ chức kinh tế có chức năng kinh 
doanh mua bán nợ và tài sản tồn đọng, không được trực tiếp bán nợ cho khách 
nợ. Khoản tổn thất từ việc bán nợ được hạch toán vào chi phí kinh doanh.

c) Đến thời điêm xác định giá trị doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần hoá 
có trách nhiệm bàn giao các khoản công nợ không tính vào giá trị doanh nghiệp 
(bao gồm cả các khoản nợ đã được xử lý bàng nguồn dự phòng nợ phải thu khó 
đòi, dự phòng rủi ro, dự phòng nghiệp vụ... đang được tiếp tục theo dõi ngoài 
bảng) cho các cơ quan liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 
số 109/2007/NĐ-CP

d) Đối với các khoản doanh nghiệp đã trả trước cho người cung cấp hàng 
hoá, dịch vụ như: tiền thuê nhà, tiền thuê đất, tiền mua hàng, tiên công... nếu đâ 
hạch toán hết vào chi phí kinh doanh, doanh nghiệp đối chiếu hạch toán giảm 
chi phí tương ứng với phần hàng hoá, dịch vụ chưa được cung câp hoặc thời 
gian thuê chưa thực hiện và hạch toán tăng khoản chi phí trá trước (hoặc chi phí 
chờ phân bô).

1.3. Nợ phải trả:

Nguyên tắc xử lý nợ phải trả thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị 
định số 109/2007/NĐ-CP, trong đó:

a) Các khoản nợ phải trả nhưng không phải thanh toán được hạch toán 
tăng vốn nhà nước.

b) Đối với khoàn nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước: 
Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai và gửi báo cáo quyết toán thuế đến thời 
điêm xác định giá trị doanh nghiệp cho cơ quan thuế để kiếm tra, xác định số 
thuế còn phải nộp theo quy định. Cơ quan thuế có trách nhiệm chủ động bố trí 
cán bộ thực hiện kiếm tra đối với các doanh nghiệp cổ phần hoá phù hợp với 
thời gian xác định giá trị doanh nghiệp đã được thông báo.
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Trường hợp đến thời điêm tô chức xác định giá trị doanh nghiệp mà vẫn 
chưa hoàn thành kiểm tra thì doanh nghiệp được sử dụng báo cáo tài chính đã 
lập đế ỉàm cơ sở xác định giá trị doanh nghiệp (kê cả việc xác định các nghĩa vụ 
của doanh nghiệp về thuế và phân phối lợi nhuận). Các khoản chênh lệch về 
nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước (nếu có) sẽ được điều chỉnh ở thời điếm doanh 
nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chính thức chuyến thành 
công ty cô phần.

c) Đối với các khoản nợ tồn đọng vay ngân hàng thương mại nhà nước và 
Ngân hàng phát triển Việt Nam (gọi chung là ngân hàng cho vay), doanh nghiệp 
có trách nhiệm đối chiếu, phối hợp với ngân hàng cho vay xử lý theo các nguyên 
tăc sau:

- Trường hợp doanh nghiệp cố phàn hoá bị lỗ, không còn vốn nhà nước, 
không thanh toán được các khoản nợ quá hạn, doanh nghiệp có trách nhiệm làm 
thủ tục, hồ sơ đề nghị khoanh nợ, giãn nợ, xoá nợ lãi vay ngân hàng theo quy 
định của pháp luật hiện hành.

Trong thời gian tối đa 20 ngày làm việc kê từ ngày nhận được hô sơ cua 
doanh nghiệp, ngân hàng cho vay có ý kiến xử lý bàng văn bản thông báo cho 
doanh nghiệp.

- Đối với các khoản nợ gốc, nợ lãi không được xóa xử lý như sau:

+ Doanh nghiệp làm đầy đủ thủ tục để chuyển giao cho công ty cổ phần 
kế thừa trả nợ.

+ Thoả thuận với ngân hàng cho vay đế chuyến nợ thành vốn góp cổ 
phàn. Việc chuyển nợ vay thành vốn góp cổ phần được thực hiện theo kết quả 
đấu giá. Ngân hàng cho vay phải tham gia đấu giá theo quy định.

+ Phối hợp với ngân hàng cho vay thực hiện xử lý nợ theo phương thức 
bán nợ cho Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (sau đây 
gọi tắt là Công ty Mua bán nợ) theo giá thoả thuận. Căn cứ vào thoả thuận mua, 
bán nợ, doanh nghiệp cô phần hoá có trách nhiệm nhận nợ với Công ty Mua bán 
nợ; đồng thời phối hợp với Công ty Mua bán nợ lặp phương án cơ cấu lại nợ để 
trình cơ quan quyết định cổ phần hoá xem xét, thoa thuận với Công ty Mua bán 
nợ để phê duyệt phương án chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần.

d) Đối với các khoản nợ vay nước ngoài quá hạn có bảo ỉãnh, doanh 
nghiệp và người bảo lãnh phải đàm phán với chủ nợ đê có phương án xử lý 
theo quy định của pháp luật về quản lý vay nợ và trả nợ vay nước ngoài.

đ) Đối với khoản nợ bào hiểm xã hội, nợ cán bộ công nhân viên, doanh 
nghiệp có trách nhiệm thanh toán dứt điềm trước khi chuyển thành công ty cổ 
phần đế đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

1.4. Các khoản dự phòng, lỗ và lãi được xử lý theo quy định tại Điều 17 
Nghị định số 109/2007/NĐ-CP.
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1.5. Vốn đầu tư dài hạn vào các doanh nghiệp khác như góp vốn liên 
doanh, liên kết, góp vốn cổ phần, góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hừu 
hạn và các hình thức đầu tư dài hạn khác được xừ lý theo quy định tại Điều 18 
Nghị định số 109/2007/NĐ-CP.

1.6. Quỹ khen thướng và Quỹ phúc lợi:

a) Số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi được dùng đê chia 
cho người lao động đang làm việc tại thời điêm xác định giá trị doanh nghiệp 
theo số năm công tác tại doanh nghiệp cổ phần hoá. Giám đốc doanh nghiệp 
phối hợp với tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp cổ phần hoá để xây dựng 
phương án và quyết định việc phân chia.

Nguồn Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi được xác định bàng: số dư của quỹ 
(không bao gồm nguồn đã cấu thành tài sản phúc lợi) cộng (+) với giá trị tài sản 
thực tế của tài sản đang sử dụng cho sản xuất kinh doanh được đầu tư bang 
nguồn Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi.

b) Trường hợp doanh nghiệp đã chi quá nguồn Quỹ khen thưởng, Quỹ 
phúc lợi được xử lý như sau:

- Đối với khoán đã chi trực tiếp cho người lao động có tên trong danh 
sách thường xuyên tại thời điểm có quyết định cổ phần hoá không được khấu trừ 
vào phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Giám đốc doanh nghiệp phối hợp với 
tô chức công đoàn xử lý bằng cách thu hồi hoặc chuyến thành nợ phai thu đề 
công ty cổ phần sau này tiếp tục kế thừa.

Đối với các khoản chi quá nguồn Quỹ khen thưởng, Quv phúc lợi mà 
không xác định được đối tượng đế thu hồi (như chi cho người lao động đã nghỉ 
mất việc, thôi việc trước thời điểm quyết định cô phần hoá...) thì Ban chỉ đạo cố 
phần hoá báo cáo cơ quan quyết định giá trị doanh nghiệp xử lý như đối với 
khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi.

2. Xử lý tài chính từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời 
đièm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

2.1. Trong giai đoạn từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời 
điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần, doanh nghiệp tiếp tục xử lý các 
tồn tại về tài chính theo chế độ Nhà nước quy định. Tại thời điểm có quyết định 
công bố giá trị doanh nghiệp, doanh nghiệp cô phần hoá có trách nhiệm xử lý 
các vấn đề tài chính và điều chỉnh sổ kế toán theo quỵ định. Đồng thời thực hiện 
chuyển giao tài sản và các khoản nợ không tính vào giá trị doanh nghiệp cho các 
cơ quan theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP trong 
thời gian tối đa là 30 ngày kể từ ngày công bố giá trị doanh nghiệp.

2.2. Trường hợp thời gian tính từ ngày hết hạn nhà đầu tư nộp tiền mua 
cổ phần đến thời điểm công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
kéo dài trên 3 tháng thì doanh nghiệp được tính chi phí lãi vay đế chi trá cho các
nhà đầu tư theo nguyên tắc:
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- Chí lính lãi từ tháng thứ tư trở đi trên tông mệnh giá cúa số cổ phần 
được mua. Đối với cô phần người lao động mua cổ phần ưu đãi giảm giá, nếu 
giá mua cố phần ưu đãi dưới mệnh giá thì chỉ được tính lãi trên số tiền thực nộp.

- Tỷ ]ệ trả lãi không vượt quá lãi suất vay ngấn hạn cùng kỳ của ngân 
hàng thương mại nơi doanh nghiệp cồ phần hoá đang mở tài khoản tại thời điếm 
tính lãi.

- Khoản chi phí trả lãi này doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí kinh 
doanh và phải đảm bảo doanh nghiệp không bị lỗ.

2.3. Lập báo cáo tài chính, báo cáo xác định giá trị phần vốn nhà nước tại 
thời điểm công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, báo 
cáo quyết toán chi phí cố phần hoá:

a) Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh, doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính, kê khai thuế tại thời điếm 
được cấp giấy chứng nhận đăng kv kinh doanh gửi cơ quan quyết định giá trị 
doanh nghiệp, cơ quan thuế và cơ quan tài chính cùng cấp đê phối hợp kiểm tra 
xác định lại giá trị phần vỏn nhà nước.

Trong thời gian 30 ngày làm việc từ khi nhận được báo cáo tài chính, cơ 
quan có thâm quyền quyết định giá trị doanh nghiệp thực hiện kiếm tra, xử lý 
những vấn đề tài chính phát sinh giữa hai thời điêm; xác định lại giá trị phần vốn 
nhà nước và ra quyết định xác định vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp 
chính thức chuyển thành công ty cổ phần làm căn cứ đế bàn giao giừa doanh 
nghiệp cố phần hoá và công ty cổ phần.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp đủ hồ sơ mà cơ quan thuế không tiến 
hành kiềm tra theo đúng thời hạn quy định thì công ty cổ phần sẽ không phải 
chịu trách nhiệm về số thuế phát sinh thêm so với số liệu trong báo cáo tài chính 
đã được cơ quan có thấm quyền phê duyệt, bàn giao; lãnh đạo cơ quan thuế phải 
chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh do sự chậm trễ trên.

b) Giám đốc và Ke toán trương doanh nghiệp cổ phần hoá chịu trách 
nhiệm lập và ký báo cáo tài chính, báo cáo xác định giá trị phần vốn nhà nước 
tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần, báo cáo quyết toán chi phí cổ phần 
hoá và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của báo cáo.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần (mới) có trách nhiệm tạo điều kiện đê 
lãnh đạo doanh nghiệp cổ phần hoá hoàn thành nhiệm vụ và ký, đóng dấu xác 
nhận chữ ký các chức danh trên của doanh nghiệp cố phần hoá trong báo cáo tài 
chính. Trường hợp Giám đốc, Kế toán trưởng doanh nghiệp cố phần hoá chưa 
hoàn thành báo cáo tài chính thì chưa được chuyến công tác hoặc nghỉ việc theo 
chế độ.

c) Trường hợp thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là năm trước, thời 
điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần là năm sau thì chỉ lập một báo

9



cáo tài chính của cả thời kỳ, không tách riêng hai báo cáo ở thời điểm ngày 
31/12 và ở thời điểm chính thức chuyến thành công ty cô phần.

d) Việc phân phối lợi nhuận phát sinh trong giai đoạn từ thời điếm xác 
định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyên thành 
công ty cố phần thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.4. Khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế phân vốn nhà nước tại thời 
điềm doanh nghiệp cổ phần hoá chuyển sang công ty cổ phần với giá trị thực tế 
phần vốn nhà nước tại thời điêm xác định giá trị doanh nghiệp được xử lý như 
quy định tại Điều 21 của Nghị định số 109/2007/NĐ-CP. Trường hợp phát sinh 
chênh lệch giảm (bao gồm cả do kinh doanh bị thua lỗ) phải làm rõ nguyên nhân 
khách quan, chú quan trước khi xử lý, trong đó:

a) Chênh lệch giảm do nguyên nhân khách quan là các khoản tốn thất do 
thiên tai, địch hoạ; do Nhà nước thay đối chính sách hoặc do biến động của thị 
trường quốc tế và các nguyên nhân bất khả kháng khác.

b) Các trường hợp còn lại được xác định là nguyên nhân chủ quan. Cơ 
quan quyết định cổ phần hoá không lựa chọn và tiến cử các cá nhân có trách 
nhiệm liên quan đến việc làm ăn thua lỗ dẫn đến khoản chênh lệch giảm làm đại 
diện phần vốn nhà nước góp tại công ty cổ phần.

3. Bàn giao tài sản, von.

Căn cứ quyết định điều chỉnh giá trị doanh nghiệp tại thời điêm đăng ký 
kinh doanh chuyển thành công ty cổ phần, Ban chỉ đạo cô phần hoá chỉ đạo 
doanh nghiệp điều chỉnh sổ kế toán, lập hồ sơ bàn giao và tô chức bàn giao giừa 
doanh nghiệp và công ty cô phần.

Công ty cổ phần được sử dụng toàn bộ tài sản, nguồn vốn đã nhận bàn 
giao đế tổ chức san xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách 
nhiệm của doanh nghiệp cổ phần hóa đã bàn giao và có các quyền, nghĩa vụ 
khác theo quy định của pháp luật.

Các nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp cổ phần hóa được xác định 
bổ sung sau khi đã quyết toán, bàn giao cho công ty cô phần không thuộc trách 
nhiệm của công ty cổ phần. Trường hợp do bàn giao thiếu, dẫn đến việc công ty 
cổ phần không chịu trách nhiệm kế thừa nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp cổ 
phần hoá thì Giám đốc, Ke toán trưởng của doanh nghiệp co phần hoá và các tồ 
chức, cá nhân có liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán nợ.

3.1. Hồ sơ bàn giao bao gồm:

a) Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp và quyết định công bố giá trị doanh 
nghiệp.

b) Báo cáo tài chính tại thời điểm chính thức chuyến thành công ty cố
phần.
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c) Quyẻt định xác định giá trị phân vốn nhà nước tại thời điểm chuyến 
thành công tv cố phần của cơ quan có thẩm quyền.

d) Biên bản bàn giao tài sán, tiền vốn được lập tại thời điểm bàn giao (có 
bảng chi tiết công nợ bàn giao cho công ty cổ phần tiếp tục kế thừa và các tồn tại 
về tài chính cần tiếp tục xử lý - nếu có).

3.2. Thành phần bàn giao gồm:

a) Đại diện Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và đại diện Bộ Tài chính (trường hợp cô phân hoá Tập 
đoàn kinh tế, Tống công ty, công ty mẹ).

b) Đại diện Tập đoàn kinh tê, Tông công ty, công ty mẹ (trường họp cố 
phần hoá doanh nghiệp thành viên Tập đoàn kinh tế, Tống công ty, công ty con), 
Giám đốc, Ke toán trưởng doanh nghiệp cổ phần hoá đại diện cho bên giao.

c) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ke toán trưởng và đại diện tô 
chức công đoàn công ty cố phần đại diện cho bên nhận.

d) Đại diện của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đối vói 
các doanh nghiệp cô phần hoá thuộc đối tượng chuyến giao quyền đại diện chủ 
sở hữu vôn nhà nước cho Tống công ty Đẩu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

3.3. Biên bản bàn giao phải có đầy đủ chừ ký của thành phần bàn giao và 
phải ghi rõ:

a) Tình hình tài sản, tiền vốn, lao động có tại thời điểm bàn giao.

b) Quyền lợi và nghĩa vụ công ty cổ phần tiếp tục kế thừa.

c) Nhừnơ tồn tại công ty cổ phần có trách nhiệm tiếp tục giải quyết.

III. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

A. PHƯƠNG PHẤP TÀI SẢN

1. Phương pháp tài sản là phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp trên 
cơ sở đánh giá giá trị thực tế toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời 
đi êm xác định giá trị doanh nghiệp.

2. Giá trị doanh nghiệp theo sổ kế toán là tông giá trị tài sản thể hiện trong 
Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.

Giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo sô kế toán bằng giá trị 
doanh nghiệp theo sổ kế toán trừ (-) các khoản nợ phải trả, số dư Quỹ khen 
thưởng, Quv phúc lợi và số dư nguồn kinh phí sự nghiệp (nếu có).

3. Giá trị thực tế của doanh nghiệp là giá trị thực tế toàn bộ tài sản hiện có 
của doanh nghiệp tại thời điềm xác định giá trị doanh nghiệp có tính đến khả 
năng sinh lời của doanh nghiệp.
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3.1. Giá trị thực tế của doanh nghiệp không bao gôm các khoán quy định 
tại Điều 28 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP.

3.2. Căn cử xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điẻm xác 
định giá trị doanh nghiệp:

a) Báo cáo tài chính tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp;

b) Số lượng và chất lượng tài sản theo kiểm kê phân loại thực tế;

c) Tính năng kỹ thuật của tài sản, nhu cầu sử dụng và giá thị trường;

d) Giá trị quyền sử dụng đất, khả năng sinh lời của doanh nghiệp (vị trí 
địa lý, thương hiệu,...).

Đối với các tồ chức tài chính, tín dụng khi xác định giá trị doanh nghiệp 
theo phương pháp tài sản được sử dụng kết quả kiêm toán báo cáo tài chính để 
xác định tài sản vốn bằng tiền, các khoản công nợ nhưng phải thực hiện kiếm kê, 
đánh giá đối với tài sản cố định, các khoản đầu tư dài hạn và giá trị quyền sử 
dụng đất theo chế độ Nhà nước quy định.

4. Xác định giá trị thực tế tài sản:

Giá trị thực tế tài sản được xác định bằng đồng Việt Nam. Tài sản đã hạch 
toán bằng ngoại tệ được quy đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình 
quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại 
thời điêm xác định giá trị doanh nghiệp.

4.1. Đối với tài sản là hiện vật:

a) Chì đánh giá lại những tài sản mà công ty cố phần tiêp tục sử dụng.
b) Giá trị thực tế của tài sản bằng (=) Nguyên giá tính theo giá thị trường 

tại thời điếm tồ chức định giá nhân (x) Chất lượng còn lại của tài sản tại ihời 
điẻm định giá.

Trong đó:
- Giá thị trường là:
+ Giá tài sản mới cùng loại đang mua, bán trên thị trường bao gồm cả chi 

phí vận chuvển lắp đặt (nếu có). Nếu là tài sản đặc thù không có trên thị trường 
thì giá mua tài sản được tính theo giá mua mới của tài sản tương đương, cùng 
nước sản xuất, có cùng công suất hoặc tính năng tương đương. Trường hợp 
không có tài sản tương đương thì tính theo giá tài sản ghi trên sổ kế toán.

+ Đơn giá xây dựng cơ bản, suất đầu tư do cơ quan có thâm quyền quy 
định tại thời điểm gần nhất với thòi điểm định giá đối với tài sản là sản phâm 
xây dựng cơ bản. Trường hợp chưa có quy định thì tính theo giá sô sách, có xét 
thêm yếu tố trượt giá trong xây dựng cơ bản.

Riêng đối với các công trình mới hoàn thành đầu tư xây dựng trong 03 
năm trước khi xác định giá trị doanh nghiệp: sử dụng giá trị quyết toán công 
trình đả được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp cá biệt, công trình
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chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhưng đả đưa vào sử dụng thì tạm 
tính theo giá ghi trên sổ kế toán.

- Chất lượng của tài sản được xác định bàng tỷ lệ phần trăm so với chất 
lượng của tài sản cùng loại mua sắm mới hoặc đầu tư xây dựng mới, phù hợp 
với các quy định của Nhà nước về điều kiện an toàn trong sử dụng, vận hành tài 
sản; đảm bảo chất lượng sản phấm sản xuất; vệ sinh môi trường theo hướng dẫn 
của các Bộ quán lý ngành kinh tế kỹ thuật. Neu chưa có quy định của Nhà nước 
thì chất lượng tài sản là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải được đánh giá lại 
không thấp hơn 20% so với chất lượng của tài sản cùng loại mua sắm mới; của 
nhà xưởng, vật kiến trúc không thấp hơn 30% so với chất lượng của tài sản cùng 
loại đầu tư xây dựng mới.

c) Tài sản cố địiih đã khấu hao thu hồi đủ vốn; công cụ lao động, dụng cụ 
quán lv đã phân bố hết giá trị vào chi phí kinh doanh nhưng công ty cổ phần tiếp 
tục sử dụng phải đánh giá lại đe tính vào giá trị doanh nghiệp theo nguyên tắc 
không thấp hơn 20% giá trị tài sản, công cụ, dụng cụ mua mới.

4.2. Tài sản bằng tiền gồm tiền mặt, tiền gửi và các giấy tờ có giá (tín 
phiếu, trái phiếu,...) của doanh nghiệp được xác định như sau:

a) Tiền mặt được xác định theo biên bản kiểm quỹ.

b) Tiền gưi được xác định theo số dư đã đối chiếu xác nhận với ngân hàng 
nơi doanh nghiệp mở tài khoán.

c) Các giấy tờ có giá được xác định theo giá giao dịch trên thị trường. Nếu
không có giao dịch thì xác định theo mệnh giá của giấy tờ.

4.3. Các khoản nợ phải thu tính vào giá trị doanh nghiệp được xác định 
theo số dư thực tế trên sổ kế toán sau khi xử lý như quy định tại điểm 1.2 phần c  
Mục II Thông tư này.

4.4. Các khoản chi phí dở dang: đầu tư xây dựng cơ bản, sản xuất kinh 
doanh, sự nghiệp được xác định theo thực tế phát sinh hạch toán trên sổ kế toán.

4.5. Giá trị tài sản ký cược, ký quỹ ngắn hạn và dài hạn được xác định
theo số dư thực tế trên số kế toán đã được đối chiếu xác nhận.

4.6. Giá trị tài sản vô hình (nếu có) được xác định theo giá trị còn lại đang 
hạch toán trên số kế toán. Riêng giá trị quyền sử dụng đất được xác định theo 
quy định tại điểm 5 phần A Mục III Thông tư này.

4.7. Giá trị lợi thế kinh doanh

a) Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp được xác định theo 2 
phương pháp sau:

- Xác định theo tỷ suất lợi nhuận và lãi suất trái phiếu Chính phủ:
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Giá trị lợi Giá trị phần
thế kinh vốn nhà nước

doanh của = theo so kế toán X i 
doanh tại thời điểm
nghiệp định giá

f Tỳ suât lợi nhuận 
sau thuế trên vốn 

nhà nước bình quân 
3 năm trước thời 

điểm xác định giá trị 
V doanh nghiệp

Lãi suất của trái phiếu A

công bố tại thời điểm gần I 
nhất với thời điềm xác 

định giá trị doanh nghiệp >

Chính phủ có kỳ hạn 5 
năm do Bộ Tài chính

Trong đó:

Tỷ suất lợi nhuận sau 
Thuế trèn vốn nhà nước

Lợi nhuận sau thuế bình quân 3 năm liền kề 
trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp

bình quân 3 năm trước 
thời điếm xác định 
giá trị doanh nghiệp

X 100%
Vốn nhà nước theo sổ kế toán bình quân 3 năm liền 

kề trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp

- Xác định trên cơ sở lợi thế về vị trí địa lý và giá trị thương hiệu:
) ì ả  tri lơi thế kinh doanh . .. _ L-*, = Giá trị lợi thê vị trí đ a lý + Giá trị thương hiệu

cua doanh nghiệp

Trong đó:

+ Giá trị lợi thế vị trí địa lý áp dụng đối với doanh nghiệp cồ phần hoá 
(không phụ thuộc vào ngành nghề và kếl quả kinh doanh) sử dụng các lô đất 
thuộc loại đất đô thị nếu lựa chọn hình thức thuê đất thì phải xác định giá trị lợi 
thế địa lý của lô đất đê tính vào giá trị doanh nghiệp.

Giá trị lợi thế vị trí địa lý của lô đất được xác định bằng chênh lệch giữa 
giá đất được xác định sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên 
thị trường trong điều kiện bình thường (theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị 
định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phú về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương 
pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất) so với giá do Ưỷ ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và công bố vào ngày 
01/01 cua năm thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp trung ương, căn cứ giá chuyên nhượng quyền 
sử dụng đất do cơ quan thẩm định giá thực hiện, cơ quan quyết định cô phân hoá 
ỉấy ý kiến của Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có 
doanh nghiệp đóng trên địa bàn về giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế 
trên thị trường trước khi quyết định.

Đối với các doanh nghiệp địa phương, Ban chỉ đạo cô phần hoá báo cáo 
Uy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định.

+ Giá trị thương hiệu (bao gồm: nhãn hiệu, tên thương mại) được xác định 
trên cơ sở các chi phí thực tế cho việc sáng chế, xây dựng và bảo vệ nhãn mác, 
tên thương mại cua doanh nghiệp trong 10 năm trước thời điếm xác định giá trị 
doanh nghiệp hoặc kể từ ngày thành lập đổi với các doanh nghiệp có thời gian 
hoạt động của doanh nghiệp ít hơn 10 năm (bao gồm cả chi phí quảng cáo, tuyên
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truyền trong và ngoài nước để quảng bá, giới thiệu sản phấm, công ty; xây dựng 
trang web...).

b) Giá trị lợi thế kinh doanh tính vào giá trị doanh nghiệp cố phần hoá là 
giá trị cao hơn khi so sánh kết quả được xác định theo 2 phương pháp trên.

4.8. Giá trị vốn đầu tư dài hạn của doanh nghiệp tại các doanh nghiệp 
khác được xác định theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP.

- Đối với cố phần của các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng 
khoán thì được xác định theo giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán 
tại thời điêm thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp.

- Đối với cổ phần của doanh nghiệp chưa niêm yết thì căn cứ vào kết quả 
xác định của cơ quan tư vấn, Ban chỉ đạo cổ phần hoá xem xét trình cơ quan cỏ 
thâm quyền phê duyệt giá trị doanh nghiệp quyết định.

5. Giá trị quyên sử dụng đất.

Việc tính giá trị quyền sử dụng đất đê tính vào giá trị doanh nghiệp theo 
quy định tại Điều 30 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP và Nghị định số 
123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phu về việc sửa đôi bổ sung một số 
Điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác 
định giá đât và khung giá đất, trong đó:

5.1. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện hình thức thuê đất:

a) Đối với nhừng doanh nghiệp cố phần hoá trả tiền thuê đất hàng năm thì 
không tính giá trị tiền thuê đất vào giá trị doanh nghiệp. Trường hợp doanh 
nghiệp có sử dụng các lô đất thuộc loại đất đô thị thì phải xác định giá trị lợi thế 
địa lý của lô đất đế tính vào giá trị doanh nghiệp như quy định tại tiết a điểm 4.7 
Mục A Phần III Thông tư này.

b) Đối với những doanh nghiệp cổ phần hoá đã nộp tiền thuê đất một lần 
cho cả thời gian thuê đất hoặc đã nộp trước tiền thuê đất cho nhiều năm trước 
ngày 01/7/2004 (ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành) thi doanh nghiệp cổ 
phàn hoá căn cứ vào giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành vào ngày 01 
tháng 01 của năm xác định giá trị doanh nghiệp và căn cứ tỷ lệ (%) đơn giá thuê 
đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định đế xác định lại giá trị tiền thuê đất của 
thời gian đã trả tiền thuê đất còn lại. Phần chênh lệch tăng do xác định lại đơn 
siá thuê đất tại thời điểm định giá đối với thời gian còn lại của Họp đồng thuê 
đất hoặc thời gian còn lại đã trả tiền thuê đất được tính tăng phần vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp. Phần chênh lệch giữa giá đất được xác định sát với giá chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường 
so với giá do Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định 
và công bố vào ngày 01/01 của năm thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp 
được xác định là lợi thế vị trí địa lý và tính vào giá trị doanh nghiệp theo quy 
định tại điểm 4.7 nêu trên.
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Công ty cô phân có trách nhiệm kê thừa (hoặc ký lại Hợp đông thuê đât) 
và sử dụng đất đúng mục đích theo quy định của pháp luật đất đai. Công ty cổ 
phàn không phải nộp tiền thuê đất cho thời gian còn lại của Hợp đồng thuê đất 
hoặc thời gian còn lại mà doanh nghiệp cổ phần hoá đã trả tiền thuê đất.

c) Đối với nhừng doanh nghiệp cổ phần hoá được nhà nước giao đất có 
thu tiền sử dụng đất và đã nộp tiền sử dụng đât vào ngân sách nhà nước nay 
chuyến sang hình thức được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì 
giá trị quyền sử dụng đất được giao không tính vào giá trị doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cố phần hoá phải hoàn tất thủ tục chuyển từ giao đất sarm 
thuê đất trước thời điêm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

5.2. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện hình thức giao đất có thu tiền sử 
dụng đất thì việc xác định giá trị quyền sử dụng đất đe tính giá trị doanh nghiệp 
được thực hiện như sau:

a) Đoi với những doanh nghiệp co phần hoá đang thực hiện hình thức thuê 
đất nay chuyên sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất phải tính giá trị 
quyên sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp.

Giá đất đê xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cô 
phần là giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định sát với giá chuyên nhượng 
quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường theo quy 
định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP 
ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

Trình tự và thủ tục giao đất, nộp tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhặn 
quyên sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai và các văn bán 
hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

b) Đối với những doanh nghiệp cố phần hoá đã được giao đất và đã nộp 
tiền sư dụng đất cho Ngân sách nhà nước hoặc nhận chuyến nhượng quyền sử 
dụng đất hợp pháp (kế cả diện tích đã giao cho doanh nghiệp xây dựng nhà đế 
bán hoặc cho thuê kinh doanh khách sạn, kinh doanh thương mại dịch vụ; xây 
dựng kết cấu hạ tầng để chuvển nhượng hoặc cho thuê) thì phải tính giá trị quyền 
sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp.

Giá đất đế xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cô 
phần là giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định sát với giá chuyến nhượng 
quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường theo quv 
định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 cua 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP 
ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. 
Nếu giá trị quyền sử dụng đất xác định lại cao hơn chi phí thực tế về quyền sử 
dụng đắt đang hạch toán trên sổ kế toán thì khoản chênh lệch tăng được tính vào 
giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

c) Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hoá được giao đất đế thực hiện dự 
án xây dụng nhà ở, xây dựng kết cấu hạ tầng đế chuyển nhượng hoặc cho thuê
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có sư dụng một phần diện tích đất làm các công trình phúc lợi công cộng và đả 
bàn giao cho địa phương quản lý sử dụng thì giá trị quyền sử dụng đất tính vào 
giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá được xác định theo diện tích đất doanh nghiệp 
được giao đe kinh doanh nhà và hạ tầng (không bao gồm diện tích đất làm các 
côns; trình phúc lợi công cộng đã bàn giao cho địa phương).

d) Trường hợp doanh nghiệp cố phân hoá được giao đât xây dựng nhà, hạ 
tầng đê chuyển nhượng hoặc cho thuê có thực hiện chuyển giao một phần diện 
tích nhà cao tầng cho cơ quan khác làm trụ sở hoặc kinh doanh thì:

Giá trị quyền sử Giá trị quyền Giá trị quyền sử dụng đất
dụng đất tính vào giá trị “  sử dụng đất ’ phân bồ cho diện tích

doanh nghiệp dược giao nhà bàn giao

Giá trị quyền sử dụng đất phân bổ cho diện tích nhà chuyến giao được xác 
định trên cơ sở giá bán của từng tầng hoặc hệ số các tang do Uỷ ban nhân dân 
tỉnh, thành phố quy định.

đ) Trường hợp doanh nghiệp cổ phẩn hoá được giao đất xây dựng nhà ở 
để bán và đã tiến hành bán nhà thì được loại trừ không đánh giá lại đối với diện 
tích nhà đã bán tương ứns với số tiền thu bán nhà đã hạch toán vào thu nhập, 
xác định kết quả kinh doanh hàng năm và nộp thuế theo đúng quy định của nhà 
nước.

5.3. Doanh nghiệp cổ phần hoá thuê tổ chức tư vấn có chức năng để xác 
định giá trị quyền sử dụng đất làm căn cứ báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết định.

6. Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp:

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp bàng tổng giá trị thực 
tế của doanh nghiệp trừ (-) các khoản nợ thực tế phải trả, số dư Quỹ phúc lợi, 
khen thưởng và số dư nguồn kinh phí sự nghiệp (nếu có). Trong đó, nợ thực tế 
phải trả là tổng giá trị các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp trừ (-) các khoản 
nợ không phái thanh toán.

7. Giá trị thực tế của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty mẹ:

Trường hợp cổ phần hóa toàn bộ Tập đoàn kinh tế, Tông công ty nhà 
nước, công ty mẹ ngoài việc thực hiện các quy định chung phải thực hiện theo 
hướng dẫn sau:

7.1. Đối với Tập đoàn kinh tế, Tống công ty do Nhà nước quyết định đầu 
tư và thành lập:

a) Giá trị thực tế Tập đoàn kinh tế, Tông công ty gồm giá trị thực tế toàn 
bộ tài sản cua Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, văn phòng Tổng công ty (kế cả 
các đơn vị hạch toán phụ thuộc), các công ty thành viên hạch toán độc lập, các 
đơn vị sự nghiệp (nêu có).

b) Giá trị thực tế phần vốn nhà nước Tập đoàn kinh tế, Tống công ty gồm 
giá trị thực tế phần vốn nhà nước của Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Văn
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phòng Tống công ty, các công ty thành viên hạch toán độc lập, các đơn vị sự 
nghiệp (nếu có).

7.2. Đối với công ty mẹ:

a) Giá trị thực tế công ty mẹ để cổ phần hoá là giá trị thực tế toàn bộ tài 
sản hiện có của công ty mẹ.

b) Giá trị thực tế vốn nhà nước là giá trị thực tế vốn nhà nước tại công ty
mẹ.

7.3. Việc xác định giá trị doanh nghiệp của Tập đoàn kinh tế, Tổng công 
ty nhà nước, công ty mẹ phải thực hiện theo đúng quy định tại phần A Mục III 
Thông tư này, trong đó lưu V một số điêm sau:

a) Vốn của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty mẹ tại công ty trách 
nhiệm hừu hạn 1 thành viên chuyển đôi từ công ty thành viên Tập đoàn kinh tế, 
Tông công ty, công ty mẹ hoặc do Tập đoàn kinh tế, Tông công ty, công ty mẹ 
thành lập được xác định như một khoản đầu tư dài hạn của Tập đoàn kinh tế, 
Tồng công ty, công ty mẹ theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 109/2007/NĐ- 
CP.

b) Giá trị lợi thế kinh doanh của Tập đoàn kinh tế, Tông công ty, công ly 
mẹ gồm eiá trị lợi thế kinh doanh của Văn phòng Tông cồng ty, Công ty mẹ của 
Tập đoàn kinh tế và các công ty thành viên hạch toán độc lập.

Lợi nhuận và vốn nhà nước để tính tỷ suất lợi nhuận được xác định theo 
quy định của Chính phủ về Quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp và quan lý 
phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định 
số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ.

B. PHƯƠNG PHÁP DÒNG TIÈN CHIÉT KHẤU

1. Phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF) là phương pháp xác định giá 
trị doanh nghiệp trên cơ sở khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong tương lai.

2. Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chủ 
yếu trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng, thương mại, tư vấn, thiết kế xây 
dựng, tin học và chuyến giao công nghệ, có tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên von 
nhà nước bình quân 5 năm liền kề trước khi cổ phần hoá cao hơn lãi suất của trái 
phiếu Chính phủ có kỳ hạn 5 năm tại thời điểm gần nhất với thời điếm xác định 
giá trị doanh nghiệp.

Việc xử lý các khoản dự phòng theo quv định tại Điều 17 Nghị định số 
109/2007/NĐ-CP thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyền thành 
công ty cổ phần.

3. Căn cứ đề xác định giá trị doanh nghiệp:

3.1. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong 5 năm liền kề trước khi xác 
định giá trị doanh nghiệp.
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3.2. Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần 
hoá từ 3 năm đến 5 nãm sau khi chuyển thành công ty cổ phần.

3.3. Lãi suất của trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 05 năm tại thời điểm gần 
nhất với thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp và hệ số chiết khấu dòng tiền 
của doanh nghiệp.

3.4. Giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao.

4. Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xác định như
sau:

Giá trị thực y  Dj Pn Chênh lệch về giá trị
tế phần vốn = ,-rí„(i + Ký + (\ + K)n + quyền sử dụng đất đã
nhà nước nhận giao, nhận thuê

Trong đó:

- Chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất được xác định theo quy định tại 
theo quy định tại điểm 5 phần A Mục III Thông tư này.

Di
: là Giá trị hiện tại của cổ tức năm thứ i

(1+Ký

Pn
------  : là Giá trị hiện tại của phần vốn Nhà nước năm thứ n
(1+ K)n

i : thứ tự các năm kế tiếp kê từ năm xác định giá trị doanh nghiệp 
( i : l - n ) .

D ị: Khoản lợi nhuận sau thuế dùng đe chia cổ tức năm thứ i. 
n : Là số năm tương lai được lựa chọn (3 -5  năm).
pn : Giá trị phần vốn nhà nước năm thứ n và được xác định theo công

thức:
D  n+1

Pn = --------
K - g

D n+1: Khoản lợi nhuận sau thuế dùng để chia cổ tức dụ1 kiến của năm thứ
n+1

K : Ty lệ chiết khấu hay tỷ lệ hoàn vốn cần thiết cua các nhà đầu tư khi 
mua cô phần và được xác định theo công thức:

K = Rf + Rp

Rt : Tỷ suất lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư không rủi ro được tính 
bàng lãi suất của trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 5 năm ở thời điêm gân nhât với

19



i

thời điếm xác định giá trị doanh nghiệp.

Rp : Tỷ lệ phụ phí rủi ro khi đầu tư mua cô phần cúa các công ty ở Việt 
Nam được xác định theo bảng chỉ số phụ phí rủi ro chứng khoán quốc tế tại niên
giám định giá hoặc do các công ty định giá xác định cho từng doanh nghiệp
nhưng không vượt quá tỷ suất lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư không rủi
ro (Rf).

g: tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của cô tức và được xác định như sau:

g = b X R

Trong đó: b là tỷ lệ lợi nhuận sau thuê đê lại bô sung vôn.

R là tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân của các năm
tương lai.

5. Giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điềm định giá theo phương 
pháp DCF được xác định như sau:

Giá trị Giá trị Nợ
thực tế = thực tế + thực tế + 
doanh phần von phải trả
nghiệp nhà nước

Trong đó:

Nợ thực tế phai trả = Tống nợ phải trả trên sồ kế toán trừ (-) Giá trị các 
khoản nợ không phải thanh toán cộng (+) Giá trị quyền sử dụng đất của diện 
tích đất được giao (xác định theo quy định tại tiết a điểm 5.2 phần A mục III
của Thông tư này). .

6. Chênh lệch tăng của vốn nhà nước giữa giá trị thực tế và giá trị ghi trên 
sổ kế toán được hạch toán như một khoản lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp, 
được ghi nhận là tài sản và được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh 
không quá 10 năm kể từ thời điểm chính thức chuyến đổi sang công ty cổ phần.

7. Đối với Tồng công ty, các ngân hànơ thương mại đủ điêu kiện thực 
hiện xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền chiết khấu thì lợi 
nhuận và vốn nhà nước được xác định theo quy định cúa pháp luật hiện hành về 
quản lý tài chính đối với Tống công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

c . PHƯƠNG PHÁP KHÁC

Ngoài 2 phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nêu tại Phân A, B 
Mục III của Thông tư này, cơ quan quyết định giá trị doanh nghiệp và tô chức 
định giá được áp dụng các phương pháp định giá khác đe xác định giá trị doanh 
nghiệp cổ phần hoá. Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp này phải 
đảm bảo tính khoa học, phản ảnh thực chất giá trị doanh nghiệp và được quốc tế 
áp dụng rộng rãi.

Số dư quỹ 
khen 

thưởng, 
phúc lợi

+
Nguồn 

kinh phí 
sự nghiệp
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D. LỤA CHỢN, SỬ DỤNG KÉT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Ket quả xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền chiết 
khấu hoặc phương pháp khác phải được so sánh với kêt quả xác định giá trị 
doanh nghiệp theo phương pháp tài sản cùng thời điêm đê lựa chọn theo nguyên 
tắc:

Giá trị doanh nghiệp được xác định và công bổ không được thấp hơn giá 
trị doanh nghiệp xác định bằng phương pháp tài sản.

2. Giá trị doanh nghiệp được xác định và lựa chọn theo các nguyên tắc 
trên là căn cứ đế xác định quy mô vốn điều lệ, cơ cấu cô phần phát hành lần đầu 
và giá khởi điểm đê thực hiện đấu giá bán cô phần.

IV. TỎ CHỨC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Lựa chọn phương thức định giá: Nguyên tắc lựa chọn phương thức xác 
định giá trị doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 22 
Nghị định số 109/2007/NĐ-CP.

2. Lựa chọn, thuê tố chức tư vấn định giá

2.1. Tổ chức tư vấn định giá gồm các công tv kiểm toán, công ty chứng 
khoán, tô chức thẩm định giá, ngân hàng đầu tư có chức năng và năng lực định 
giá đáp ứng các tiêu chuân và điều kiện quy định tại Quy chế lựa chọn và giám 
sát các tổ chức tư vấn định giá cua Bộ Tài chính.

2.2. Căn cứ danh sách các tổ chức tư vấn định giá được công bố, cơ quan 
quyết định cô phần hoá lựa chọn tố chức tư vấn định giá và chịu trách nhiệm về 
việc lựa chọn của mình.

Trường hợp có từ 2 tố chức tư vấn định giá đăng ký tham gia cung cấp 
dịch vụ định giá trở lên thì cơ quan quyết định cổ phần hoá tố chức áp dụng hình 
thức đầu thầu hạn chế để lựa chọn tô chức tư vấn.

2.3. Căn cứ quyết định lựa chọn của cơ quan quyết định cồ phần hoá, 
Giám đốc doanh nghiệp ký hợp đồng thuê tố chức tư vấn định giá. Hợp đồng tư 
vấn xác định giá trị doanh nshiệp cần thế hiện các nội dung sau:

a) Phương pháp định giá mà tổ chức tư vấn sư dụng để xác định giá trị 
doanh nghiệp.

b) Thời gian hoàn thành: Tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày ký họp 
đồng và được cung cấp đầv đủ các thông tin có licn quan đôi với cô phân hóa 
Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty mẹ; không quá 30 ngày đối với các 
trường hợp còn lại.

Trường hợp đối với doanh nghiệp cổ phần hoá có quy mô lớn và có tính 
đặc thù (nhiều đầu mối, xử lý tài chính phức tạp...) phải kco dài thời gian thì 
phải được sự chấp thuận của cơ quan quyết định cổ phân hoá.
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c) Trách nhiệm của doanh nghiệp cố phần boá: Doanh nghiệp cổ phần hoá 
có trách nhiệm trong việc thực hiện các công việc có liên quan đến việc định giá 
như: kiếm kê, phân loại tài sản, xử lý tài chính, lập phương án sản xuất kinh 
doanh, cung cấp tài liệu có liên quan... và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
tính chính xác, họp pháp của các tài liệu đã cung cấp.

d) Trách nhiệm cúa tổ chức tư vấn định giá: tổ chức tư vấn định giá có 
trách nhiệm thực hiện đúng các quy định xác định giá trị doanh nghiệp; giải 
thích rõ các trường hợp giá trị tài sản xác định lại thấp hơn giá trị tài sản ghi trên 
sổ kế toán và giải trình các vấn đề khác liên quan đến việc xác định giá trị doanh 
nghiệp theo yêu cẩu của cơ quan có thâm quyền; hoàn thành đúng thời hạn theo 
hợp đồng đã ký; chịu trách nhiệm về kết quả xác định giá trị doanh nghiệp. 
Trường hợp kết quả xác định giá trị doanh nghiệp khỏng đảm bảo đúng quy định 
của Nhà nước thì doanh nghiệp cố phần hoá có quyền từ chối không thanh toán 
phí thực hiện dịch vụ và bị xem xét loại ra khỏi danh sách các tô chức đủ điều 
kiện tham gia tư vấn định giá. Neu gây tồn thất cho Nhà nước thì tô chức tư vấn 
định giá phái bồi thường theo quy định của pháp luật.

đ) Chi phí tư vấn định giá và thanh toán, quyết toán:

Chi phí tư vấn định giá do doanh nghiệp và tổ chức tư vấn thoả thuận, 
không cao hơn kết quả đầu thầu. Trường hợp không đấu thầu, Ban chỉ đạo cổ 
phần hoá thương thảo với tổ chức tư vấn định giá về chi phí và trình cơ quan 
quyết định cô phần hoá quyết định.

Việc thanh toán chi phí tư vấn định giá được thực hiện sau khi có quyếl 
định công bố giá trị doanh nghiệp.

2.4. Trong quá trình thực hiện phương án cồ phần hóa, tổ chức tư vấn 
định giá có trách nhiệm phối họp với doanh nghiệp đê giải trình các nội dung có 
liên quan đến việc định giá.

3. Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp:

3.1. Tổ chức tư vấn định giá trị doanh nghiệp cùng với doanh nghiệp cồ 
phẩn hoá lặp hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp, bao gồm:

a) Báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điêm định giá.
b) Báo cáo kết quả kiểm kê và xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp.
c) Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp (Phụ lục số 2, 3).
d) Bản sao Hồ sơ chi tiết của những vấn đề vướng mắc đề nghị được xử lý 

khi xác định giá trị doanh nghiệp.
đ) Các tài liệu cần thiết khác (tuỳ theo việc áp dụng các phương pháp 

khác nhau khi xác định giá trị doanh nghiệp).

3.2. Ban chỉ đạo cổ phần hoá có trách nhiệm thấm tra kết quả định giá, 
báo cáo cơ quan quyết định giá trị doanh nghiệp.

4. Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp:
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4.1 Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp:

a) Đối với các doanh nghiệp độc lập thuộc Bộ, Uý ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương: Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc 
kế từ ngày nhận được báo cáo của Ban chỉ đạo cô phân hoá và hồ sơ xác định 
giá trị doanh nghiệp, cơ quan quyết định giá trị doanh nghiệp ra quyết định công 
bố giá trị doanh nghiệp (Phụ lục số 4).

b) Đối với Tập đoàn kinh tế, Tông công ty nhà nước và các doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực đặc biệt như bảo hiêm, ngân hàng, viễn thông, hàng 
không, khai thác mỏ quý hiếm, Ban chỉ đạo cô phần hoá gửi báo cáo và hồ sơ 
xác định giá trị doanh nghiệp về Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương để quyết định công bố giá trị doanh nghiệp; đồng thời gửi Bộ 
Tài chính đê thực hiện giám sát.

c) Đối với các đơn vị thành viên hạch toán độc lập, các đon vị hạch toán 
phụ thuộc của Tập đoàn kinh tế, Tông công ty đặc biệt (có tên trong Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2006 của 
Chính phú ): Sau khi ra quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, Hội đồng quản 
trị các Tập đoàn và các Tống công ty đặc biệt gửi kết quả xác định giá trị doanh 
nghiệp về Bộ Tài chính để thực hiện giám sát.

4.2. Quyết định và công bố giá trị phần vốn nhà nước tại thời điếm doanh 
nghiệp cô phần hoá chính thức chuyển thành công ty cố phân:

Cơ quan quyết định giá trị doanh nghiệp phải xử lý dút điêin các vấn đề 
về tài chính phát sinh từ thời điếm xác định giá trị doanh nghiệp đên thời điêm 
doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần và ra quyết định xác 
định lại giá trị phần vốn nhà nước theo quy định tại điểm 2 phần c  Mục II 
Thông tư này.

5. Điều chính giá trị doanh nghiệp:

5.1. Doanh nghiệp cổ phần hoá được xem xét, điều chinh giá trị doanh 
nghiệp đã công bố theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP.

5.2. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền quyết định cố phần hoá và 
doanh nghiệp cổ phần hoá:

a) Trường hợp do nguyên nhân khách quan làm ảnh hưởng đến giá trị 
doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần hoá phải chủ động tố chức kiểm kê, xác 
định mức độ tổn thất và kịp thời báo cáo bằng văn bản với cơ quan có thẩm 
quyền quyết định cổ phần hoá đê xem xét, quyết định điều chỉnh lại giá trị 
doanh nghiệp.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp 
cổ phần hoá, cơ quan có thẩm quyền quyết định cồ phần hoá có trách nhiệm tô 
chức kiểm tra, xác định lại giá trị doanh nghiệp cô phần hoá và chỉ đạo Ban chỉ
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đạo cổ phần hoá phối hợp với doanh nghiệp điều chỉnh lại phương án cố phần
hoá.

b) Trường hợp sau 12 tháng kế từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 
mà doanh nghiệp chưa thực hiện việc bán cổ phần, cơ quan quyết định cô phần 
hoá phải yêu cầu doanh nghiệp đình chỉ các bước triến khai phương án cô phân 
hoá được duyệt, làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá 
nhân có liên quan. Đồng thời chỉ đạo Ban chỉ đạo cồ phần hoá tổ chức triển khai 
xác định lại giá trị doanh nghiệp và điều chỉnh phương án cố phân hoá (nếu 
cần), chi phí cho việc xác định lại giá trị doanh nghiệp và điều chỉnh phương án 
cổ phần hoá (sau khi trừ đi các khoản bồi thường của cá nhân có liên quan) được 
trừ vào tiền thu từ cô phần hoá doanh nghiệp.

V. BÁN CỎ PHÀN LẦN ĐÀU

A. ĐÓI TƯỢNG MUA, c ơ  CÁU CỔ PHẦN VÀ GIÁ BÁN:

1. Đối tượng mua:

1.1. Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên cua doanh 
nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp đề cổ phần hoá.

1.2. Tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp mua cổ phần ưu đãi theo quy 
định tại điểm c khoản 2 Điều 35 Nghị định số 109/2007./NĐ-CP. Tổ chức công 
đoàn chi định người có thẩm quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua 
cổ phần.

1.3. Nhà đầu tư trong nước, nước ngoài theo quy định tại khoản 1, khoản
2 Điều 6 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP, trong đó:

a) Nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư trong nước, nước ngoài theo quy 
định tại khoan 3 Điều 6 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP, trong đó người lao động 
trong doanh nghiệp cổ phần hoá, tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp, các pháp 
nhân trong cùng Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty mẹ không được xác 
định là nhà đầu tư chiến lược.

b) Nhà đầu tư thông thường bao gồm các tố chức, cá nhân, trong nước, 
nước ngoài, kế cả người lao động tham gia đấu giá công khai.

2. Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua cồ phần lần đầu:

2.1. Thành viên Ban chi đạo cố phần hoá doanh nghiệp, trừ các thành viên 
là đại diện của doanh nghiệp cổ phần hoá;

2.2. Các tổ chức tài chính trung gian thực hiện tư vấn xác định giá trị 
doanh nghiệp và các cá nhân thuộc các tổ chức này có tham gia xác định giá trị 
doanh nghiệp;

2.3. Tồ chức bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp cố phần hoá và các cá 
nhân thuộc tổ chức này có liên quan.
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2.4. Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chửng khoán và các 
cán bộ thuộc Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán trực 
tiếp tham gia Ban đấu giá cố phần.

3. Xác định vốn điều lệ:

3.1. Việc xác định vốn điều lệ được thực hiện theo quy định tại khoản 1 
Điều 35 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP. Trườne hợp giá trị thực tế vốn nhà 
nước lớn hơn mức vốn điều lệ dự kiến (do tính thêm giá trị quyền sử dụng đất 
vào giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp) thì cơ quan quyết định cổ phần 
hoá xem xét, quyết định. Chênh lệch giữa giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp và vốn điều lệ được xác định là khoản thu của nhà nước khi cổ 
phần hoá.

3.2. Trên cơ sở vốn điều lệ, doanh nghiệp cổ phần hoá xác định tổng số cổ 
phần bằng vốn điều lệ của doanh nghiệp chia (:) mệnh giá một cổ phần. Mệnh 
giá inột cổ phần được quy định thống nhất là 10.000 đồng.

4. Xác định cơ cấu vốn cổ phần lần đầu:

Cơ cấu cô phần phát hành lần đầu được thực hiện theo quy định khoản 2,
Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP.

Số lượng cố phần dự kiến bán cho to chức công đoàn tại doanh nghiệp do 
Ban chỉ đạo cổ phần hoá phối hợp với tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp căn 
cứ vào khả năng nguồn vốn, thống nhất xác định nhưng không vượt quá 3% vốn 
điêu lệ trình cấp có thấm quyền phê duyệt trong Phương án cổ phần hoá.

5. Giá bán cổ phần lần đầu:

5.1. Giá bán cô phẩn cho các nhà đầu tư qua đấu giá là giá trúng thầu mà 
nhà đầu tư cam kết mua. Nhà đầu tư đặt giá nào thì mua cổ phàn theo mức giá 
đó.

5.2. Giá bán cô phần cho người lao động và cho tô chức công đoàn tại 
doanh nghiệp được xác định bằng 60% giá đấu giá thành công bình quân.

Trường hợp những doanh nghiệp đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, 
người lao động không có điều kiện mua theo mức giá này, Ban chỉ đạo cổ phần 
hoá dự kiến giá bán ưu đãi cho người lao động báo cáo cơ quan quyết định cổ
phần hoá trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

5.3. Giá bán cho các nhà đầu tư chiến lược không thấp hơn giá đấu thành 
công bình quân. Trường hợp tổ chức đấu giá riêng đê chọn nhà đầu tư chiến 
lược phải được Thủ tướng Chính phú chấp thuận theo quy định tại điếm c khoản
3 Điều 6 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP.

5.4. Giá đấu thành công bình quân của cuộc đấu giá công khai làm cơ sơ 
để xác định giá bán cố phần ưu đãi cho người lao động, tô chức công đoàn tại 
doanh nghiệp hoặc đế làm cơ sở bán theo phương thức thỏa thuận được xác định



trên cơ sở giá, số lượng cổ phần của các nhà đầu tư tham gia đấu giá thực tế
mua.

6. Căn cứ vào von điều lệ? cơ cấu vốn cô phân lần đâu, Ban chỉ đạo cô 
phần hoá xây dựng phương án cổ phần hoá trình cơ quan có thấm quyền quyết 
định (theo phụ lục 5 kèm theo Thông tư này).

B. TỎ CHỨC BÁN CỎ PHÀN:

1. Bán theo phương thức đấu giá:

1.1 Phương thức bán đâu giá được áp dụng đê bán cô phân cho các nhà 
đầu tư thông thường, có sự cạnh tranh về giá và không phân biệt nhà đàu tư có 
tô chức, nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư trong nước, nước ngoài.

1.2. Cơ quan tổ chức đấu giá:

a) Đấu giá tại tổ chức trung gian (công ty chứng khoán), nếu giá trị cô 
phần bán đấu giá dưới 10 tỷ đồng (tính theo mệnh giá).

Trường hợp không có tồ chức trung gian nhận bán đấu giá cổ phần, Ban 
chỉ đạo cổ phần hóa xem xét, quyết định bán đấu giá tại Sở giao dịch chứng 
khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc trực tiếp tố chức bán đấu eiá cổ 
phần tại doanh nghiệp.

b) Đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng 
khoán, nếu giá trị cổ phần bán đấu giá từ 10 tỷ đồng trở lên (tính theo mệnh giá).

Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa có khối lượng cổ phần bán ra dưới 
10 tỷ đồng có nhu cầu thực hiện bán đấu giá tại sỏ' Giao dịch chímg khoán, 
Trung tâm Giao dịch chứng khoán thì Ban chỉ đạo cồ phần hóa quyết định.

1.3. Chuẩn bị đấu giá:

a) Ban chỉ đạo cổ phần hóa quyết định công bố thông tin về doanh nghiệp 
trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu là 20 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 36 
Nghị định sổ 109/2007/NĐ-CP. Nội dung thông tin về doanh nghiệp cô phần 
hoá được lập theo Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Cơ quan quyết định cổ phần hoá xem xét, quyết định hoặc uỷ quyền 
cho Ban chỉ đạo cổ phần hoá quyết định giá khởi điếm của cổ phần đấu giá và 
công bố giá khởi điểm cùng với nội dung công bố thông tin về doanh nghiệp. 
Giá khởi điểm của cổ phần đấu giá được xác định trên cơ sở kết qua xác định giá 
trị doanh nghiệp và tiềm năng của doanh nghiệp trong tương lai và giá trị Quỹ 
dự phòng rủi ro nghiệp vụ được đế lại doanh nghiệp (nếu có).

c) Ban chỉ đạo cổ phần hoá phối hợp với cơ quan tô chức đấu giá thuyết 
trình về doanh nghiệp cho các nhà đầu tư (nếu cần).

1.4. Thực hiện đấu giá:
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a) Trong thời hạn quy định trong quy chế đấu giá, các nhà đầu tư đăng ký 
khối lượng mua và nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị khối lượng mua tính theo 
giá khởi điểm. Nhà đầu tư được cơ quan đấu giá cung cấp Phiếu tham dự đấu
giá.

b) Trong thời hạn quy định trong quy chế đấu giá, các nhà đầu tư ghi giá 
đặt mua (giá đấu) vào Phiếu tham dự đấu giá và gửi cho cơ quan đấu giá bằng
cách:

- Bỏ phiêu trực tiếp tại doanh nghiệp (nêu do Ban chỉ đạo cô phần hoá tố 
chức đấu giá tại doanh nghiệp); bỏ phiếu trực tiếp tại tổ chức tài chính trung 
gian (nếu đấu giá do tổ chức tài chính trung gian thực hiện) và bỏ phiếu trực tiếp 
tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chúng khoán và các đại lý 
(nếu do Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán tổ chức 
đấu giá).

- Bỏ phiếu qua đường bưu điện do cơ quan tồ chức đấu giá quy định.

1.5. Xác định kết quả đấu giá:
a) Việc xác định kết quả đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn 

giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng cổ phần chào bán. Tại mức giá 
trúng thầu thấp nhất, trường họp các nhà đầu tư cùng đặt mức giá bàng nhau, 
nhưng số cố phần còn lại ít hơn tổng số cố phần đăng ký mua thì số cồ phàn của 
từng nhà đẩu tư được mua xác định như sau:

Sổ cổ phần Số cổ phần số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua
nhà đâu tư = còn lại X --------------------------------------------------- -------
được mua chào bán Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua

b) Căn cứ kết quả đấu giá, Ban chỉ đạo co phần hoá và cơ quan tô chức 
đấu giá lập Biên bản theo phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư này.

Biên bản đấu giá được gửi cho cơ quan quyết định cổ phần hoá, Ban chỉ 
đạo cổ phần hoá, doanh nghiệp và cơ quan thực hiện đấu giá.

c) Ban chỉ đạo cổ phần hoá và cơ quan tố chức đấu giá phối họp công bố 
kết quả đấu giá cổ phần và thu tiền mua cổ phần.

1.6. Các trường hợp vi phạm quy chê đâu giá và xử lý vi phạm:

a) Các trường họp vi phạm quy chế đấu giá bao gồm:
- Trả giá thấp hơn so với giá khởi điếm.
- Từ bỏ quyền mua cổ phần đối với số cô phần đã trúng thâu.
- Các trường hợp khác theo quy chế đấu giá.

b) Trường họp vi phạm quy chế đấu £Ìá, nhà đầu tư không được nhận lại 
tiền đặt cọc.

1.7. Xử lý đối với sổ cổ phần không bán hết trong đấu giá:
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a) Neu số lượng cô phần nhà đầu tư từ chối mua nhỏ hơn 30% tông số cố 
phần chào bán thì Ban chỉ đạo cổ phần hoá thực hiện bán tiếp cho các nhà đầu tu 
đã tham dụ đấu giá theo phương thức thoả thuận, không thấp hơn giá đấu thành 
công bình quân của cuộc đấu giá.

Trường hợp các nhà đầu tư mua tiếp trả giá cao hơn giá đấu thành công 
bình quân thì việc xác định nhà đầu tư mua tiếp theo thứ tự từ giá cao xuống tới 
mức giá đấu thành công bình quân của cuộc đấu giá.

Trường hợp sau khi thoả thuận mà vẫn không bán hết thì Ban chỉ đạo cố 
phần hoá xử lý theo quy định tại điểm 2 mục này.

b) Nếu số lượng cổ phần nhà đầu tư trúng thầu từ chối mua từ 30% tông 
số cỏ phẩn chào bán trở lên thì Ban chỉ đạo co phần hoá xem xét, quyết định tố 
chức đấu giá bán tiếp số cố phần từ chối mua (đau giá lần 2). Trong trường họp 
này, Ban chí đạo cổ phần hoá xem xét xác định lại giá khởi điêm cho phù hợp, 
nhung không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất.

Sau khi đấu giá bán tiếp (đấu giá lần 2) mà vẫn không bán hết, Ban chỉ 
đạo cô phần hoá xử lý theo quy định tại điểm 2 mục này.

2. Phương thức bảo lãnh phát hành:

2.1. Phương thức bảo lãnh phát hành được áp dụng trong trường hợp bán 
tiếp số cổ phần không bán hết trong đấu giá tại tiết a, b điểm 1.7 nói trên.

2.2. Bao lãnh phát hành là việc các tố chức tài chính trung gian có chức 
năng báo lãnh phát hành cam kết mua toàn bộ số cổ phần chào bán đê bán lại
cho các nhà đầu tư.

2.3. Giá bán cổ phần theo hình thức bao lãnh do Ban chỉ đạo cổ phằn hoá 
thoá thuận với tổ chức bảo lãnh nhưng không thấp hơn giá đấu thành công bình 
quân.

2.4. Tổ chức bảo lãnh phát hành được hưởng phí bảo lãnh theo thoả thuận 
giữa Ban chỉ đạo cổ phần hoá và tổ chức bảo lãnh nhưng không vượt quá mức 
phí báo lãnh tối đa do Bộ Tài chính quy định. Phí bảo lãnh tính trong chi phí cổ
phần hoá.

3. Phương thức thoả thuận trực tiếp:

3 .1. Phương thức thoả thuận trực tiếp được áp dụng trong trường hợp bán 
cho các nhà đầu tư chiến lược hoặc bán cho các nhà đầu tư theo quy định tại 
Điều 42 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP.

3.2. Ban chỉ đạo cố phần hoá trực tiếp thoả thuận với các nhà đầu tư 
nhưng không thấp hơn giá đấu thành công bình quân.

4. Bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược:

4.1. Căn cứ vào tiêu chí đối với nhà đầu tư chiến lược được cấp có thâm 
quyền phê duyệt, Ban chỉ đạo cổ phần hoá tập hợp danh sách các nhà đầu tư
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tiềm năng và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đú điều kiện. Tiêu chí lựa chọn do Ban 
chỉ đạo cổ phần hoá xây dựng trình cơ quan quyết định cổ phần hoá phê duyệt.

4.2. Căn cứ kết quả phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược đủ điều 
kiện, Ban chỉ đạo cổ phần hoá thoả thuận với nhà đầu tư chiến lược về số lượng 
cổ phần được mua và giá bán cô phần. Giá bán cố phan không thấp hơn giá đấu 
thành công bình quân.

Khi nhà đầu tư chiến lược cam kết mua, nhà đầu tư chiến lược phải nộp 
tiền đặt cọc bằng 10% giá trị khối lượng mua tính theo giá khởi điểm.

4.3. Căn cứ vào kết quả đấu giá, Ban chỉ đạo cổ phần hoá và nhà đầu tư 
chiến lược ký hợp đồng mua/bán cô phân.

Neu nhà đầu tư chiến lược từ bỏ quyền mua thì không được nhận lại tiền 
đặt cọc.

4.4. Ban chỉ đạo cố phần hoá có thể sử dụng hình thức chào giá cạnh tranh 
để xác định quyền được mua ưu tiên đối với các nhà đầu tư chiến lược có đủ 
điều kiện. Giá chào của các nhà đầu tư chiến lược chỉ có ý nghĩa trong việc xếp 
thứ tự quyền được mua ưu tiên đối với các nhà đầu tư chiến lược; không dùng 
để xác định ơiá mua /bán cổ phần.

4.5. Trường hợp đấu giá riêng đê lựa chọn nhà đầu tư chiến lược phải 
được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

5. Quan lý tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần.

5.1. Quan lý tiền đặt cọc:

a) Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần, cơ quan 
thực hiện bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc 
cho nhà đầu tư có tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần.

b) Nhà đầu tư được mua cổ phần theo kết quả đấu giá hoặc theo thoa 
thuận, tiền đặt cọc được trừ vào tống số tiền phải thanh toán tương ứng với tỷ lệ 
cổ phần thực tế được mua.

c) Tiền đặt cọc không phải trả cho nhà đầu tư, cơ quan thực hiện bán cố 
phân chuyên cho doanh nghiệp đe xử lý theo quy định về quản lý và sử dụng 
tiền thu từ cô phân hoá.

5.2. Thanh toán tiền mua cố phần:

a) Trong phạm vi 10 ngày làm việc kê từ ngày công bố kết quả bán cổ
phần lần đầu, các nhà đầu tư và tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm hoàn tất việc 
mua bán cố phần và chuyển tiền mua cổ phần về tài khoản của tổ chức bán cổ 
phần. ,

b) Neu quá thời hạn trên mà nhà đầu tư, các tô chức bảo lãnh phát hành 
vẫn không nộp, hoặc nộp không đủ so với số tiền phải thanh toán mua cô phần 
thì số cổ phần chưa được thanh toán được coi là số cổ phần nhà đầu tư từ chối

29



khône mua hết và được xử lý theo quy định tại điểm 1.7 phần B Mục V Thông
tư này.

c) Sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp tiền của các nhà đầu tư, tổ 
chức bán cổ phần có trách nhiệm chuyển tiền thu từ bán cố phần về doanh 
nghiệp cô phần hoá.

5.3. Việc mua bán cố phần được thanh toán băng đồng Việt Nam. Việc 
thanh toán thực hiện bàng tiền mặt hoặc chuyến khoản.

6. Xử lý số lượng cổ phần không bán hết:

6.1. Các trường hợp không bán hết cổ phần bao gồm:

a) Không bán hết số cổ phần theo phương thức đấu giá (trường hợp không 
có tố chức tài chính trung gian nhận bảo lãnh phát hành).

b) Trường hợp người lao động hoặc tổ chức công đoàn không mua hết cổ
phần ưu đãi.

6.2. Đối với số cổ phần không bán hết, Ban chỉ đạo cố phần hoá báo cáo 
cơ quan quyết định cồ phần hoá điều chỉnh quy mô và cơ cấu vốn điều ỉệ của 
doanh nghiệp.

7. Ke hoạch đấu giá bán cổ phần:

7.1. Cơ quan quyết định cổ phần hoá căn cứ kế hoạch triển khai cô phần 
hoá các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, dự kiến thời gian bán đấu giá cổ 
phần đối với doanh nghiệp thực hiện bán đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán, 
Trung tâm giao dịch chứng khoán đế đăng ký kế hoạch đấu giá (khối lượng chào 
bán và thời điểm dự kiến bán) với Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao 
dịch chứng khoán và đồng gửi cho Bộ Tài chính.

7.2. Bộ Tài chính căn cứ vào kế hoạch đăng ký đấu giá của các doanh 
nghiệp, khối lượng cổ phần dự kiến bán đấu giá trong kỳ, lập kế hoạch đấu giá 
bán cồ phần và thông báo cho Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch 
chứng khoán, cơ quan quyết định cổ phần hoá doanh nghiệp.

7.3. Doanh nghiệp cổ phần hoá phối họp với Sở Giao dịch chứng khoán, 
Trung tâm Giao dịch chứng khoán xác định cụ thể lịch đấu giá cổ phần và công 
bố trên mạng thông tin điện tử (website) của Sở giao dịch chửng khoán, Trung 
tâm giao dịch chứng khoán và doanh nghiệp cổ phần hoá.

8. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo cổ phần hóa trong việc tổ chức thực hiện 
đấu giá bán cố phần:

8.1. Trình cơ quan quyết định cổ phần hoá quyết định số lượng cổ phần 
bán đấu giá và giá khởi điểm.

8.2. Kiêm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến cổ phần hóa như khoản 
1 Điều 36 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP. Trường hợp các thông tin công bố ra 
công chúng không chính xác, phản ánh sai lệch tình hình doanh nghiệp gây tản
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thất cho Nhà nước hoặc cho nhà đầu tư, Ban chỉ đạo cô phần hoá phải chịu trách 
nhiệm kỷ luật hành chính hoặc phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

8.3. Gửi các tài liệu liên quan đến cổ phần hóa và đơn đăng ký tổ chức 
bán đấu giá (Phụ lục số 7 kèm theo Thông tư này) cho Sở giao dịch chứng 
khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán (nếu đăng ký bán qua Sở giao dịch 
chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán) hoặc ký hợp đồng với tố chức 
tài chính trung gian nếu bán qua các tổ chức này.

8.4. Phôi hợp với tô chức bán đấu giá để công hố công khai cho các nhà 
đâu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đâu giá chậm nhất 20 
ngày trước ngày thực hiện đấu giá.

8.5. Giám sát việc thực hiện bán đấu giá cổ phần.

8.6. Tống hợp, báo cáo kết quả bán đấu giá cố phần.

9. Trách nhiệm của cơ quan thực hiện đấu giá (Ban chỉ đạo cổ phần hoá, 
tô chức tài chính trung gian, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch 
chứng khoán):

9.1. Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin về cổ phần 
hoá theo quy định và chịu trách nhiệm về các thông tin liên quan đến doanh 
nghiệp được công bố trước khi thực hiện đấu giá. Trường hợp thông tin công bố 
không chính xác, phản ánh sai lệch do lỗi của Ban chỉ đạo cổ phần hoá, Sở Giao 
dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán, tô chức tài chính trung 
gian thì các cơ quan này phải chịu trách nhiệm kỷ luật hành chính hoặc bồi 
thường theo quy định của pháp luật.

9.2. Thông báo với Ban chỉ đạo cô phân hóa và doanh nghiệp thời gian, 
địa điếm tổ chức bán đâu giá.

9.3. Thông báo công khai tại doanh nghiệp, nơi bán đấu giá, trên các 
phương tiện thông tin đại chúng (trên 3 số báo liên tiếp của 1 tờ báo phát hành 
trong toàn quốc và 1 tờ báo địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính) về các 
thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 
ngày (Phụ lục số 8 kèm theo Thông tư này).

9.4. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nẹhiệp cổ phần hoá (theo
Phụ lục số 6 kèm theo Thông tư này), phương án cố phần hoá, dự thảo điều lệ tổ 
chức - hoạt động của công ty cổ phần; Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Phụ lục số
9a, 9b kèm theo Thông tư này) và các thông tin liên quan đến cuộc đấu giá cho
các nhà đầu tư.

9.5. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá, kiêm tra điều kiện tham dự 
đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện.

Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện tham dự đấu giá thì tô chức 
bán đấu giá phải thông báo và hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư (nếu nhà đầu 
tư đã đặt cọc).
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9.6. Tổ chức thực hiện việc đấu giá, lập biên bản (Phụ lục số 10) và thông 
báo kết quả cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa.

9.7. Cơ quan tô chức đấu giá phải giữ bí mật về giá đặt mua cúa các nhà 
đầu tư cho đen khi công bố kết quả chính thức.

10. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá:

10.1. Gửi Đơn đăng ký theo mẫu cho cơ quan thực hiện đấu giá và các 
giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư 
cách pháp nhân (đối với tổ chức). Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài phải thực 
hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP.

10.2. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cô phần đăng ký mua tính 
theo giá khởi điếm.

10.3. Thời gian nộp đơn và đặt cọc tối thiểu 5 ngày trước ngày tô chức 
đấu giá.

10.4. Thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Neu vi phạm sẽ bị hủy bò 
quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.

10.5. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cô phần nếu được mua.

VI. QUẢN LÝ, Sử DỤNG TIÈN THU TỪ CỐ PHẦN HOÁ

1. Tiền thu từ bán cổ phần (bao gồm cả bán cổ phần thuộc vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp và cố phần phát hành thêm) được để lại doanh nghiệp phần giá 
trị tương ứng với số co phần phát hành thêm tính theo mệnh giá. số tiền còn lại 
sau khi trừ chi phí cổ phần hoá (theo quy định tại điểm 2 Mục VI Thông tư này) 
được quản lý, sử dụng như sau:

1.1. Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chính sách đối với người lao động 
theo quy định của pháp luật hiện hành khi thực hiện cổ phần hoá.

Trường hợp tiền thu từ cổ phần hoá không đủ hỗ trợ doanh nghiệp thực 
hiện chính sách đối với người lao động thì thực hiện theo quy định tại tiết b 
khoản 1 Điều 45 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn có liên 
quan.

1.2. Số tiền còn lại được xử lý như quy định tại Điều 45 Nghị định số 
109/2007/NĐ-CP, trong đó khoản chênh lệch do bán cổ phần phát hành thêm đế 
lại công ty cổ phần (ký ‘hiệu là A) được xác định như sau:

a) Trường họp giữ nguyên vốn nhà nước phát hành thêm cô phiếu đê tăng
Á 4 '  A I AVỏn điêu lệ:
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số CP phát hành
_ thêm r  Tông số tiền Trị giá CP phát Chi Chi giải
~~ --------------  X ■< thu được - hành thêm tính - phí - quyết LĐ

Tổng số CP phát L từ bán CP theo mệnh giá CPH dôi dư
hành theo 
vốn ĐL

Chi giải 
quyêt LĐ 
dôi dư

hành theo vôn ĐL

1.3. Phần chênh lệch thu từ bán cổ phần phát hành thêm để lại công ty cố 
phần là khoản thặng dư vốn thuộc sở hữu của các cổ đông, được dùng để tăng 
vốn kinh doanh. Công ty cổ phần có trách nhiệm hạch toán theo đúng chế độ 
Nhà nước quy định.

1.4. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyến thành 
công ty cố phần, doanh nghiệp cổ phần hoá có trách nhiệm xác định chính thức 
số phải nộp, quyết toán các khoản chi cho người lao động và chi phí cổ phần hoá 
báo cáo cơ quan quyết định cô phần hoá.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (đối với doanh 
nghiệp Trung ương), Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (đối với doanh nghiệp thuộc tỉnh, thành phố) chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn 
đôc nộp tiền thu về bán cồ phần về Quỹ Hồ trợ săp xếp doanh nghiệp tại Tông 
công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Trường họp chậm nộp, doanh 
nghiệp cổ phần hoá phải nộp thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền vay cùng kỳ hạn 
tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp cố phần hoá mở tài khoản.

1.5. Số tiền thu từ cố phần hoá thuộc Nhà nước được quản lý và sử dụng 
theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP.

Việc quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tập đoàn 
kinh tế, Tông công ty, công ty mẹ (bao gôm cả Tống công ty Đầu tư và kinh 
doanh vốn nhà nước) theo chế độ nhà nước quy định.

2. Chi phí cổ phần hoá: là các khoản chi liên quan đến cô phần hóa doanh 
nghiệp từ thời điểm quyết định cổ phần hóa đến thời điểm bàn giao giừa doanh 
nghiệp và công ty cô phân.

2.1. Chi phí cổ phần hoá bao gồm:

a) Các khoản chi phí trực tiếp tại doanh nghiệp:
- Chi phí cho việc tập huấn nghiệp vụ về cô phần hoá doanh nghiệp;

b) Trường hợp bán bớt vốn nhà nước kết hợp phát hành thêm:

^  pỉ1̂  Tổng số tiền Trị giá CP đã Chi
hành thêm  r  , /  , ,, , ,

A  bán tính theo phíA = --------------  X H thu đươc - A , ;, - r
1 * m £ n n  n r ìa

Tổng số CP phát

mệnh giá
từ bán CP CPH
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- Chi phí kiêm kê, xác định giá trị tài sản;
- Chi phí lập phương án cô phần hoá, xây dựng Điều lệ;
- Chi phí Đại hội công nhân viên chức để triển khai cô phần hoá;
- Chi phí hoạt động tuyên truyền, công bố thông tin về doanh nghiệp;
- Chi phí cho việc tồ chức bán cô phần;
- Chi phí Đại hội cổ đông lần đầu;
- Các chi phí khác có liên quan đến cố phần hoá doanh nghiệp.

b) Tiền thuê kiểm toán, tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và bán cồ
phần do cơ quan quyết định cổ phần hoá hoặc Ban chi đạo cổ phần hoá (nếu
được uỷ quyền) quyết định.

Việc thanh toán chi phí tư vấn bán cô phần được căn cứ vào Hợp đồng ký 
kết giữicác bên và kết quả đấu giá.

c) Chi phí cho Ban chỉ đạo cố phần hoá và Tổ giúp việc.

2.2. Tổng mức chi phí tối đa được xác định theo giá trị doanh nghiệp trên 
sổ kế toán cụ thê như sau:

Không quá 200 triệu đồng đối với doanh nghiệp có giá trị dưới 30 tý
đồng.

- Không quá 300 triệu đồng đối với doanh nghiệp có giá trị từ 30 tỷ đến
50 tỷ đồng.

- Không quá 400 triệu đồng đối với doanh nghiệp có giá trị trên 50 tỷ đen
100 tỷ đồng.

- Không quá 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp có giá trị trên 100 tỷ
đồng.

- Trường hợp cổ phần hoá toàn bộ Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà 
nước thì dự toán chi phí cổ phần hoá được tong hợp trong phương án cô phần 
hoá Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước do cơ quan quyết định cổ phần 
hoá phê duyệt.

Tổng giám đốc hoặc giám đốc doanh nghiệp quyết định nội dung và mức 
chi cần thiết trong phạm vi mức khống chế tối đa để thực hiện quá trình cồ phần 
hoá và chịu Irách nhiệm về tính hợp pháp, họp lệ các khoản chi này.

Trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp cổ phần hoá có quy mô lớn, phức tạp 
chi phí cần thiết cho quá trình cổ phần hoá vượt mức khống chế tối đa thì cơ 
quan quyết định giá trị doanh nghiệp chủ động xem xét, quyết định và thông báo 
cho Bộ Tài chính.

Kết thúc quá trình cổ phần hoá, doanh nghiệp phải quyết toán chi phí cổ 
phần hoá, báo cáo cơ quan quyết định giá trị doanh nghiệp phê duyệt.

2.3. Chi phí cổ phần hoá được lấy từ tiền thu từ bán cồ phần. Trường hợp 
doanh nghiệp áp dụng hình thức giữ nguyên vốn nhà nước hiện có, phát hành 
thỏm cổ phiếu nếu chênh lệch do bán cổ phần phát hành thêm không đủ đế bù 
trừ chi phí cổ phần hoá thì các cơ quan quy định tại diêm c khoản 1 Điều 45
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Nghị định số 109/2007/NĐ-CP có trách nhiệm cấp từ nguồn từ tiền thu cổ phần 
hoá hoặc giảm trừ giá trị phần vốn nhà nước thực tế tại doanh nghiệp.

VII. TỎ CHÚC THỤC HIỆN

1. Việc tiến hành cổ phần hóa thực hiện theo các bước công việc cụ thế 
quy định tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này.

Các bước công việc trên phải hoàn tất trong thời gian tối đa 9 tháng kế từ 
neày có Quyết định cổ phần hoá của cơ quan có thâm quyền. Đối với những 
doanh nghiệp có quy mô lớn, phức tạp (gồm các tập đoàn kinh tế, tống công ty
nhà nước, ngân hàng thương mại...) thực hiện theo tiến độ cổ phần hoá do cơ
quan quyết định cổ phần hoá phê duyệt.

2. Ban chỉ đạo cố phần hóa doanh nghiệp:

2.1 Giúp cơ quan quyết định cổ phần hóa chỉ đạo và tồ chức thực hiện cố 
phần hóa một hoặc một số doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của Ban chỉ đạo 
theo quy định tại khoản 5 Điều 54 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP (Mầu quyết 
định thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá theo Phụ lục số 11 ban hành kèm theo 
Thông tư này).

2.2. Thành phần Ban chỉ đạo cồ phần hoá gồm:

a) Lãnh đạo cơ quan quyết định cổ phần hoá (hoặc người được uỷ quyền)
- Trương ban.

Trường hợp cô phần hoá Tập đoàn kinh tế, Tống công ty thì lãnh đạo Bộ, 
Uv ban nhân dân tỉnh, thành phố là Trưởng ban.

b) Đại diện các đơn vị chức nãng của cơ quan quyết định cổ phần hoá -
Ưỷ viên.

c) Đại diện Bộ Tài chính đối với trường họp cổ phần hoá toàn Tập đoàn 
kinh tế, Tông công ty theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

d) Đại diện Tống công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đối với 
trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao đại diện chủ sở hừu vốn 
nhà nước về Tông công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước .

đ) Lãnh đạo doanh nghiệp cổ phần hoá (Hội đồng quản trị, Tổng giám
đốc, Giám đốc hoặc người được uý quyền) - Uỷ viên.

Trường hợp cô phần hoá các đơn vị thành viên của tống công ty nhà nước, 
có thể cử Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Phó trưởng Ban chỉ đạo, số lượng và cơ cấu thành viên Ban chỉ đạo do 
Thủ trưởng cơ quan quyết định cổ phần hoá quyết định.

Số lượng và cơ cấu thành viên Ban chỉ đạo, do thủ trưởng cơ quan quyết 
định cổ phần hóa quyết định.
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2.3. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo:

a) Ban chi dạo cổ phần hoá thành lập tổ giúp việc đề giúp Ban chỉ đạo
thực hiện các công việc liên quan đến cổ phần hoá doanh nghiệp.

b) Thành phần của Tổ giúp việc gồm:
- Lãnh đạo doanh nghiệp - Tổ trưởng.
- Ke toán trưởng hoặc trưởng phòng kê toán - Tô viên.
- Trưởng, phó các phòng, ban chức năng -  Tổ viên

Trường hợp cố phần hoá các đơn vị phụ thuộc của công ty nhà nước thì
lãnh đạo đơn vị đó phải tham gia Tổ giúp việc.

Số lượng và cơ cấu thành viên Tổ giúp việc do Trưởng Ban chỉ đạo cô 
phần hóa quyết định.

2.4. Chi phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc được tính trong 
chi phí cổ phần hóa. Các thành viên được hưởng phụ cấp với mức không dưới
500.000 đồng/người/ tháng nhưng không quá mức lương cơ bản của từng người. 
Mức cụ thể do Trưởng Ban chỉ đạo quyết định.

Trường họp tham gia Ban chỉ đạo nhiều doanh nghiệp thì chỉ được hưởng 
phụ cấp ở một doanh nghiệp theo mức cao nhất.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân 
các tính, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị các Tập đoàn kinh 
tế, Tổng công ty nhà nước có trách nhiệm báo cáo Ban chỉ đạo Đổi mới và phát 
triển doanh nghiệp, Bộ Tài chính các nội dung có liên quan đến quá trình cổ 
phần hoá doanh nghiệp, cụ thể:

3.1. Kết quả xử lý các tồn tại về tài chính khi có phát sinh.

3.2. Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp, bao gồm: Biên bản xác định 
giá trị doanh nghiệp; Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp (trong thời hạn 5 
ngày kể từ ngày có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp của cơ quan có thấm 
quyền).

3.3. Quyết định phê duyệt phương án cố phần hoá (trong thời hạn 5 ngày 
kể từ ngày được phê duyệt).

3.4. Kết quả bán cổ phần (trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày được hoàn tất
việc bán cổ phần).

3.5. Quyết toán chi phí cổ phần hoá.

3.6. Quyết định xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điếm chính 
thức chuyển thành công ty cổ phần.

3.7. Biên bản bàn giao từ doanh nghiệp cố phần hoá sang công ty cổ phần.

4. Xử lý một số vấn đề phát sinh trước khi Nghị định số 109/2007/NĐ-CP 
có hiệu lực thi hành (ngày 01/8/2007)
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4.1. Các doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa trước 
ngày 01/8/2007 thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã được duyệt. Trường 
hợp chưa bán đấu giá cổ phần thì Ban chỉ đạo cố phần hoá thực hiện việc đấu 
giá theo quy định tại phần B mục V Thông tư này.

4.2. Các doanh nghiệp đã có quyết định công bố giá trị trước ngày 
01/8/2007, không phải xác định lại giá trị doanh nghiệp nhưng phải xây dựng 
phương án cổ phần hoá, bán cổ phần theo quy định tại Nghị định số 
109/2007/NĐ-CP và Thông tư này.

Việc bàn giao những tài sản không cần dùng, tài sản ứ đọng, tài sản chờ 
thanh lý, công nợ phải thu khó đòi của các doanh nghiệp này vẫn thực hiện theo 
quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về 
việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

5. Việc quản lý và sử dụng cổ phần bán cho tổ chức công đoàn cơ sở tại 
doanh nghiệp được thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính 
và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

6. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay 
thế các Thông tư: 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004, Thông tư số 
95/2006/TT-BTC ngày 12/10/2006 và các văn bản khác của Bộ Tài chính hướng 
dẫn Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc 
chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài 
chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.

Nơi n h ận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát NDTC;
- Tòa án NDTC;
- Cơ quan TW các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước 
các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Tập đoàn kinh tế;
- Các Tổng công ty nhà nước;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
-Lưu: VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
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