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THÔNG TƯ
Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ
cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện
chuyển đổi thành công ty cổ phần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về
chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Bộ Tài chính hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng
tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện
chuyển đổi thành công ty cổ phần như sau:
CHƯƠNG I - QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chinh
Thông tư này hướng dẫn trình tự, thủ tục, phương thức bán cổ phần lần
đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các đối tượng thực hiện cổ
phần hoá theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP (sau đây gọi
tắt là doanh nghiệp cổ phần hóa).
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Bán đấu giá cổ phần là hình thức bán cổ phần của doanh nghiệp cổ
phần hoá công khai cho các đối tượng có sự cạnh tranh về giá.
2. Cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công là cuộc đấu giá không có
nhà đâu tư đăng ký tham gia hoặc chỉ có 01 nhà đâu tư đăng ký tham gia.
3. Bảo lãnh phát hành là việc tổ chức bảo lãnh phát hành cam kết với tổ
chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận
mua một phần hay toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại hoặc
mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành

I

hoặc hỗ trợ tổ chức phát hành trong việc phân phối chứng khoán ra công
chúng.
4. Tổ chức bảo lãnh phát hành là một hoặc một nhóm các cồng ty chứng
khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành cho doanh
nghiệp theo quy định của pháp luật vê Chứng khoán và thị trường chứng
khoán.

5. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần là các Sở giao dịch chứng
khoán, tổ chức trung gian (công ty chứng khoán) cung cấp dịch vụ đấu giá bán
cồ phần và Ban chỉ đạo cổ phần hoá, được cơ quan quyết định cổ phần hóa phê
duyệt để bán đấu giá cổ phần lần đầu của doanh nghiệp cho các nhà đầu tư theo
quy định tại Thông tư này.
6. Tiền đặt cọc là một khoản tiền của người tham gia mua cổ phần ứng
trước để đảm bảo quyền mua cồ phần.
7. Giá khởi điểm là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra
bên ngoài do cấp có thẩm quyền quy định nhưng không thấp hơn mệnh giá
(10.000 đòng Việt Nam). Giá khởi điểm của cổ phần đấu giá được xác định
trên cơ sở kết quả 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 để lại doanh
nghiệp (nếu có).
CHƯƠNG II - NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
MỤC I - ĐỐI TƯỢNG MƯA VÀ GIÁ BÁN CỔ PHẦN

Điều 3. Đối tượng mua cổ phần
1. Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh
nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá theo quy định tại
Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.
2. Tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định tại
điểm c Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP. Tổ chức công đoàn ủy
quyền cho người có thẩm quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua
cổ phần.
3. Nhà đầu tư trong nước, nước ngoài theo quy định tại khoản khoản 2
Điều 6 Nghị định số 59/201 l/NĐ-CP, bao gồm các tổ chức, cá nhân (kể cả
người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa).
4. Nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư trong nước, nước ngoài theo quy
định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.
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Điều 4. Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua cổ phần
lần đầu
1. Thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp, trừ các thành viên
là đại diện của doanh nghiệp cổ phần hoá.
2. Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này
tham gia vào việc thực hiện tư vấn, xác định giá trị doanh nghiệp, kiểm toán
báo cáo tài chính và cơ quan kiêm toán xác định giá trị doanh nghiệp; trừ các tô
chức bảo lãnh phát hành mua số cổ phần chưa phân phối hết theo hợp đong bảo
lãnh.
3. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức
này có liên quan đến cuộc đấu giá.
4. Các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn, Tổng công ty
và tổ hợp công ty mẹ - công ty con.
Điều 5. Giá bán cổ phần lần đầu
1. Giá bán cổ phần cho các nhà đầu tư qua đấu giá là giá nhà đầu tư đặt
mua tại cuộc đấu giá và được xác định là trúng thầu theo kết quả đấu giá quy
định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư này. Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa
bán cổ phần theo hình thức bảo lãnh phát hành thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa
thỏa thuận với Tổ chức bảo lãnh phát hành về giá bảo lãnh nhưng không thấp
hơn giá khởi điểm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Giá bán cổ phần ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cồ
phần hóa.
a) Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện đấu giá công khai
trước khi bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược:
- Giá bán cổ phần cho người lao động được xác định bằng 60% giá đấu
thành công thấp nhất của cuộc đấu giá.
- Giá bán cổ phần cho người lao động mua thêm theo quy định tại điểm a
khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP là giá đấu thành công thấp nhất
của cuộc đấu giá.
b) Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa bán cho các nhà đàu tư chiến
lược trước khi thực hiện đấu giá công khai:
- Giá bán cổ phần cho người lao động được xác định bằng 60% giá bán
thỏa thuận thấp nhất cho nhà đàu tư chiến lược (đối với trường hợp bán thỏa
thuận) hoặc bằng 60% giá đau thành công thấp nhất của cuộc đấu giá giữa các
nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán đấu giá).
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Giá bán cổ phần cho người lao động mua thêm theo quy định tại điêm
a khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP là giá bán thành công thấp
nhất cho các nhà đầu tư chiến lược trong trường họp bán thỏa thuận hoặc đấu
giá giữa các nhà đầu tư chiến lược.
3. Giá bán cổ phần ưu đãi cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp cồ
phân hóa.
a) Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện đấu giá công khai
trước khi bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược thì giá bán cổ phần cho to
chức công đoàn được xác định bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất cua
cuộc đấu giá.
b) Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa bán cho các nhà đầu tư chiên
lược trước khi thực hiện đấu giá công khai thì giá bán cô phần cho tố chức
công đoàn được xác định bằng 60% giá bán thỏa thuận thấp nhất cho nhà đầu
tư chiến lược hoặc bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá
giữa các nhà đầu tư chiến lược.
4. Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.
a) Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa bán cho các nhà đầu tư chiên
lược trước khi thực hiện đấu giá công khai:
Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là giá bán do Ban chỉ đạo cô
phần hóa thỏa thuận (đối với trường hợp bán thỏa thuận) hoặc giá nhà đầu tư
chiến lược đặt mua được xác định là trúng thầu của cuộc đấu giá giữa các nhà
đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến
lược) nhưng không thấp hơn giá khởi điểm được cơ quan quyết định cố phần
hóa phê duyệt.
b) Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa bán cho các nhà đầu tư chiến
lược sau khi thực hiện đấu giá công khai:
Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là giá bán do Ban chi đạo cố
phần hóa thỏa thuận (đối với trường hợp bán thỏa thuận) hoặc giá nhà đầu tư
chiến lược đặt mua được xác định là trúng thầu của cuộc đấu giá giữa các nhà
đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến
lược) nhưng không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá
công khai.
MỤC II - TỔ CHỨC BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU

Điều 6. Bán cổ phần lần đầu
1.
Căn cứ phương án cổ phần hóa được cấp có thẳm quyền phê duyệt
(theo phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này), Ban chỉ đạo cổ phần hóa chỉ đạo
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doanh nghiệp cổ phần hóa triển khai phương án bán cổ phần lần đầu theo các
phương thức: bán đấu giá công khai; thỏa thuận trực tiếp; bảo lãnh phát hành,
đảm bảo phù hợp với cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần. Trong đó:
a) Phương thức bán đấu giá công khai được áp dụng trong trường họp
bán đấu giá ra công chúng mà không có sự phân biệt nhà đầu tư tố chức, nhà
đầu tư cá nhân, nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài.
b) Phương thức thoả thuận trực tiếp được áp dụng trong các trường họp
sau:
“ Bán cho các nhà đầu tư chiến lược trước hoặc sau khi bán đấu giá công
khai.
Bán cho các nhà đầu tư đã tham dự đấu giá số cổ phần không bán hết
theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.
Bán cho các nhà đầu tư số cổ phần chưa bán được của cuộc đấu giá bán
cổ phần không thành công.
c) Phương thức bảo lãnh phát hành được áp dụng trong trường họp bán
cổ phần lần đầu và/hoặc bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược của doanh
nghiệp cổ phần hóa.
2. Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày phương án cổ phần hóa được cấp có
thẩm quyền phê duyệt, doanh nghiệp cổ phan hóa phải hoàn thành việc bán cổ
phần lần đầu theo các phương thức đã được phê duyệt, kể cả trường họp thay
đổi phương thức bán cổ phần theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này.
3. Trong trường hợp cần thiết có sự thay đổi về phương thức bán cổ phần
so với phương án đã được duyệt thì Ban chỉ đạo cổ phần hỏa báo cáo cơ quan
quyết định cổ phần hóa xem xét, quyết định nhưng tối đa không quá 15 ngày
kể từ ngày phương án cổ phần hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4. Mở tài khoản phong tỏa
Doanh nghiệp cổ phần hóa phải mở một tài khoản riêng biệt tại ngân
hàng thương mại để phong tỏa số tiền thu từ cổ phần hóa theo quy định tại mục
III Thông tư này; các ngân hàng thương mại thực hiện cổ phần hóa phải mở tại
khoản phong tỏa tại một ngân hàng thương mại khác. Thời gian tối đa hoàn tất
việc mở tài khoản phong tỏa là 15 ngày kể từ ngày phương án cổ phần hóa
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
5. Bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược
a)
Căn cứ quy mô vốn điều lệ, tính chất ngành nghề kinh doanh và yêu
cầu phát triển doanh nghiệp, Ban chỉ đạo cổ phần hóa xây dựng tiêu chí lựa
chọn nhà đầu tư chiến lược, trình cơ quan quyết định cổ phần hoá phê duyệt.
Số lượng nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần tại mỗi doanh nghiệp cổ phàn hóa
được xác định tối đa là 03 nhà đầu tư.

Đối với các doanh nghiệp quy mô lớn có vốn nhà nước trên 500 tỷ đồng
(sau khi xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp) hoạt động kinh doanh
trong những lĩnh vực, ngành nghề đặc thù (bảo hiểm, ngân hàng, bưu chính
viễn thông, hàng không, khai thác than, dầu khí, khai thác mỏ quý hiếm khác)
vả các công ty mẹ thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty nếu nhất thiết phải chọn
nhà đầu tư chiến lược trước thì cơ quan quyết định cố phần hoá báo cáo Thu
tướng Chính phủ quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, phương
thức bán và số lượng cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược.

b) Trên cơ sở danh sách các nhà đầu tư chiến lược đáp ứng được các tiêu
chí lựa chọn được cơ quan quyết định cổ phần hóa phê duyệt, Ban chỉ đạo cô
phần hóa xây dựng phương án và tổ chức bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến
lược theo các nguyên tắc sau:
- Trường hợp có tối đa 03 nhà đầu tư chiến lược đăng ký tham gia mua
cỏ phần, nếu số cổ phần các nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua lớn hơn số cổ
phần bán ra cho nhà đầu tư chiến lược thì phải tổ chức đấu giá giữa các nhà
đầu tư chiến lược theo quy định của pháp luật hiện hành; nếu số cố phần các
nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua tối đa bằng số cố phần bản ra cho nhà đâu
tu chiến lược thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa tiến hành thỏa thuận về số cổ phần
bán ra, giá bán cổ phần, báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hóa phê duyệt
hoặc quyết định theo ủy quyền của cơ quan quyết định cổ phần hóa.
- Trường hợp có trên 03 nhà đầu tư chiến lược đăng ký tham gia mua cò
phần thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa phải xây dựng quy chế tổ chức đấu giá giữa
các nhà đầu tư chiến lược theo các nguyên tắc quy định tại Thông tư này.
c) Việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thông qua hình thức đấu giá phải
đảm bảo nguyên tắc lựa chọn nhà đầu tư có giá đặt mua từ cao xuống thấp cho
đủ số lượng cổ phần bán ra nhưng tối đa không quá 03 nhà đầu tư và phải đám
bao giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến
lược không thấp hơn giá khởi điểm đã được cơ quan quyết định cổ phần hóa
phê duyệt (trong trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước khi bán đấu
giá công khai) hoặc không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu
giá công khai (trong trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược sau khi bán đấu
giá công khai). Căn cứ kết quả của cuộc đấu giá, cơ quan quyết định cổ phần
hóa phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn.
Điều 7. Phương thức đấu giá công khai
1. Tổ chức bán đấu giá cổ phần.
a)
Đấu giá tại tổ chức trung gian (công ty chứng khoán), nếu giá trị cổ
phần bán đấu giá dưới 10 tỷ đồng (tính theo mệnh giá).
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Trường hợp không có tổ chức trung gian nhận bán đấu giá cổ phần thì
Ban chỉ đạo cổ phần hóa trực tiếp tổ chức bán đấu giá cổ phần tai doanh
nghiệp.
b) Đấu giá tại các Sở Giao dịch chứng khoán nếu giá trị cổ phần bán đấu
giá từ 10 tỷ đồng trở lên (tính theo mệnh giá).
c) Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa có giá trị cổ phần bán ra theo
mệnh giá dưới 10 tỷ đồng có nhu cầu thực hiện bán đấu giá tại Sở Giao dịch
chứng khoán thì do cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án cổ
phần hóa quyết định.
2. Chuẩn bị đau giá.
a) Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần ban hành Quyết định thành lập
Hội đồng bán đấu giá cổ phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo quy định.
b) 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. Nội dung thông tin về
doanh nghiệp cổ phần hoá được lập theo phụ lục số 2 ban hành kèm theo
Thông tư này.
Đối với các doanh nghiệp quy mô lớn có vốn nhà nước trên 500 tỷ đồng
(sau khi xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp) hoạt động kinh doanh
trong những lĩnh vực, ngành nghề đặc thù (bảo hiểm, ngân hàng, bưu chính
viễn thông, hàng không, khai thác than, dầu khí, khai thác mỏ quý hiếm khác)
và các công ty mẹ thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty, khi công bố thông tin
theo phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này phải bao gồm cả bản Tiếng Anh.
c) 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 điểm của cổ phần đấu giá
trong quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa và công bố giá khởi điểm
cùng với nội dung công bố thông tin về doanh nghiệp.
d) Ban chỉ đạo cổ phần hoá phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá
thuyết trình về doanh nghiệp cho các nhà đầu tư (nếu cần).
3. Thực hiện đấu giá.
a) Trong thời hạn quy định trong Quy chế bán đấu giá, các nhà đầu tư
đãng ký khối lượng mua và nộp tiền dật cọc theo quy định tại điểm a khoản 1
Điều 10 Thông tư này. Nhà đầu tư được Tổ chức thực hiện bán đấu giá cung
cấp Phiếu tham dự dấu giá.
Đối với nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại khoản 2
Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ'CP.
b) Trong thời hạn quy định trong Quy chế bán đấu giá, các nhà đầu tư
ghi giá đặt mua (giá đấu) vào Phiếu tham dự đấu giá và gửi cho Tổ chức thực
hiện bán đấu giá bằng cách:
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- Bỏ phiếu trực tiếp tại doanh nghiệp (nếu do Ban chỉ đạo cố phần hóa tổ
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 các đại lý đấu giá (nếu do Sở giao dịch chứng khoán tồ chức đấu giá).

- Bỏ phiếu qua đường bưu điện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ
phần.
4. 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 nhưng
không thấp hơn giá khởi điểm. Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp
các nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau,
nhung số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đẩu tư này đăng ký
mua lại mức giá trúng thầu thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được
mua xác định như sau:

Số cổ
phần
nhà đầu tư
được mua

_

Số cổ phần từng nhà đầu tư
đãng ký mua

Số cổ
phần
còn lại
chào bán

Tổng số cổ phần các nhà đầu tư
đăng ký mua

Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài
được mua thì việc xác định kết quả đấu giá thực hiện theo nguyên tắc trên
nhưng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa
theo quy định của pháp luật hiện hành.
b) Trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu
gia, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá, Hội đồng đấu gia,
đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa và đại diện doanh nghiệp lập và đồng ký
Biên bản xác định kết quả đấu giá theo phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông
tư này.
c) Trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bán xác
định kết quả đấu giá, Ban chỉ đạo cổ phần hoá và Tổ chức thực hiện bán đấu
giá phối hợp công bổ kết quả đấu giá cổ phần và thu tiền mua cổ phần.
5. Trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công, Ban chí đạo
cổ phần hóa báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa
quyết định chào bán công khai tiếp số cổ phần chưa bán được theo phương
thức thỏa thuận trực tiếp quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư này.
6. Trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá, nhà đầu tư không được
nhận lại tiền đặt cọc. Các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá bao gồm:
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trả giá thấp hơn so với giá khởi điểm; từ bỏ quyền mua cổ phần đối với số cổ
phần đã trúng thầu và các trường hợp khác theo quy định tại Quy chế bán đấu
giá.
Điều 8. Phương thức thoả thuận trực tiếp
1. Bán cổ phàn cho các nhà đàu tư chiến lược.
a) Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày phương án cổ phần hóa được cấp
có thẩm quyền phê duyệt, Ban chỉ đạo cổ phần hóa phối hợp với doanh nghiệp
cổ phần hóa tiến hành thỏa thuận với các nhà đàu tư chiến lược về số cổ phần
được mua, giá bán cổ phần báo cáo cơ quan quyết định cố phần hóa phê duyệt
hoặc ủy quyền cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa quyết định trong thời gian tối đa
10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Ban chỉ đạo cổ phần hóa.
b) Trường hợp bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược trước khi bán
đấu giá công khai, căn cứ vào kết quả thoả thuận bán cổ phần với nhà đầu tư
chiến lược được phê duyệt, Ban chỉ đạo cổ phần hoá chỉ đạo doanh nghiệp và
nhà đầu tư chiến lược ký hợp đồng mua/bán cổ phần. Thời gian hoàn tất việc
ký hợp đồng với nhà đầu tư chiến lược theo phương thức thỏa thuận trực tiếp là
15 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thoả thuận bán cổ
phần cho nhà đầu tư chiến lược.
c) Trường hợp bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược sau khi bán
đấu giá công khai, căn cứ biên bản xác định kết quả đấu giá quy định tại khoản
4 Điều 7 Thông tư này, Ban chỉ đạo cổ phần hoá chỉ đạo doanh nghiệp và nhà
đầu tư chiến lược ký hợp đồng mua/bán cổ phần trong thời hạn 10 ngày kể từ
ngày có biên bản xác định kết quả bán đấu giá cổ phần của cuộc đấu giá công
khai.
2. Bán cổ phần cho các nhà đàu tư đã tham dự đấu giá đối với số cổ
phần không bán hết.
a) Căn cứ số lượng cổ phần không bán hết quy định tại khoản 1 Điều 40
Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, Ban chỉ đạo cổ phần hóa chỉ đạo doanh nghiệp
lập danh sách và thông báo đến các nhà đầu tư đã tham dự đấu giá để chào bán
công khai tiếp số cổ phần không bán hết trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ
ngày hết hạn nộp tiền theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần.
b) Căn cứ kết quả thoả thuận bán cổ phần với các nhà đầu tư đã tham dự
đấu giá, Ban chỉ đạo cổ phần hoá chỉ đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư ký hợp
đồng mua/bán cổ phần. Thời gian hoàn tất việc ký hợp đồng mua/bán cổ phần
là 15 ngày kể từ ngày nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần.

3. Trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không thành công.

a) Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đâu giá
mua cổ phần, Tổ chức thực hiện bán đấu giá có trách nhiệm thông báo cho Ban
chí đạo cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần hóa về cuộc đấu giá không thành
công. Ban chỉ đạo cổ phần hóa báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
phương án cổ phần hóa xem xét, quyết định điều chỉnh lại mức giá khởi điểm
nhưng không thấp hơn mệnh giá để chào bán công khai tiếp theo phương thức
thoa thuận trực tiếp đối với số cổ phần chưa bán được của cuộc đấu giá công
khai và số cổ phần người lao động và tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp từ
chối mua theo phương án đã được duyệt (nếu có) trong thời hạn tối đa 20 ngày
kê từ ngày hết hạn đãng ký tham dự đấu giá mua cổ phần.
b) Ban chỉ đạo cổ phần hóa quyết định công bố thông tin về việc chào
bán công khai tiếp cổ phần theo phương thức thỏa thuận trực tiếp (bao gồm ca
thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa theo phụ lục số 2 ban hành kèm theo
Thông tư này) tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày các nhà đầu tư đăng ký
mua cố phần.
c) Căn cứ kết quả thoả thuận bán cổ phần với các nhà đầu tư, Ban chỉ
đạo cổ phần hoá chỉ đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư ký hợp đồng mua/bán cô
phần. Thời gian hoàn tất việc ký hợp đồng mua/bán cổ phần là 10 ngày kể từ
ngày nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần.
4. Trường hợp chào bán công khai theo phương thức thỏa thuận trực tiếp
quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Thông tư này mà vẫn không bán hết thì
Ban chỉ đạo cồ phần hóa báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án
cỏ phần hóa thực hiện điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ để chuyển doanh nghiệp
100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ
đông lần đầu.
Trường hợp doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa theo hình thức bán một
phần vốn nhà nước kết hợp phát hành thêm cổ phiếu hoặc bán toàn bộ vốn nhà
nước kết hợp phát hành thêm cồ phiếu thì việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ
thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên xác định số cổ phần bán được là số cố phần
phái hành thêm theo phương án bán cổ phần đã được phê duyệt. Trường hợp
tổng số cồ phần bán được (kể cả thông qua phương thức bán đấu giá công khai)
lớn hơn số cổ phần phát hành thêm theo phương án bán cổ phần thì phần chênh
lệch tăng được xác định là cổ phần bán vốn nhà nước.
Điều 9. Phương thức bảo lãnh phát hành
1. Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày phương án cố phần hóa được cấp
có thẩm quyền phê duyệt, Ban chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận với các tổ chức
ban lãnh phát hành về sổ lượng cổ phần, giá bảo lãnh phát hành, báo cáo cơ
quan quyết định cổ phần hóa phê duyệt hoặc ủy quyền cho Ban chỉ đạo cổ phần
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hóa quyết định trong thời hạn tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của
Ban chỉ đạo cổ phần hóa. Trường họp bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược
sau khi đấu giá công khai thì giá bảo lãnh phát hành không thấp hơn giá đấu
thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai.
2. Ban chỉ đạo cổ phần hóa thực hiện ký hợp đồng với các tổ chức bảo
lãnh phát hành trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày được cấp có
thẩm quyền phê duyệt hoặc ủy quyền.
3. Các tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện phân phối, bán số lượng cổ
phần cam kết bảo lãnh theo quy định tại Hợp đồng bảo lãnh. Trường hợp
không bán hết cổ phần, các tổ chức bảo lãnh phát hành có trách nhiệm mua hết
sổ cổ phần còn lại theo giá bảo lãnh đã cam kết trong họp đồng bảo lãnh.
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 ngoài
khung quy định của Bộ Tài chính về phí bảo lãnh. Phí bảo lãnh tính trong chi
phí cổ phần hoá.
5. Kết thúc quá trình phân phối, bán cổ phần, Ban chỉ đạo cổ phần hóa
phối hợp cùng doanh nghiệp và tổ chức bảo lãnh phát hành kiểm tra, rà soát nội
dung hợp đồng bảo lãnh phát hành để thanh lý hợp đồng theo quy định.
MỤC III - QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HOÁ

Điều 10. Quản lý tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần
1. Quản lý tiền đặt cọc
a) Bán đấu giá cổ phần:
- Nhà đầu tư (bao gồm cả nhà đầu tư chiến lược trong trường họp bán
đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược) có trách nhiệm nộp tiền đặt cọc bằng
10% giá trị cổ phần đặt mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của tổ chức
thực hiện bán đấu giá tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày đấu giá theo quy
định tại Quy chế bán đấu giá.
- Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần, tổ chức
thực hiện bán đấu giá 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. Tiền đặt
cọc không phải trả cho nhà đầu tư, tổ chức thực hiện bán đấu giá chuyển vào
tài khoản phong tỏa của doanh nghiệp cổ phần hóa để xử lý theo quy định về
quản lý và sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá.

11

b) Phương thức thỏa thuận trực tiếp:

- Nhà đầu tư chiến lược có trách nhiệm nộp tiền đặt cọc cùng thời điể m
đăng ký mua cổ phần vào tài khoản của doanh nghiệp cố phần hoá, số tiền đặt
cọc được xác định bằng 10% giá trị cổ phần đặt mua theo giá khởi điềm đã
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (trong trường hợp bán cho nhà đầu tư
chiến lược trước khi bán đấu giá công khai) hoặc bằng 10% giá trị cổ phần đặt
mua theo giá bán dự kiến được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (trong trường
hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược sau khi bán đấu giá công khai) nhưng không
thấp hom giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai .
- Nhà đầu tư đã tham dự đấu giá công khai thực hiện mua tiếp số cố phần
không bán hết hoặc nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần sau cuộc đấu giá không
thành công quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư này, có trách nhiệm nộp tiền
đặt cọc cùng thời điềm đãng ký mua cổ phần vào tài khoản của tổ chức thực
hiện bán đấu giá bằng 10% giá trị cổ phần đặt mua theo giá chào bán đã được
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần theo
phương thức thỏa thuận trực tiếp, doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc tổ chức thực
hiện bán đấu giá có trách nhiệm thanh toán hoàn trà tiền đặt cọc cho nhà đầu tư
đã đăng ký mua nhưng không thỏa thuận thành công, số tiền còn lại doanh
nghiệp cổ phần hóa hoặc tổ chức thực hiện bán đấu giá chuyền vào tài khoản
phong tỏa của doanh nghiệp cổ phàn hóa để xử lý theo quy định về quản lý và
sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá.
c) Phương thức bảo lãnh phát hành:
Tại thời điểm ký hợp đồng bảo lãnh phát hành, tổ chức bảo lãnh phát
hành nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần bảo lãnh đã thỏa thuận trong
hợp đồng bảo lãnh phát hành vào tài khoản phong tỏa tiền thu từ cổ phần hóa
cua doanh nghiệp.
2. Thanh toán tiền mua cổ phần:
a)
định sau;

Các nhà đầu tư có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phàn theo quy

- Bán đấu giá công khai qua tổ chức thực hiện bán đấu giá (bao gồm cả
trường hợp đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược), trong thời hạn 10 ngày kể
từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần, các nhà đầu tư hoàn tất việc mua
bán cổ phần và chuyển tiền mua cổ phần vào tài khoản của tổ chức thực hiện
bán đấu giả theo quy định tại Quy chế bán đấu giá. Tổ chức thực hiện bán đấu
giá có trách nhiệm chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản phong tỏa cua
doanh nghiệp cổ phần hóa trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn
nộp tiền của nhà đầu tư.

- Trường họp Ban chỉ đạo cổ phần hóa trực tiếp bán đấu giá cổ phần
công khai tại doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư
này thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cồ phần,
các nhà đầu tư phải hoàn tất việc mua bán cồ phần và chuyển tiền mua cổ phần
vào tài khoản phong tỏa của doanh nghiệp cổ phần hóa.
- Phương thức thỏa thuận trực tiếp: Nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư chiến
lược) thực hiện thanh toán tiền mua cổ phần tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày
ký hợp đồng mua bán cổ phần.
- Phương thức bảo lãnh phát hành:
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc việc mua bán cổ phần, tổ
chức bảo lãnh phát hành có trách nhiệm hoàn tất việc mua bán cố phần và
chuyển tiền về tài khoản phong tỏa của doanh nghiệp cổ phần hóa.
b) Nhà đầu tư được mua cổ phàn theo kết quả đấu giá hoặc thoả thuận,
tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải thanh toán mua cổ phần. Trường
họp số tiền đặt cọc lớn hơn số tiền phải thanh toán, nhà đầu tư được hoàn trả lại
phần chênh lệch trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn
các nhà đầu tư thanh toán tiền mua cồ phàn.
c) Nếu quá thời hạn nộp tiền nêu trên mà nhà đầu tư không nộp, hoặc
nộp không đủ so với số tiền phải thanh toán mua cổ phần thì số cổ phần chưa
được thanh toán được coi là số cổ phần không bán hết và được xử lý theo quy
định tại Điều 40 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.
3.
Việc mua bán cổ phần được thanh toán bằng đồng Việt Nam. Việc
thanh toán thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyền khoản.
Điều 11. Tiền thu từ bán cỗ phần
1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn tất việc bán cổ phần, Ban chỉ
đạo cổ phần hoá có trách nhiệm xác định sô tiên được để lại doanh nghiệp và
khoản phải nộp về Quỹ để chỉ đạo doanh nghiệp cổ phần hóa chuyển tiền từ tài
khoản phong toả về Quỹ theo quy định tại khoản 5 Điều 43 Nghị định số
59/2011/NĐ-CP. Cơ quan quản lý Quỹ có trách nhiệm thông báo cho doanh
nghiệp cồ phần hóa và ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản
phong tỏa xác nhận số tiền đã chuyển trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc.
2. Doanh nghiệp cổ phần hóa chuyển số tiền được để lại doanh nghiệp từ
tài khoản phong tỏa về tài khoản của doanh nghiệp trong thời hạn 5 ngày làm
việc kể từ ngày có thông báo xác nhận của cơ quan quản lý Quỹ để quản lý, sử
dụng theo quy định. Các ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản
phong tỏa chỉ thực hiện chuyển tiền từ tài khoản phong tỏa về tài khoản của
doanh nghiệp sau khi có xác nhận của Cơ quan quản lý Quỹ.
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3. Xử lý tiền thu từ cổ phần hóa trong các trường hợp cụ thể:
a) Đối với trường hợp bán phần vốn nhà nước:
Số tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp được xử lý theo quy định tại
khoan 1 Điều 42 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.
b) Đối với trường họp giữ nguyên phàn vốn nhà nước, phát hành thêm
cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, số tiền thu từ cổ phần hóa được xử lý như sau:
- Để lại doanh nghiệp phần giá trị tương ứng với số cổ phần phát hành
thêm tính theo mệnh giá,
- Phần thặng đư vốn (chênh lệch giữa tiền thu từ cổ phần hóa và tông
mệnh giá cổ phần phát hành thêm) được sử dụng để thanh toán chi phí cô phần
hóa theo quy định tại Điều 12 Thông tư này và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện
chính sách đối với người lao động đôi dư. số tiền còn lại (nếu có) được xử lý
như quy định tại điểm b khoản 2 Điều 42 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, trong
đó khoản chênh lệch đo bán cổ phần phát hành thêm để lại công ty cố phần (ký
hiệu là A) được xác định như sau:
Số CP phát
hành thêm

Trị giá CP phát
hành thêm tính
theo mệnh giá

Tông số CP
phát hành
theo vốn ĐL

Dự toán
chi phí CPH

Dự toán ..
chi giải
quyết
dôi dư

- Trường hợp phần thặng dư vốn không đủ để thanh toán chi phí cồ phần
hóa và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư
thì được bồ sung từ nguồn Quỹ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 42 Nghị
định so 59/2011/ND-CP.
c)
Trường hợp bán phần vốn nhà nước kết hợp phát hành thêm, số tiền
thu từ cổ phần hóa được xử lý như sau:
- Nộp về Quỹ theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số
59/2011 /NĐ-CP phần giá trị cổ phần Nhà nước bán bớt theo mệnh giá.
- Để lại doanh nghiệp phần giá trị tương ứng với số cổ phần phát hành
thêm tính theo mệnh giá.
- Phần thặng dư vốn (chênh lệch giữa tiền thu từ cổ phần hóa và tống
mệnh giá cổ phần nhà nước bán bớt cộng (+) cổ phần phát hành thêm) được sư
dụng để thanh toán chi phí cổ phần hóa theo quy định tại Điều 12 Thông tư này
và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư. Số
tiền còn lại (nếu có) được phân chia như sau:
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Để lại cho doanh nghiệp theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần phát hành
thêm (ký hiệu là B), được xác định như sau:
Số CP phát
hành thêm

B -

X
Tổng số CP phát
hành theo vốn ĐL

Tổng số tiền
thu được
t ừ b á n CP

-

Trị giá CP đã
Dự toán
bán tính theo - chi phí mệnh giá
CPH

Dự toán
chi giải
quyết
LĐDD

Số tiền còn lại (nếu có) được nộp về Quỹ theo quy định tại khoản 3 Điều
21 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.
- Trường hợp phần thặng dư vốnkhông đủ để thanhtoán chi phí cổ phần
hóa và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chính sách đối vói người lao động dôi du
thì được bổ sung từ nguồn Quỹ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 42 Nghị
định số 59/2011/NĐ-CP.
4. Tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần,
trường hợp phát sinh chênh lệch tăng hoặc giảm giá trị thực tế phần vốn nhà
nước so với thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp thỉ phần chênh lệch này
được xử lý theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 21 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.
5. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chuyển
thành công ty cổ 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 Ban chỉ đạo cổ phần hóa để báo cáo cơ quan quyết định
cổ phần hoá phê duyệt, đồng gửi Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).
Điều 12. Chi phí cổ phần hoá
1. Chi phí cổ phần hóa là các khoản chi liên quan đến cổ phàn hóa doanh
nghiệp từ thời điểm quyết định cổ phần hóa đến thời điểm bàn giao giữa doanh
nghiệp và công ty cổ phần. Các khoản chi phí cổ phần hóa phải đảm bảo có đầy
đủ chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định hiện hành của nhà nước.
2. Tổng giám đốc hoặc giám đốc doanh nghiệp quyết định nội dung và
mức chi trong phạm vi mức khống chế tối đa quy định tại khoản 4 Điều 12
Thông tu này để thực hiện quá trình cổ phần hoá và chịu trách nhiệm về tính
hợp pháp của các khoản chi này.
3. 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 cổ phần hoá doanh nghiệp;
- Chi phí kiểm kê, xác định giá trị tài sản;

15

- Chi phí lập phương án cổ phần hoá, xây dựng Điều lệ. Mức chi tốiđa
không quá 10% tổng mức chi phí cổ phần hóa tối đa theo quy định tạikhoán 4
Điều 12 Thông tư này;

- Chi phí Đại hội công nhân viên chức để triển khai cổ phần hoá;
- Chi phí hoạt động tuyên truyền, công bố thông tin về doanh nghiệp;
- Chi phí cho việc tổ chức bán cổ phàn, trong đó: chi phí cho hoạt động
đấu giá, bảo lãnh phát hành do doanh nghiệp cổ phần hóa và tổ chức bán đấu
giá hoặc tổ chức nhận bảo lãnh thoả thuận;
- Chi phí Đại hội cổ đông lần đầu;
b) Tiền thuê kiểm toán, tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và bán cổ
phần do cơ quan quyết định cổ phần hoá hoặc Ban chỉ đạo cổ phần hoá (nêu
được uỷ quyền) quyết định. Việc thanh toán chi phí tư vấn bán cổ phần được
căn cứ vào Hợp đồng ký két giữa các bên và kết quả đấu giá.
c) Thù lao cho Ban chỉ đạo cổ phần ho á và Tổ giúp việc.
Mức chi thù lao cho từng thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa tối đa là
2.500.000 đồng/người/tháng và từng thành viên Tổ giúp việc tối đa là
1.500.000 đồng/người/tháng.
d) Các chi phí khác có liên quan đến cổ phần hoá doanh nghiệp tối đa
băng 10% tổng mức chi phí cổ phần hóa tối đa theo quy định tại khoản 4 Điều
12 Thông tư này.
4. Tổng mức chi phí tối đa được xác định theo giá trị doanh nghiệp trên
sổ kế toán cụ thể như sau:
- Không quá 200 triệu đồng đối với doanh nghiệp có giá trị dưới 30 tỷ
đồng.
- Không quá 300 triệu đồng đối với doanh nghiệp có giá trị từ 30 ty đến
50 tỷ đồng.
- Không quá 400 triệu đồng đối vói doanh nghiệp có giá trị trên 50 tỷ
đến 100 tỷ đồng.
- Không quá 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp có giá trị trên 100 tỷ
đồng.
Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương thức bảo lãnh phát hành dẫn
tới chi phí cổ phần hóa vượt mức khung quy định thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa
bảo cáo cơ quan quyết định cổ phần hóa xem xét, phê duyệt trong phương án
cổ phần hóa.
5. Trường hợp cổ phần hóa toàn bộ Tập đoàn kinh tể, Tổng công ty nhà
nước hoặc Công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Ban chỉ đạo
cổ phần hóa chỉ đạo doanh nghiệp cổ phần hóa lập dự toán chi phí báo cáo cơ
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quan có thẩm quyền phê duyệt trong phương án cổ phần hóa (kể cả trường hợp
dự toán chi phí cổ phần hóa lớn hơn mức quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông
tư này), đồng gửi Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) để thực hiện
giám sát.
6.
Chi phí cổ phần hoá được lấy từ nguồn tiền thu từ bán cổ phần theo
quy định tại Điều 11 Thông tư này. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng hình
thức giữ nguyên vốn nhà nước hiện có, phát hành thêm cổ phiếu hoặc bán phân
vốn nhà nước kết hợp phát hành thêm, nếu chênh lệch do bán cồ phần phát
hành thêm không đủ để bù đắp chi phí cổ phần hoá thì được bồ sung từ Quỹ
theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 42 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.
CHƯƠNG III - TỎ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo cổ phần hóa
1. Trình cơ quan quyết định cổ phần hoá quyết định tiêu chí lựa chọn
nhà đầu tư chiến lược, số lượng cổ phần bán đấu giá và giá khởi điểm.
2. Kiểm tra, hoàn tất các thông tin liên quan đến cổ phần hóa.
3. Thực hiện công bố (hoặc cung cấp cho Tổ chức thực hiện bán đấu giá)
thông tin đầy đủ, chính xác về doanh nghiệp trước khỉ bán cổ phần theo quy
định.
4. Gửi các tài liệu liên quan đến cổ phàn hóa và đơn đăng ký tổ chức bán
đấu giá theo mẫu quy định tại phụ lục số 4 kèm theo Thông tư này và ký họp
đồng với Sở giao dịch chứng khoán, tổ chức tài chính trung gian nếu bán đấu
giá qua các tổ chức này.
5. Phối hợp với tổ chức thực hiện bán đấu giá để công bố công khai cho
các nhà đầu tư các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá chậm
nhất 20 ngày trước ngày thực hiện đấu giá.
6. Giám sát việc bán đấu giá cổ phần khi doanh nghiệp thực hiện bán tại
các Sở giao dịch chứng khoán hoặc các tổ chức trung gian. Chịu trách nhiệm
về việc thực hiện bán đấu giá cổ phần khi trực tiếp tổ chức bán đấu giá tại
doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư này.
7. Ban chỉ đạo cổ phần hóa phải giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà
đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
8. Tổng họp, báo cáo kết quả bán đấu giá cổ phần gửi cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.
9. Báo cáo cơ quan quyết định cồ phần hóa phê duyệt các khoản chỉ phí
cố phần hóa, chi cho người lao động dôi dư và số tiền thu từ cổ phàn hóa phải
nộp, đồng gửi Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).
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10.
Ban chỉ đạo cổ phần hóa có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy
định tại Thông tư này, các thành viên kiêm nhiệm chịu trách nhiệm trước cơ
quan quyết định cổ phần hóa doanh nghiệp về các nhiệm vụ được phân công
trong việc tô chức bán cổ phần, quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa.

Điều 14. Trách nhiệm của doanh nghiệp cổ phần hóa
1. Mở tài khoản phong tỏa và quản lý, sử dụng tiền thu từ cồ phần hóa
theo đúng quy định tại Thông tư này.
2. Chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác về
doanh nghiệp (bao gồm cả phương án cổ phần hóa, dự thảo điều lệ tổ chức và
hoạt động của công ty cổ phần) trước khi bán cổ phần theo quy định tại Thông
tư này,

3. Kết thúc quá trình cổ phần hoá, doanh nghiệp phải quyết toán chi phí
cô phần hoá và kinh phí hỗ trợ lao động dôi dư, báo cáo Ban chỉ đạo cổ phần
hóa trinh cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt.
4. Nộp tiền thu từ cổ phần hóa theo quy định tại Thông này, Trường hợp
chậm nộp, doanh nghiệp cổ phân hoá phải nộp thêm tiên lãi theo quy định tại
khoan 6 Điều 43 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.
5. Khi có tổn thất xảy ra do vi phạm, không thực hiện đúng các quy định
tại Thông tư này thì doanh nghiệp cổ phần hóa và các cá nhân có liên quan phải
chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.
Điều 15. Trách nhiệm của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần
(Sở Giao dịch chứng khoán, Tổ chức tài chính trung gian)
1. Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin về cổ phần
hoá theo quy định,
2. Thông báo với Ban chỉ đạo cổ phần hóa và doanh nghiệp thời gian,
địa điếm tổ chức bán đấu giá.
3. Thông báo công khai tại doanh nghiệp, nơi bán đấu giá, trên các
phương tiện thông tin đại chúng (ưên 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) vê
các thông tin liên quan đến việc bán cổ phân trước khi tô chức đâu giá tôi thiêu
20 ngày (phụ lục số 5 kèm theo Thông tư này).
4. Cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin liên quan đến doanh nghiệp cô
phẩn hoá (phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này), phương án cổ phàn hoá, dự
tháo điều lệ tổ chức - hoạt động của công ty cổ phần, đơn đăng ký tham gia đấu
giá (phụ lục số 6a, 6b kèm theo Thông tư này) và các thông tin Hên quan khác
đến cuộc đấu giá theo quy định.
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Trường hợp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với
thông tin, số liệu do Ban chỉ đạo cổ phần hóa và doanh nghiệp cung cấp thì Tổ
chức thực hiện bán đấu giá chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của
pháp luật.
5. Tiếp nhận đom đăng ký tham gia đấu giá, kiểm tra điều kiện tham dự
đáu 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 tổ chức
thực hiện bán đấu giá phải thông báo và hoàn trả tiền đật cọc cho nhà đầu tư
(nếu nhà đầu tư đã đặt cọc).
6. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan lập biên bản xác định
kết quả đấu giá, công bố kết quả đấu giá và thu tiên mua cổ phần theo quy
định.
7. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết
quả chính thức. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy
định.
Điều 16. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương
án cổ phần hóa
1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa để triển khai việc bán cổ phần và
quản lý, sử dụng tiền thu từ cả phần hóa theo đứng quy đỉnh tại Thông tư này.
2. Kiểm tra, giám sát Ban chỉ đạo cổ phần hóa và doanh nghiệp cổ phần
hóa trong việc thực hiện bán cổ phàn theo phương án đã được duyệt và quản lý,
sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa theo quy định.
3. Chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp cổ phần hóa nộp tiền thu từ cổ
phần hóa về Quỹ theo quy đỉnh tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 59/2011/NĐCP.
4. Phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hoá, kinh phí hỗ trợ lao động dôi
dư và số tiền thu từ cổ phần hóa, đồng thời gửi về Bộ Tài chính (Cục Tài chính
doanh nghiệp).
Điều 17. Trách nhiệm cùa Bộ Tàỉ chính
1. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cổ phần hóa trong việc
thực hiện bán cổ phần và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa theo quy
định tại Thông tư này và các văn bản có liên quan.
2. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định tại Thông tư này và
các văn bản có liên quan trong hoạt động bán cổ phần và quản lý, sử dụng tiền
thu từ cổ phần hóa.
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3. Phối hợp vói các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cổ phần hóa xử lý
các vấn đề phát sinh trong quá trình bán cố phẩn vả quản lý, sử dụng tiền thu từ
cổ phân hóa.
4. Giao Ủy ban chứng khoán nhà nước xây dựng và ban hành Quy chế
bán đấu giá cổ phần theo quy định.
Điều 18. Trách nhiệm của các nhà đầu tư
Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần (kể cả nhà đầu tư chiến lược) có
trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về quyền mua cổ phần, Quy chế bán
đấu giá cổ phần và các quy định tại Thông tư này.
Điều 19. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2012
và thay thế các nội dung có liên quan tại Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày
6/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số vấn đề vê tài chính
khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cố phần
theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính
phủ.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản
ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, xử l ý .
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
Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn 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;
Sơ 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 Kiêm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Website ch ín h phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- L ưu: VT, Cục TCDN.
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