
BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Số: 5 0  /2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2009

THÔNG T Ư
Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của 

Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 

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

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một sô nội dung của Nghị định số 
27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trên thị 
trường chứng khoán như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về nguyên tắc, thủ tục tổ chức giao dịch điện tử 
trong hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến, hoạt động trao đổi thông tin 
điện tử liên quan đến hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, lưu ký 
chứng khoán, niêm yết chứng khoán; hoạt động quản lý công ty chứng khoán, 
công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán; hoạt động công bố thông tin và 
các hoạt động khác liên quan đến thị trường chứng khoán theo quy định tại Luật 
Chứng khoán.

2. Đối tượng điều chỉnh

Đối tượng điều chỉnh bao gồm Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), 
Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Lưu ký chúng khoán 
(TTLKCK), tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán, công ty 
quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, công ty đại chúng, nhà đầu tư và các tổ 
chức trung gian khác lựa chọn giao dịch trong hoạt động chứng khoán và thị 
trường chứng khoán bằng phương tiện điện tử.

3. Giải thích từ ngữ

3.1. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán là các giao dịch trong 
hoạt động, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán được thực hiện 
bằng phương tiện điện tử, bao gồm: hoạt động chào bán chứng khoán ra công
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chúng, lưu ký chứng khoán, niêm yết chứng khoán; hoạt động quản lý công ty 
chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán; hoạt động công hố 
thông tin và các hoạt động khác liên quan đến thị trường chứng khoán theo quy 
định tại Luật Chứng khoán.

3.2, Chứng từ điện tử trong lĩnh vực chứng khoán là thông điệp dữ liệu về 
hoạt động nghiệp vụ chứng khoán được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu 
trữ bằng phương tiện điện tử trong hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến; 
hoạt động trao đổi thông tin điện tử liên quan đến hoạt động chào bán chửng 
khoán ra cỏng chúng, lưu ký chứng khoán, niêm yết chứng khoán; hoạt động quản 
lý công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán; hoạt 
động công bố thông tin và các hoạt động khác liên quan đến thị trường chứng 
khoán theo quy định tại Luật Chứng khoán.

3.3. Phiếu lệnh điện tử  là thông điệp dữ liệu ghi lại những dữ liệu khách 
hàng đã đặt lệnh giao dịch qua hệ thống dữ liệu (của công ty chứng khoán nơi 
khách hàng mở tài khoản giao dịch) tại một thời điếm nhất định mà chỉ có khách 
hàng truy cập được vào hệ thống đó thông qua mật khẩu truy cập và mật khâu đặt
lệnh.

4. Nguyên tắc giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán

4.1. Việc thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán phải 
tuân theo nguyên tắc rõ ràng, công bàng, trung thực, an toàn, hiệu quả và phù hợp 
với Điều 5 của Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11.

4.2. Tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán 
phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Mục 1.1 Phần II của Thông tư số 
78/2008/TT-BTC về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

4.3. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực 
chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Mục 1.2 Phần II của Thông 
tư số 78/2008/TT-BTC về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

5. Hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến

5.1. Yêu cầu về dịch vụ•  •

5.1.1. Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến là dịch vụ do các công ty 
chứng khoán cung cấp cho nhà đầu tư để mở tài khoản, đặt lệnh, đưa ra yêu cầu 
đôi với các giao dịch chứng khoán, hoặc nhận kết quả giao dịch thông qua mạng 
Internet hoặc điện thoại.

5.1.2. Các chứng khoán được phép thực hiện dịch vụ giao dịch trực tuyến là 
các chứng khoán được giao dịch trên SGDCK.

5.1.3. Công ty chứng khoán phải tạo một trang thông tin điện tử với địa chỉ 
xác định trên mạng Internet đóng vai trò như một cổng vào cho dịch vụ giao dịch
trực tuyến.
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5.1.4. Nhà đầu tư mở tài khoản theo quy định của pháp luật tại trang thông 
tin điện tử của một công ty chứng khoán có thế thực hiện được dịch vụ giao dịch 
trực tuyến sau khi đăng ký và thực hiện những thủ tục pháp lý cần thiết.

Khi thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến, nhà đầu tư có thế sử dụng 
phiếu lệnh điện tử, trong đó phiếu lệnh điện tử phải đáp ứng đủ các tiêu chuân quy 
định tại Điều 5 của Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt 
động tài chính.

5.1.5. Công ty chứng khoán phải trực tiếp cung cấp dịch vụ giao dịch chứng 
khoán trực tuyến cho nhà đầu tư; không được ủy thác hoặc thuê các tổ chức không 
được phép khác thông qua hình thức thanh toán phí dịch vụ.

5.1.6. Công ty chứng khoán phải ban hành quy trình thực hiện dịch vụ giao 
dịch trực tuyến phù hợp với Luật Giao dịch điện tử và phải ký một hợp đồng băng 
văn bản với khách hàng quy định rõ các trách nhiệm pháp lý của cả hai bên bao 
gồm trách nhiệm bồi thường khi xảy ra rủi ro. Công ty chứng khoán cũng phải nêu 
rõ các rủi ro liên quan đối với nhà đầu tư dưới hình thức một “Bản công bố rủi ro” 
đính kèm hợp đồng.

5.1.7. Công ty chứng khoán phải lưu trữ, đảm bảo tính toàn vẹn dạng 
ngưvên bản của các chứng từ điện tử, phiếu lệnh điện tử, dữ liệu điện tử và ghi âm 
các cuộc điện thoại đặt lệnh của khách hàng ít nhất là 10 năm.

5.1.8. Công ty chứng khoán có trách nhiệm bảo mật thông tin của các tổ
chức, cá nhân tham gia giao dịch trực tuyến theo quy định của pháp luật. Công ty 
chứng khoán không được phép công bố ra bên ngoài trang thông tin điện tử kinh 
doanh hợp pháp các chương trình hoặc hệ thống liên quan đến tài khoản tiên,
chửng khoán, thông tin nhận dạng và các dữ liệu khác của nhà đầu tư.

5.1.9. Công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến phải cung 
cấp những phương pháp giao dịch thay thế dự phòng cho khách hàng sử dụng dịch 
vụ giao dịch trực tuyến.

5.1.10. Công ty chứng khoán có trách nhiệm cung cấp thường xuyên các 
văn bản đối chiếu về các hoạt động giao dịch điện tử cho các nhà đầu tư sử dụng 
dịch vụ giao dịch trực tuyến.

5.1.11. Công ty chứng khoán không được cung cấp dịch vụ giao dịch trực 
tuyến về chuyển nhượng các nguồn lực tài chính, chuyển nhượng và uỷ thác mua 
bán chứng khoán.

5.1.12. Công ty chứng khoán phải công bố những rủi ro có liên quan trên 
“Bản công bố rủi ro”, trên trang thông tin điện tử chính thức của công ty và trên 
phần mềm ứng  dụng của khách hàng. Những rủi ro được công bố bao gồm các rủi 
ro sau:

a. Trong khi truyền tải qua mạng Internet, lệnh giao dịch có thể bị treo, bị 
ngừng, bị trì hoãn, hoặc có lỗi dữ liệu;

b. Việc nhận dạng các tổ chức hoặc nhà đầu tư có thể không chính xác, lỗi 
về bảo mật có thể xảy ra;
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c. Giá cả thị trường và các thông tin chửng khoán khác có thể có lỗi hoặc sai
lệch;

d. Các rủi ro khác mà các cơ quan quản lý chứng khoán, công ty chứng 
khoán có thể thấy cần thiết phải công bố.

5.1.13. Công ty chứng khoán tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ giao 
dịch trực tuyến phải chú thích thời gian hiệu lực hoặc thời gian trê của các Bảng 
giá chứng khoán niêm yết khi gửi cho khách hàng. Trường hợp công ty chứng 
khoán cung cấp thông tin chứng khoán cho khách hàng thì phải công bố nguồn của 
thông tin.

5.2. Yêu cầu về kỹ thuật

5.2.1. Công ty chứng khoán phải áp dụng những giải pháp kỹ thuật toàn 
diện và chặt chẽ để đảm bảo rằng hệ thống dịch vụ giao dịch trực tuyến được tách 
biệt về mặt kỹ thuật với các hệ thống kinh doanh khác; ngăn chặn việc truy cập bất 
hợp pháp vào hệ thống kinh doanh nội bộ của công ty chứng khoán thông qua hoạt 
động giao dịch trực tuyến.

5.2.2. Công ty chứng khoán phải tách biệt về mặt kỹ thuật tất cả các dữ liệu 
thông tin của những nhà đầu tư không đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến với hệ 
thống dịch vụ giao dịch trực tuyến; phải thiết lập hệ thống hạn chế nội bộ.

5.2.3. Hệ thống dịch vụ giao dịch trực tuyến phải có giải pháp kỹ thuật đảm 
bảo an toàn hệ thống, lưu trữ dĩr liệu dự phòng và khôi phục hỏng hóc để đảm bảo 
cả vê mặt kỹ thuật về tính an toàn, trọn vẹn, chính xác các dữ liệu của khách hàng.

5.2.4. Công ty chứng khoán phải bố trí các nhân viên nghiệp vụ đủ trình độ 
quản lý và giám sát các hoạt động của hệ thống dịch vụ giao dịch trực tuyến. Công 
ty chứng khoán phải có đội ngũ nhân viên đáp ứng được yêu cầu chuyên môn về 
công nghệ thông tin như: Quản trị hệ điều hành, quản trị cơ sở dữ liệu, kỹ thuật 
bảo mật, quản trị mạng.

5.2.5. Hệ thống dịch vụ giao dịch trực tuyến phải có những chức năng hoặc 
phương tiện cho việc quản lý thời gian thực và ngăn chặn những cuộc truy cập bất 
hợp pháp. Hệ thống phải lưu giữ một cách hợp lý các thông tin nhật ký hàng ngày 
và kiêm tra các bản lưu phần mềm chính của hệ thống dịch vụ giao dịch trực tuyến 
như hệ thông vận hành mạng, hệ thông quản lý cơ sở dữ liệu và hệ thông quản lý 
mạng.

5.2.6. Thông tin về khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến, các 
lệnh giao dịch và các thông tin nhạy cảm khác phải được mã hóa một cách thích 
hợp trong quá trình truyền tải qua mạng Internet.

5.2.7. Công ty chứng khoán phải áp dụng những biện pháp kỹ thuật hoặc 
quản lý đáng tin cậy để xác định một cách chính xác những nhà đầu tư trực tuyến; 
ngăn chặn những khách hàng giả mạo hoặc những công ty chứng khoán giả mạo.
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5.2.8. Công ty chứng khoán phải áp dụng những biện pháp kỹ thuật hoặc 
quản lý để thiết lập các mức giới hạn về mua bán chứng khoán theo quy định của 
pháp luật cho mỗi nhà đầu tư tham gia vào dịch vụ giao dịch trực tuyến.

5.2.9. Các thiết bị kỹ thuật chính liên quan đến việc truyền tải và nhận dạng 
dữ liệu an toàn trong hệ thống dịch vụ giao dịch trực tuyến sẽ phải qua kiếm định 
và chứng nhận về độ an toàn của cơ quan quản lv nhà nước có thâm quyên. Dịch 
vụ giao dịch trực tuyến phải sử dụng chữ ký số; trường hợp chưa có dịch vụ chứng 
thực chữ ký số công cộng, các bên tham gia giao dịch có thể thỏa thuận với nhau 
băng văn bản về việc sử dụns; chữ ký điện tử để đảm bảo an toàn trong quá trình 
thực hiện giao dịch.

5.2.10. Phần mềm liên quan đến an ninh hệ thống và hoạt động kinh doanh 
chính phải được ủy thác mật khẩu nguồn chương trình và môi trường biên dịch cân 
thiết cho một tổ chức độc lập mà được các bên liên quan công nhận.

5.3. Thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực
tuyến

5.3.1. Công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực 
tuyên phải là công ty chứng khoán thành viên của SGDCK và phải đăng ký châp 
thuận với UBCKNN.

5.3.2. Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyên 
bao gồm:

a. Đơn đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến 
có đóng dấu chính thức của công ty và cam kết tuân thủ quy định pháp luật hiện 
hành;

b. Danh sách tên và lý lịch của các chuyên gia quản lý hệ thống dịch vụ giao 
dịch chứng khoán trực tuyến của công ty đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn kỹ 
thuật tại Mục 5.2.4 của Thông tư này.

c. Danh sách các chi nhánh tham gia kinh doanh dịch vụ giao dịch chứng 
khoán trực tuyến, trong đó nêu rõ địa chỉ liên lạc, họ tên của những người liên lạc, 
phương tiện liên lạc;

d. Một họp đồng mẫu về dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến với 
khách hàng, trong đó phải nêu rõ các rủi ro và các tài liệu khác liên quan đến dịch 
vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến;

đ. Báo cáo phân tích tóm tắt và báo cáo thiết kế hệ thống liên quan đến hệ 
thống dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến. Nội dung chính gồm: các tiêu 
chuẩn kỹ thuật và các chiến lược thực hiện các tiêu chuẩn về kết cấu mạng, quản 
lý thời gian thực, nhận dạng, chuyển mật mã khi truyền tải dữ liệu, chữ ký số, chia 
tách mạng và phòng chống rủi ro, phương thức giao tiếp qua mạng, phương thức 
truy nhập vào mạng, các sơ đồ kết cấu và chức năng của mạng;
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e. Báo cáo kiểm tra hệ thống gồm khả năng tối đa của hệ thống, các chỉ số 
phán ứng và độ trễ, khả năng chịu lỗi, độ tin cậy và các dữ liệu quan trọng liên 
quan đến câu hình của hệ thống;

g. Ke hoạch dự phòng cho trường hợp hỏng hóc hệ thống, cho việc truyền 
tải thông tin, phương pháp giao dịch thay thế và các biện pháp liên quan đến việc 
khôi phục dữ liệu và hệ thống;

h. các giấy chứng nhận về tính an toàn và chất lượng của hệ thống;

i. Địa chỉ trang thông tin điện tử đế truy nhập vào dịch vụ giao dịch chứng 
líhoán trực tuyến của công ty;

k. Kế hoạch kiểm soát rủi ro của công ty trong việc thực hiện dịch vụ giao 
dịch trực tuyến, bao gồm các biện pháp kỹ thuật, quản lý và dịch vụ cho việc kiểm 
soát rủi ro liên quan đến dịch vụ giao dịch trực tuyến;

1. Tài liệu kỹ thuật về thiết bị truy nhập mạng, thiết bị hoà nhập mạng, hệ 
thông phân mềm, phân cứng và các thiêt bị khác có liên quan.

5.3.3. Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, ƯBCKNN 
sẽ đưa ra các quyết định từ chối hoặc chấp thuận cho việc cung cấp dịch vụ giao 
dịch chứng khoán trực tuyến. Trừờng hợp từ chối, UBCKNN phải trả lời bằng văn 
bản và nêu rõ lý do.

5.3.4. Cồng ty chứng khoán được chấp thuận cung cấp dịch vụ giao dịch 
chứng khoán trực tuvến phải gửi UBCKNN, SGDCK các tài liệu, báo cáo liên 
quan đên nâng cấp, thay đổi hệ thống như: thực hiện nâng cấp ỉớn cho hệ thông 
vận hành dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến; thực hiện những sửa chữa lớn 
cho hệ thống quản lý kinh doanh; hoặc vận hành một hệ thong kỹ thuật và các 
nguyên tắc kinh doanh chứng khoán trực tuyến tại một chi nhánh chưa từng thực 
hiện dịch vụ giao dịch trực tuyến. Thời hạn nộp báo cáo là tối thiểu 7 ngày làm 
việc trước khi công ty chứng khoán thực hiện nâng cấp hoặc thay đổi hệ thống.

5.3.5. Công ty chứng khoán được chấp thuận cung cấp dịch vụ giao dịch 
chứng khoán trực tuyến phải nộp báo cáo hàng năm lên ƯBCKNN về hoạt động 
giao dịch chứng khoán trực tuyến trước ngày 31 tháng 01 của năm kế tiếp.

5.3.6. UBCKNN, SGDCK có trách nhiệm công bố trên website của mình 
danh sách những công ty chứng khoán đủ điều kiện, được phép cung cấp dịch vụ 
giao dịch chứng khoán trực tuyến.

6. Hoạt động trao đổi thông tin điện tử

6.1. Hoạt động trao đổi thông tin điện tử là hoạt động trao đổi thông tin 
thông qua Internet giữa các tổ chức quản lý thị trường (bao gồm UBCKNN, 
SGDCK, TTLKCK), công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư 
chứng khoán với các đối tượng đăng ký sử dụng.

6.2. Các đối tượng đăng ký sử dụng dịch vụ trao đổi thông tin điện tử thông 
qua địa chỉ đăng ký có thể gửi các dữ liệu về công bố thông tin của đơn vị mình và 
nhận các thông tin phản hồi từ cơ quan quản lý thị trường chứng khoán.

6



6.3. Đối tượng dăng ký sử dụng dịch vụ trao đổi thông tin điện tử bao gồm:

a. Công ty đại chúng, tổ chức đăng ký chảo bán chứng khoán;

b. Tô chức, cá nhân thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán;

c. Tố chức đăng ký niêm yết chứng khoán;

d. Tổ chức xin phép thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, 
công ty đầu tư chứng khoán;

đ. Tô chức, cá nhân liên quan khác.

6.4. Các đối tượng đăng ký sử dụng dịch vụ trao đổi thông tin điện tử phải 
nộp đơn đăng ký và hoàn thành các thủ tục cân thiêt khác đê có thê sử dụng bât cứ 
cỉịch vụ trao đổi thông tin điện tử nào tại trang thông tin điện tử của các tả chức 
quản lý thị trường.

6.5. Các tổ chức quản lý thị trường có trách nhiệm ban hành Quy trình cụ 
thế về dịch vụ trao đổi thông tin điện tử và trong trường hợp cần thiết phải ký một 
hợp đồng bằng văn bản với các đối tượng đăng ký sử dụng dịch vụ trên. Hợp đồng 
này phải nêu rõ trách nhiệm pháp lý của hai bên và những rủi ro có thế xảy ra đôi 
với khách hàng khi sử dụng dịch vụ của đơn vị cung cấp.

6.6. Cơ quan quản lý phải tạo lập trang thông tin điện tử trên mạng Internet 
đóng vai trò như một cổng vào cho dịch vụ trao đổi thông tin điện tử.

6.7. Tổ chức cung cấp dịch vụ trao đổi thông tin điện tử có trách nhiệm đảm 
bảo chế độ bảo mật thông tin cho khách hàng.

6.8. Các thông tin, dữ liệu chuyển qua hệ thống trao đổi thông tin điện tử 
phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4, Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao 
dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

6.9. Thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ trao đối thông tin điện tử trong lĩnh 
vực chứng khoán phải tuân theo quy định tại Mục V.A.2 Phần II của Thông tư số 
78/2008/TT-BTC về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

III. XỬ LÝ VI PHẠM
Tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán 

có hành vi vi phạm pháp luật tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi 
phạm hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 
quy định của Nghị định 27/2007/NĐ-CP, Luật Chứng khoán và các quy định pháp 
luật khác liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.
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2. Các công tỵ chứng khoán đã cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực 
tuyên phải hoàn thành thủ tục đăng ký chấp thuận với UBCKNN trong vòng 6 
tháng kể từ khi Thông tư có hiệu lực thi hành.

3. UBCKNN, SGDCK, TTLKCK, tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, 
công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và các tô 
chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.

Nơi nhận:
-Văn phòng TW và các ban của Đảng
- Văn phòng Quốc hội;
-Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Ban Tài chính quản tri TW;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính
- HĐND, ƯBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Sở Tài chính, KBNN, Cục thuế, Cục Hải quan,
ƯBCKNN, SGDCK, TTLKCK;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính

Lưu: VT) UBCKNN.
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