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THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán
công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà
Nội ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11
năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua
ngày 29/06/2006;
Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
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;
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế Tổ
chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số
108/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:
“Điều 9. Đăng ký, lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch
1. Công ty đại chúng phải tiến hành các thủ tục đăng ký, lưu ký chứng
khoán với Trung tâm Lưu ký chứng khoán (TTLKCK) theo hướng dẫn của Ủy
ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
2. TTLKCK quy định cụ thể về thủ tục đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh
toán chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết.
3. TTGDCK quy định cụ thể về thủ tục đăng ký giao dịch và hủy bỏ đăng
ký giao dịch.”
2. Bổ sung Điều 16a về giao dịch của thành viên sau Điều 16 như sau:
“ Điều 16a. Giao dịch của thành viên
Thành viên có đăng ký nghiệp vụ tự doanh chứng khoán được phép mua
và bán cùng một loại cổ phiếu trong một ngày giao dịch nhằm thực hiện vai trò
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người tạo lập thị trường. UBCKNN hướng dẫn chi tiết việc thực hiện cơ chế
này.”
3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản
ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung./.
KT. BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận:
-

Văn phòng Chính phủ;
Văn phòng Trung ương 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;
HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Viện Kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;
Kiểm toán Nhà nước;
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
Công báo;
Website Chính phủ;
Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
Website BTC;
Lưu: VT, UBCKNN.
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THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

Trần Xuân Hà

