
BỘ TÀI CHÍNH 
 
 

Số: 1282/QĐ-BTC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến 
hoạt động niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính 
  

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 

 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 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 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch 
chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 29/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 04 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 241/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp 
dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt 
Nam; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Vụ trưởng 
Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này tám (08) thủ tục hành chính 
chính liên quan đến hoạt động niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng 
khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; bao gồm: 

Sửa đổi, bổ sung tám (08) thủ tục hành chính tại số thứ tự số 3, 4, 5, 6, 7, 
10, 11, 12 tại mục B (Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Giao dịch chứng 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC 

PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1282/QĐ-BTC ngày 11 tháng 07 năm 2017        

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT 
Số hồ 

sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Tên VBQPPL quy 
định nội dung sửa 

đổi, bổ sung 

Lĩnh 
vực 

Cơ quan 
thực hiện 

Thủ tục hành chính cấp trung ương 

1  Đăng ký niêm yết 
cổ phiếu của công 
ty hình thành sau 
hợp nhất trong 
trường hợp các 
công ty bị hợp nhất 
đang niêm yết trên 
Sở giao dịch chứng 
khoán Thành phố 
Hồ Chí Minh đăng 
ký niêm yết trên Sở 
giao dịch chứng 
khoán Thành phố 
Hồ Chí Minh hoặc 
các công ty bị hợp 
nhất đều đang niêm 
yết (trên Sở giao 
dịch chứng khoán 
Hà Nội hoặc Sở 
giao dịch chứng 
khoán Thành phố 
Hồ Chí Minh) đăng 
ký niêm yết trên Sở 
giao dịch chứng 
khoán Hà Nội 

Thông tư số 
29/2017/TT-BTC 

ngày 12/04/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 
(1)

 

Thông tư số 
241/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 

chính (2) 

Chứng 
khoán 

Sở giao dịch 
chứng 
khoán 
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2  Đăng ký niêm yết 
cổ phiếu của công 
ty hình thành sau 
hợp nhất trong 
trường hợp công ty 
đang niêm yết trên 
Sở Giao dịch 
chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí 
Minh hợp nhất với 
công ty chưa niêm 
yết trên Sở Giao 
dịch chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí 
Minh đăng ký niêm 
yết trên Sở Giao 
dịch chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí 
Minh hoặc công ty 
đang niêm yết trên 
Sở Giao dịch 
chứng khoán Hà 
Nội hoặc Sở Giao 
dịch chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí 
Minh hợp nhất với 
công ty chưa niêm 
yết thì công ty hợp 
nhất được đăng ký 
niêm yết trên Sở 
Giao dịch chứng 
khoán Hà Nội đăng 
ký niêm yết trên Sở 
Giao dịch chứng 
khoán Hà Nội 

Thông tư số 
29/2017/TT-BTC 

ngày 12/04/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

Thông tư số 
241/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

Chứng 
khoán 

Sở giao dịch 
chứng 
khoán 

 

3  Đăng ký niêm yết 
cổ phiếu của công 
ty hình thành sau 
hợp nhất trong 
trường hợp công ty 
hợp nhất từ các 
công ty bị hợp nhất 
đều chưa niêm yết 
trên Sở Giao dịch 
chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí 

Thông tư số 
29/2017/TT-BTC 

ngày 12/04/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

Thông tư số 
241/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 

chính  

Chứng 
khoán 

Sở giao dịch 
chứng 
khoán 
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Minh đăng ký niêm 
yết trên Sở Giao 
dịch chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí 
Minh hoặc công ty 
hợp nhất từ các 
công ty đều chưa 
niêm yết trên cả hai 
Sở Giao dịch 
chứng khoán đăng 
ký niêm yết trên Sở 
Giao dịch chứng 
khoán Hà Nội 

 

4  Đăng ký niêm yết 
cổ phiếu lần đầu 

Thông tư số 
29/2017/TT-BTC 

ngày 12/04/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

Thông tư số 
241/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

Chứng 
khoán 

Sở giao dịch 
chứng 
khoán 

 

5  Đăng ký niêm yết 
trái phiếu 

Thông tư số 
29/2017/TT-BTC 

ngày 12/04/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

Thông tư số 
241/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

Chứng 
khoán 

Sở giao dịch 
chứng 
khoán 

 

6  Thay đổi đăng ký 
niêm yết chứng 
khoán đối với công 
ty nhận sáp nhập 
doanh nghiệp quy 
định tại điểm b các 
khoản 1, 2 Điều 5, 
điểm b các khoản 
1, 2 Điều 7 Thông 
tư số 202/2015/TT-
BTC đã được sửa 
đổi tại khoản 3, 

Thông tư số 
29/2017/TT-BTC 

ngày 12/04/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

Thông tư số 
241/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

Chứng 
khoán 

Sở giao dịch 
chứng 
khoán 
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khoản 5 Điều 1 
Thông tư số 
29/2017/TT-BTC 

7  Thay đổi đăng ký 
niêm yết chứng 
khoán đối với công 
ty nhận sáp nhập 
doanh nghiệp theo 
quy định tại điểm a 
khoản 2 Điều 5, 
hoặc điểm a khoản 
2 Điều 7 Thông tư 
số 202/2015/TT-
BTC đã được sửa 
đổi tại khoản 3, 
khoản 5 Điều 1 
Thông tư số 
29/2017/TT-BTC 

Thông tư số 
29/2017/TT-BTC 

ngày 12/04/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

Thông tư số 
241/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

Chứng 
khoán 

Sở giao dịch 
chứng 
khoán 

 

8  Thay đổi đăng ký 
niêm yết chứng 
khoán đối với công 
ty nhận sáp nhập 
doanh nghiệp theo 
quy định tại điểm c 
các khoản 1, 2 
Điều 5 hoặc điểm c 
các khoản 1, 2 
Điều 7 Thông tư số 
202/2015/TT-BTC 
đã được sửa đổi tại 
khoản 3, khoản 5 
Điều 1 Thông tư số 
29/2017/TT-BTC 

Thông tư số 
29/2017/TT-BTC 

ngày 12/04/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

Thông tư số 
241/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

Chứng 
khoán 

Sở giao dịch 
chứng 
khoán 

 

Chú thích: 
(1) Thông tư số 29/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 
18/12/2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán. 
(2) Thông tư số 241/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch 
chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. 
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