
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • • 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

số.ề 05/2022/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và 

chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước 
nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 

doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 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 91/2015/NĐ-CP ngày 13 thảng 10 năm 2015 của 
Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản ỉỷ, sử dụng vốn, 
tài sản tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 
13 thảng 10 năm 2015 của Chỉnh phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp 
và quản lý, sử dụng von, tài sản tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của 
Chỉnh phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty ừ-ách nhiệm hữu hạn 
một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều ỉệ thành công 
ty cổ phần; 

Căn cứ Nghị định sổ 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng• 11 năm 2020 của 
Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sổ 126/2017/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chỉnh phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước 
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu 
tư 100% vốn điều ỉệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 
13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vắn nhà nước vào doanh nghiệp 
và quản lý, sử dụng von, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định sổ 32/20Ỉ8/NĐ-
CP ngày 08 thảng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị đình số 91/2015/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 129/2020/NĐ-CP ngày 27 thảng 10 năm 2020 của 
Chỉnh phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam; 
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Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chỉnh doanh nghiệp, 
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dẫn tái cơ cấu doanh 

nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ 
phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức 
năng mua, bán, xử lỷ nợ. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn các nội dung sau: 
1. Tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định 

tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 
của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành 
công ty cổ phần (sau đây gọi là Nghị định số 126/2017/NĐ-CP), điểm b khoản 2 
Điều 1 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 
tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% 
vốn điều lệ thành công ty cổ phàn; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 
10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản 
lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 
08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnỈL 
số 91/2015/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 140/2020/NĐ-CP) thông qua xử 
lý nợ để chuyển thành công ty cổ phần. 

2ề Chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà 
nước nắm giữ 100% Yốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ theo quy định 
tại khoản 2 Điều 29a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 
của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng 
vốn, tài sản tại doanh nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 91/2015/NĐ-CP), 
khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NNĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh 
nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (sau đây gọi là Nghị 
đinh số 32/2018/NĐ-CP), khoản 16 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP và 
khoản 2 Điều 23 Nghị định số 129/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2020 của 
Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Yiệt Nam (sau đây gọi là Nghị định sô 
129/2020/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1Ế Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng 

mua, bán, xử lý nợ (sau đây gọi là doanh nghiệp mua bán nợ). 
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2Ề Doanh nghiệp sau khi xử lý tài chính và xác định lại giá trị doanh 
nghiệp theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Nghị định số 
140/2020/NĐ-CP mà giá trị thực tế của doanh nghiệp thấp hơn các khoản nợ 
phải trả của doanh nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp tái cơ cấu). 

3ế Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, ủy ban 
Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của 
đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do mỉnh quyết định thành 
lập hoặc được giao quản lý và thực hiện quyền, trách nhiệm đối với phần vốn 
nhà nirớc đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 
trở lên (sau đây gọi là Cơ quan đại diện chủ sở hữu). 

4. Chủ nợ tham gia tái cơ cấu. 
5. Công ty cổ phần có vốn góp và nợ phải thu của doanh nghiệp mua bán 

nợ. 

6. Tổ chức đấu giá. 

7. Nhà đầu tư tham gia mua lô cổ phần kèm nợ phải thu. 
8. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chuyển nhượng lô cổ 

phần kèm nợ phải thu. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
1. "Phương án tái cơ cấu" là phương án chuyển đổi doanh nghiệp thuộc 

đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này thành công ty cổ phần, 
trong đó bao gồm cả phương án xử lý tài chính thông qua hoạt động mua bán 
nợ. 

2ệ "ơỉằá vốn mua nợ" là chi phí mua nợ, bao gồm giá mua khoản nợ cộng 
(+) các khoản chi phí liên quan đến việc mua khoản nợ. 

3. "Giảm trừ nghĩa vụ trả nợ" là biện pháp xóa một phần trách nhiệm trả 
nợ cho bên nợ theo quy định của pháp luật. 

4. "Chủ nợ" là tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế, cá nhân, chủ thể giao 
dịch dân sự khác có quyền đòi nợ. 

5. "Chủ nợ tham gia tái cơ cẩu" là chủ nợ của doanh nghiệp tái cơ cấu, 
cùng tham gia quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp để chuyển thành công ty cổ 
phầnệ 

6. "Tổ chức có chức năng thẩm định giá" là các doanh nghiệp được thành 
lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật yà được Bộ Tài chỉnh 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy 
định của pháp luật về giá và thẩm định giá. 

7. "Chuyển nhượng lô cỏ phần kèm nợ phải thu" là việc chuyển nhượng 
đồng thời lô cổ phần và khoản nợ phải thu của doanh nghiệp mua bán nợ tại 
doanh nghiệp khac theo các phương thức chuyển nhượng vốn quy định tại Luật 
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quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 
(sau đây gọi là Luật số 69/2014/QH13). 

8. "Tổ chức đấu giá" bao gồm Sở Giao dịch chứng khoán, công ty chứng 
khoán, trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và doanh nghiệp đấu giá tài sản theo 
quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. 

9. "Đấu giả/chào bán cạnh tranh không thành công" bao gồm các trường 
họp sau: 

a) Hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia 
đấu giá/chào bán cạnh tranh hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu 
giá/chào bán cạnh tranh; 

b) Sau khi nộp tiền đặt cọc, đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự đấu 
giá/chào bán cạnh tranh không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự đấu 
giá/chào bán cạnh tranh; 

c) Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá/chào bán cạnh tranh 
hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất vẫn thấp hơn giá khởi điểm; 

d) Tất cả các nhà đầu tư trả giá cao nhất bằng nhau đều từ chối mua hoặc 
từ chối bỏ phiếu kín; 

đ) Nhà đầu tư trúng giá nhưng từ chối mua; 
e) Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy định của Quy chế bán đấu giá/chào 

bán cạnh tranh. 

Chưong n 
TÁI Cơ CẤU DOANH NGHIỆP 

Điều 4. Nguyên tắc tái cơ cấu doanh nghiệp 
1. Phương án tái cơ cấu được thực hiện ữên nguyên tắc đồng thuận giữa 

cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp tái cơ cẩu với Công ty ữách nhiệm 
hữu hạn một thành viên mua bán nợ Việt Nam (sau đây gọi là Công ty Mua bán 
nợ Việt Nam) và/hoặc các chủ nợ tham gia tái cơ cấu (lập biên bản thỏa thuận 
giữa các bên). Công ty Mua bán nợ Việt Nam được quyền chủ động đàm phán 
mua nợ với các chủ nợ và đề xuất phương án tái cơ cẩu doanh nghiệp phù hợp 
với quy định của pháp luật. 

2ẽ Công ty Mua bán nợ Việt Nam chỉ quyết định mua nợ sau khi đã thỏa 
thuân, thống nhất với cơ quan đại diện chủ sở hữu và có kết quả đàm phán mua 
nợ với các chủ nợ của doanh nghiệp tái cơ cấu. Phương án mua bán nợ đê tái cơ 
cấu dóanh nghiệp phải đảm bảo có tính khả thi, có khả năng thu hồi vốn hiệu 
quả và đủ nguồn chênh lệch giữa giá vốn mua nợ với giá tri sổ sách khoản nợ để 
xử lý tài chính, chuyển đổi thành công doanh nghiệp sang công ty cổ phân theo 
quy định. 

3. Trường hợp phương án mua nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp không khả 
thi và hiệu quả thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu báo cáo cơ quan đại diện 



chủ sở hữu xem xét, quyết định hình thức chuyển đổi khác theo quy định của 
pháp luật. 

4. Ngoài các nội dung quy định tại Thông tư này, doanh nghiệp tái cơ cấu, 
Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các cơ quan có liên quan thực hiện theo quy 
định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP, Nghị 
định số 129/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

Điều 5. Quy trình tái cơ cấu doanh nghiệp 
Quy trình tái cơ cấu doanh nghiệp để chuyển thành công ty cổ phần quy 

định cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này, bao gồm các bước cơ bản sau: 
1. Xây dựng phương án tái cơ cấu 
a) Triển khai kế hoạch chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần: 
- Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá/tái cơ cấu và Tổ giúp việc. 
- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu. 

- Phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa, quyết định lựa chọn tư vấn cổ 
phần hóa. 

- Tổ chức kiểm kê, xử lý những vấn đề về tài chính và tổ chức xác định 
giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định 
số 140/2020/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và các văn bản sừa 
đổi, bổ sung (nếu có). 

- Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp. 
- Quyết định việc đề nghị Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các chủ nợ 

khác tham gia tái cơ cấu. 
b) Hoàn tất phương án tái cơ cấu trình cơ quan đại diện chủ sở hữu phê 

duyệtẾ 

2. Tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu. 
3ệ Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần. 
a) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và đăng ký doanh nghiệp; 
b) Tổ chức quyết toán, bàn giao giữa doanh nghiệp tái cơ cấu và công ty 

cổ phần. 
Điều 6. Xử lý tài chính doanh nghiệp tái cơ cấu 
lữ Xử lý tài chính khi xác định giá trị doanh nghiệp 
Doanh nghiệp tái cơ cấu thực hiện xử lý tài chính khi xác định giá trị 

doanh nghiệp theo quy đinh tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 
140/2020/NĐ-CP và Thông tư số 46/2021/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2021 
của Bộ Tài chỉnh hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá 
trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vôn điêu lệ thành 
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công ly cổ phần (sau đây gọi là Thông tư số 46/2021/TT-BTC) và các văn bản 
sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

2. Xử lý tài chính theo phương án tái cơ cấu 
a) Nguyên tắc xử lý tài chính: 
- Việc xử lý tài chính đối với doanh nghiệp tái cơ cấu phải gắn với 

phương án tái cơ cấu đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt. Việc giảm 
trừ nghĩa vụ trả nợ phải gắn liền với việc Công ty Mua bán nợ Việt Nam chuyển 
nợ, tài sản thành vốn góp tại doanh nghiệp và không làm thay đổi trách nhiệm 
của tổ chức, cá nhân đã gây ra tổn thất tài chính trước đây. 

- Đảm bảo công khai, minh bạch và chấp hành đúng các quy định của 
pháp luật. Trường họp các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện xử lý tài 
chính không chấp hành đúng chế độ quy định, gây thất thoát vốn, tài sản thi tổ 
chức, cá nhân đó chịu trách nhiệm bồi thường và xử lý trách nhiệm theo quy 
định của pháp luật. 

b) Nội dung xử lý tài chính: 
- Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, căn cứ phương án tái cơ cấu 

đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt: 
+ Công ty Mua bán nợ Việt Nam xem xét, giảm trừ nghĩa vụ trả nợ tối đa 

bằng số âm vốn chủ sở hữu theo Quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu về 
xác định giá trị doanh nghiệp trừ đi phần giảm trừ nghĩa vụ trả nợ của các chủ 
nợ khác (nếu có) và không vượt quá số chênh lệch giữa giá trị sổ sách khoản nợ 
mua và giá vốn mua nợ tính đến thời điểm quyết định giảm trừ nghĩa vụ trả nợ; 

+ Các chủ nợ khác quyết định giảm trừ nghĩa vụ trả nợ cho doanh nghiệp 
tái cơ cấu theo thỏa thuận giữa các bên. 

- Từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức 
chuyển thành công ty cổ phần, doanh nghiệp tái cơ cấu tiếp tục xử lý tài chính 
theo quy định. Trong đó: 

+ Lợi nhuận phát sinh được phân phối theo quy định hiện hành đối với 
doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

+ Doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy 
định hiện hành (nếu có). 

+ Trường hợp phát sinh lỗ thì cơ quan đại diện chủ sở hữu chl đạo doanh 
nghiệp tái cơ cấu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên 
quan để có biện pháp khắc phục, bồi thường theo quy định, số lỗ còn lại được 
Công ty Mua bán nợ Yiệt Nam và các chủ nợ tham gia tái cơ cấu xem xét, thực 
hiện tiếp việc giảm trừ một phần nghĩa vụ trả nợ néu còn nguồn chênh lệch giữa 
giá Yốn mua nợ và giá trị sổ sách khoản nợ. 

Điều 7. Chuyển nợ thành vổn góp và bản cổ phần lần đầu 
1. Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các chủ nợ tham gia tái cơ cấu doanh 
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nghiệp được chuyển nợ thành vốn góp cổ phần theo nguyên tắc thỏa thuận và 
được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt trong phương án tái cơ câuể 

2. Doanh nghiệp tái cơ cấu thực hiện trình tự, thủ tục, phương thức bán và 
giá bán cổ phần lần đầu theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị 
định số 140/2020/NĐ-CP và Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 5 
năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng 
tiền thu tò cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển 
đổi thành công ty cổ phần (sau đây gọi là Thông tư số 32/2021/TT-BTC) và các 
văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định giá 
bán cổ phần cho người lao động tại doanh nghiệp tái cơ cấu không thấp hơn 
60% mệnh giá cổ phần theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 
126/2017/NĐ-CP. 

Điều 8. Xử lý số cổ phần không bán hết 
Doanh nghiệp tái cơ cấu có trách nhiệm thực hiện xử lý số cổ phần không 

bán hết theo quy định tại Nghị đinh số 126/2017/NĐ-CP, Nghị đinh số 
140/2020/NĐ-CP và íhôngề tư so 32/2021/T'T-BTC. Trong đó: 

1. Trường hợp không bán hết số cổ phần cho các nhà đầu tư theo phương 
thức thỏa thuận sau khi bán đấu giá công khai không thành công hoặc không bán 
hết số cổ phần chào bán của cuộc đấu giá công khai theo quy định tại khoản 3, 
khoản 4 Điều 8 Thông tư số 32/2021/TT-BTC thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái 
cơ cấu xem xét, quyết đinh chào bán cho Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các 
chủ nợ theo nguyên tắc thỏa thuận và giá bán cổ phần không thấp hon mệnh. giá. 

2. Trường họp Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các chủ nợ vẫn không 
mua hết số cổ phần chào bán quy định tại khoản 1 Điều này thì Ban chỉ đạo cổ 
phần hóa/tái cơ cấu báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện điều chỉnh 
quy mô, cợ cấu vốn điều lệ để chuyển doanh nghiệp tái cơ cấu thành công ty cổ 
phần trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 

Điều 9. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu 
Ban chi đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu thực hiện các quyền và trách nhiệm 

theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 140/2020/NĐ-
CP, Thông ềtư sốẽ 32/2021/TT-BTC và Thông tư số 46/2021/TT-BTC, trong đó: 

1. Giúp cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc doanh nghiệp do Nhà nước nắm 
giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là doanh nghiệp cấp 1) đối với trường hợp 
doanh nghiệp tái cơ cấu là doanh nghiệp do doanh nghiệp cấp 1 năm giữ 100% 
vốn điều lệ (sau đây gọi là doanh nghiệp cấp 2) chỉ đạo và tổ chức thực hiện 
việc chuyển doanh nghiệp tái cơ cấu thành công ty cổ phần. 

2. Rà soát, trình cơ quan đại diện chủ sờ hữu hoặc doanh nghiệp cấp 1 
(trường họp doanh nghiệp tái cơ cấu là doanh nghiệp cấp 2) phê duyệt phương 
án tái cơ cấu theo quy định tại Thông tư này. 

3. Báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc doanh nghiệp cấp 1 (trường 
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hợp doanh nghiệp tái cơ cấu là doanh nghiệp cấp 2) phê duyệt các khoản chi phí 
chuyển đổi, chi cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và số tiền thu từ 
cổ phần hỏa/tái cơ cấu phải nộp. 

4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án tái cơ cấu theo quy định 
tại Thông tư này và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc doanh 
nghiệp cấp 1 

Cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc doanh nghiệp cấp 1 (trường hợp doanh 
nghiệp tái cơ cấu là doanh nghiệp cấp 2) thực hiện các quyền và trách nhiệm 
theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 140/2020/NĐ-
CP, Thông tư số 32/2021/TT-BTC và Thông tư số 46/2021/TT-BTC, trong đó: 

1. Chl đạo doanh nghiệp tái cơ cấu phối hợp với Công ty Mua bán nợ Việt 
Nam và các chủ nợ để tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng doanh nghiệp 
trước khi tham gia tái cơ cấu. 

2. Thỏa thuận với Công ty Mua bán nợ Việt Nam, các chủ nợ về phương 
án tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua xử lý nợ theo quy định tại Thông tư này. 

3. Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án tái cơ cấu theo 
quy định tại Thông tư này và các nội dung đã thỏa thuận với Công ty Mua bán 
nợ Việt Nam, các chủ nợ tham gia tái cơ cấuề 

4. Kiểm tra, giám sát Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu và doanh nghiệp 
tái cơ cấu ữong việc ữiển khai phương án tái cơ cấuề 

Điều 11. Trách nhiệm của doanh nghiệp tái cơ cấu 
1Ẽ Chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác về 

doanh nghiệp, tạo điều kiện để Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các chủ nợ 
tham gia phương án tái cơ cấu nghiên cứu, đánh giá thực trạng của doanh nghiệp 
trước khi xây dựng phương án tái cơ câu. 

2. Phối hợp với Công ty Mua bán nợ Yiệt Nam và các chủ nợ xây dựng 
phương án tái cơ cấu, trình cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc doanh nghiệp cấp 
1 (trường hợp doanh nghiệp tái cơ cấu là doanh nghiệp cấp 2) phê duyệt theo 
quy định. 

3. Báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc doanh nghiệp cấp 1 (trượng 
họp doanh nghiệp tái cơ cấu là doanh nghiệp cấp 2) xem xét, thỏa thuận với 
Công ty Mua bán nợ Việt Nam để triển khai các bước của quá trỉnh tái cơ cấu 
theo quy định tại Thông tư này trong trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện 
xử lý tài chính và xác định lại giá tri doanh nghiệp nhưng theo báo cáo tài chính 
được kiểm toán tại thời điểm gần nhất có tổng tài sản thấp hơn các khoản nợ 
phải trả. 

4. Tổ chức triển khai phương án tái cơ cấu, quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ 
phần hóa/tái cơ cấu theo quy định tại Thông tư này và các văn bản hướng dân có 
liên quan. Trường họp có tổn thất xảy ra do vi phạm, không thực hiện đúng các 
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quy định thì doanh nghiệp tái cơ cấu và các cá nhân có liên quan chịu ừách 
nhiệm bồi thường, xử lý theo quy định của pháp luật. 

5. Kết thúc quá trình tái cơ cấu, doanh nghiệp phải quyết toán kinh phí hỗ 
trợ lao động dôi dư, tinh giản biên chế và chi phí chuyển đổi, báo cáo Ban chỉ 
đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu trình cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc doanh nghiệp 
cấp 1 (trường họp doanh nghiệp tái cơ cấu là doanh nghiệp cấp 2) phê duyệtẵ 

6. Doanh nghiệp tái cơ cấu thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm khác đối 
với doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, 
Nghị định so 140/2020/NĐ-CP, Thông tư số 32/2021/TT-BTC và Thông tư số 
46/202 i/TT-BTC. 

Điều 12ễ Trách nhiệm của Công ty Mua bán nợ Việt Nam 
1. Thỏa thuận với cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc doanh nghiệp cấp 1 

(trường họp doanh nghiệp tái cơ cấu là doanh nghiệp cấp 2) và doanh nghiệp tái 
cơ cấu trước khi quyết định mua nợ từ các chủ nợ của doanh nghiệp tái cơ cấu. 

2. Thực hiện xử lý tài chính theo phương án tái cơ cấu đã được cơ quan 
đại diện chủ sở hữu hoặc doanh nghiệp cấp 1 (trường họp doanh nghiệp tái cơ 
cấu là doanh nghiệp cấp 2) phê duyệt, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm 
quyền của Công ty Mua bán nợ Việt Nam và quy định của pháp luật, 

3. Phối hợp với doanh nghiệp tái cơ cấu trong quá trình tổ chức triển khai 
phương án tái cơ cấu. 

4. Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Mua bán nợ Việt Nam tại 
doanh nghiệp tái cơ cấu theo quy định. 

Điều 13. Trách nhiệm của các chủ nợ tham gia táỉ cơ cấu 
1. Phối hợp với Công ty Mua bán nợ Việt Nam, cơ quan đại diện chủ sở 

hữu hoặc doanh nghiệp cấp 1 (trường hợp doanh nghiệp tái cơ cấu là doanh 
nghiệp cấp 2) và doanh nghiệp tái cơ cấu trong quá trình tổ chức triển khai 
phương án tái cơ cấu. Thực hiện xử lý tài chính cho doanh nghiệp tái cơ câu 
theo cam kết và phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt. 

2. Tham gia vào Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu và Tổ giúp việc để 
triển khai phương án tái cơ cấu (nếu cần). 

3. Cử người đại diện phần vốn góp tại doanh nghiệp tái cơ cấu (nếu có) 
theo quy định. 

Chương III 
CHUYỂN NHƯỢNG LÔ co PHÀN KÈM NỢ PHẢI THU 

Điều 14. Nguyên tắc thực hiện và thẩm quyền quyết định chuyển 
nhượng 

1. Việc chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp mua 
bán nợ thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 
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91/2015/NĐ-CP, khoản 12 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, khoản 15 Điều 
2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 23 Nghị định số 
129/2020/NĐ-CP. Các nội dung không quy định tại Thông tư này thi thực hiện 
theo quy định áp dụng đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 
điều lệ và các quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Tại thời điểm xây dựng phương án chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ 
phải thu, trường họp giá trị chuyển nhượng dự kiến thu được thấp hơn giá trị ghi 
trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp mua bán nợ và đã được trích lập dự phòng 
(cả phần vốn góp và phần nợ phải thu) thì việc quyết định phương án chuyển 
nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu thực hiện như sau: 

a) Nếu khoản dự phòng đã trích lập bằng hoặc lớn hơn chênh lệch giữa 
giá trị dự kiến thu được so với giá trị ghi ừên sổ sách kế toán, Hội đồng thành 
viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định phương án chuyển nhượng lô cổ phần 
kèm nợ phải thu; 

b) Nếu khoản dự phòng đã trích lập nhỏ hơn chênh lệch giữa giá trị khoản 
đầu tư ghi trên sổ kế toán với giá trị chuyển nhượng dự kiến thu được, Hội đồng 
thành viên hoặc Chủ tịch công ty phải báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu 
nguyên nhân phát sinh khoản chênh lệch để cơ quan đại diện chủ sở hữu xem 
xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý 
vốn đầu tư ra ngoài (nếu có) và quyết định phương án chuyển nhượng lô cổ phần 
kèm nợ phải thu. 

3. Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán (toàn bộ hoặc một phần số lượng 
cổ phần góp tại doanh nghiệp) và khoản nợ phải thu kèm theo được xác định, là 
một lô. Nhà đầu tư tham gia phải mua cả lô cổ phần kèm nợ phải thu. Công ty cổ 
phần có vốn góp và nợ phải thu của doanh nghiệp mua bán nợ không được tham 
gia đấu giá, chào giá cạnh tranh, thỏa thuận cả lô cổ phần kèm nợ phải thu của 
chính doanh nghiệp minh. Nhà đầu tư tham gia mua cả lô cổ phần kèm nợ phải 
thu không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. 

4. Trình tự phương thức chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của 
doanh nghiệp mua bán nợ thực hiện theo trinh tự phương thức chuyển nhượng 
vốn ra ngoài doanh nghiệp quy định tại Điều 29a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, 
khoản 13 Điều 1 Nghị đinh số 32/2018/NĐ-CP và khoản 16 Điều 2 Nghị định số 
140/2020/NĐ-CP. 

5. Việc chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu tại các công ty cổ 
phần đã đăng ký giao dịch/niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thực hiện theo 
hình thức đấu giá công khai (đấu giá theo lô). Trường hơp đấu giá công khai 
không thành công thì thực hiện theo hinh thức chào bán cạnh tranh. Trường hơp 
chỉ có 01 nhà đầu tư là đối tượng tham gia đã nộp hồ sơ hợp lệ và thực hiện đâỵ 
đủ các thủ tục tham dự phiên chào bán cạnh tranh theo quy định của quy chế 
phiên chào bán cạnh tranh thi thực hiện chuyển nhượng lô cổ phàn kèm nợ phải 
thu theo hình thức thỏa thuận trực tiếp. 
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6. Đối với Công ty Mua bán nợ Việt Nam, việc chuyển nhượng lô cổ phần 
kèm nợ phải thu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 129/2020/NĐ-CP và 
các văn bản hướng dẫn. 

Điều 15. Giá khỏi điểm 
1. Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty (hoặc Tổng Giám đốc/Giám đốc 

theo phân cấp) của doanh nghiệp mua bán nợ quyết định giá khởi điểm chuyển 
nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu nhưng không thấp hơn giá trị lô cổ phần 
cộng với giá trị khoản nợ phải thu theo nguyên tắc sau: 

a) Giá trị lô cổ phần để xác định giá khởi điểm lô cổ phần kèm nợ phải thu 
không thấp hơn giá trị của một cổ phần nhân (x) với số lượng cổ phần chào bán 
theo lô và theo nguyên tắc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 29 Nghị định số 
91/2015/NĐ-CP, khoản 12 Đieu i Nghị định số 32/2018/NĐ-CP va khoản 15 
Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CPT 

b) Giá ữị khoản nợ phải thu để xác định giá khởi điểm lô cổ phần kèm nợ 
phải thu không thấp hơn giá trị xác định lại do tổ chức có chức năng thẩm định 
giá thực hiện. Việc xác định giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về 
thẩm định giá và pháp luật có liên quan. 

2ể Việc sử dụng một mức giá khởi điểm để thực hiện chuyển nhượng lô cổ 
phần kèm nợ phải thu theo các phương thức tại Thông tư này phải đảm bảo 
nguyên tắc thời gian tối đa không quá 06 tháng kể từ thời điểm chứng thư thẩm 
định giá có hiệu lực đến ngày công bố trúng giá chuyển nhượng lô cổ phần kèm 
nợ phải thu (đối với phương thức đấu giá công khai, chào bán cạnh ừanh) hoặc 
tính đến ngày ký hợp đồng chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu (theo 
phương thức thỏa thuận). Tổ chức có chức năng thẩm định giá được lựa chọn 
các phương pháp định giá thích hợp theo quy định của pháp luật giá và thẩm 
định giá để xác định giá khởi điểm; chịu ữách nhiệm trước pháp luật về kết quả 
thẩm định giả. 

Điều 16. Tổ chức thực hiện đấu giá 
1Ể Doanh nghiệp mua bán nợ ký hợp đồng thuê tổ chức đấu giá để tổ chức 

bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu. 
2ệ Trường hợp thành lập Hội đồng bán đấu giá (nếu có), tổ chức đấu giá 

ban hành quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá. Chủ tịch Hội đồng bán đấu 
giá là đại diện của doanh nghiệp mua bán nợ hoặc người được ủy quyên. 

3. Căn cứ Quy chế mẫu ban hành kèm Phụ lục 2 Thông tư này, Tổ chức 
đấu giá ban hành Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần kèm nợ phải thu sau khi 
thống nhất với doanh nghiệp mua bán nợẽ 

Điều 17. Lập hồ sơ đấu giá và công bố thông tín 
lế Hồ sơ bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu bao gồm: 
a) Quyết định của cấp có thẩm quyền về phê duyệt phương án chuyển 

nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu; 
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b) Tài liệu chứng minh doanh nghiệp mua bán nợ là chủ sở hữu họp pháp 
với phần vốn góp tại công ty cổ phần; 

c) Tài liệu liên quan đến khoản nợ: Biên bản đối chiếu công nợ tại thời 
điểm gần nhất với thời điểm công bố thông tin, trong đó bao gồm cả nợ gốc và 
nợ lãi (nếu cỏ); Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ (néu có) và giá trị tài sản 
bảo đảm (giá ừị sổ sách; giá trị định giá lại) và các tài liệu khác có liên quan đến 
khoản nợ (nếu cần); 

d) Chứng thư thẩm định giá; 
đ) Bản công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị 

định số 140/2020/NĐ-CP, trong đó bổ sung thông tin về khoản nợ bán kèm lô cổ 
phần gồm: giá trị khoản nợ (giá trị sổ sách, giá trị xác đinh lại), thông tin về tài 
sản bảo đảm khoản nợ (nếu có) và giá trị tài sản bảo đảm (giá trị sổ sách, giá trị 
định giá lại); 

e) Quy chế bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu. 
2. Công bố thông tin: 
Việc thực hiện công bố thông tin thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 

29a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-
CP và khoản 16 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP. 

Điều 18. Thực hiện bán đấu giá 
1. Cuộc đấu giá được tổ chức tại trụ sở của tổ chức đấu giá, doanh nghiệp 

mua bán nợ hoặc địa điểm khác theo thỏa thuận của doanh nghiệp mua bán nợ 
và tổ chức đấu giá. 

2. Trong thời hạn quy định tại Quy chế bán đấu giá, nhà đầu tư đủ điều 
kiện tham gia đấu giá thực hiện đăng ký đấu giá và thực hiện nộp tiền đặt cọc. 
Doanh nghiệp mua bán nợ quyết định tỷ lệ đặt cọc của nhà đầu tư bằng 10% 
tổng giá tri lô cổ phần kèm nợ phải thu tính theo giá khởi điểm. Trường họp cần 
thiết xác định mức đặt cọc cao hơn để đảm bảo phương án chuyển nhượng thành 
công thỉ doanh nghiệp mua bán nợ quyết định tỷ lệ đặt cọc nhưng không cao 
hơn 20% tổng giá trị lô cổ phần kèm nợ phải thu tính theo giá khởi điểm. 

Sau khi đăng kỷ đấu giá và hoàn tất thủ tục đặt cọc, nhà đầu tư được tổ 
chức đấu giá cung cấp phiếu tham dự đấu giá để thực hiện đặt giá mua (giá đấu). 

3. Trong thời hạn quy định tại Quy chế bán đấu giá, các nhà đầu tư ghi giá 
đặt mua (giá đấu) vào phiếu tham dự đấu giá và bỏ phiếu trực tiếp tại địa điểm 
tổ chức đấu giá hoặc bỏ phiếu qua đường bưu điện theo quy định tại Quy chế 
bán đấu giá cổ phần. Mỗi nhả đầu tư chi được cấp một phiếu tham dự đẩu giá và 
chỉ được bỏ một mức giá cho toàn bộ lô cổ phần kèm nợ phải thu. 

Việc đấu giá công khai chi thực hiện khi có ít nhất 02 nhà đầu tư là đối 
tượng tham gia đã nộp hồ sơ hợp lệ và thực hiện đày đủ các thủ tục tham dự 
cuộc đấu giá công khai theo quy định tại Quy chế bán đấu giá. 
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Điều 19. Xác định kết quả đấu giá 
1. Giá đấu họp lệ là mức giá không thấp hơn giá khởi điểm theo quy định 

tại Quy chế bán đấu giá. 
2. Giá trúng đấu giá được xác định là mức giá hợp lệ nhà đầu tư đặt mua 

cao nhấtằ 

3 Ể Trường hợp có tò hai nhà đầu tư trở lên đặt mức giá cao nhất bằng nhau 
và không thấp hơn mức giá khởi điểm thì ừong vòng tối đa 05 ngày làm việc kể 
từ ngày tổ chức phiên đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu, doanh nghiệp mua 
bán nợ phối hợp với tổ chức đấu giá thực hiện bỏ phiếu kín trực tiếp giữa các 
nhà đầu tư cùng trả mức giá này để xác định nhà đầu tư có mức đặt giá cao nhất 
và duy nhấtẸ Mức giá bỏ phiếu kín là mức giá không thấp hơn mức giá đấu mà 
các nhà đầu tư đã trả cao nhất bằng nhau theo bước giá quy định tại Quy chế bán 
đấu giá. Nhà đầu tư có mức giá đặt mua cao nhất khi bỏ phiếu kín là nhà đầu tư 
trúng giá và sẽ được mua lô cổ phần kèm nợ phải thu. Trường họp khi tổ chức 
bỏ phiếu kín các nhà đầu tư tiếp tục trả giá bằng nhau thì tổ chức bốc thăm ngay 
để xác định nhà đầu tư trúng giá. 

Trường hợp nhà đầu tư trả giá cao nhất bằng nhau đều từ chối bỏ phiéu 
kín hoặc nhà đầu tư đã xác định trúng giá nhưng từ chối mua thì xác định cuộc 
đấu giá không thành công để thực hiện chuyển sang phương thức chuyển 
nhượng khác theo quy định. 

Điều 20. Xử lý kết quả đấu giá 
lắ Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, căn cứ kết quả đấu giá, Tổ chức 

đấu giá có ừách nhiệm lập Biên bản xác định kết quả đấu giá; Tổ chức đấu giá, 
doanh nghiệp mua bán nợ đồng ký biên bản xác định kết quả đấu giá. Biên bản 
xác định kết quả đấu giá được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục in ban hành 
kèm theo Nghị định số 140/2Ỏ20/NĐ-CP. 

2. Trong thời gian tối đa 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu 
giá, doanh nghiệp mua bán nợ/tổ chức đấu giá phối hợp công bố kết quả đấu giá 
tại địa điểm đấu giá, trên ữang thông tin điện tử của tổ chức đấu giá, doanh 
nghiệp mua bán nợ và thông báo cho nhà đầu tư trúng đấu giá kết quả trúng giá. 

3. Trong thời hạn tối đa 07 (bảy) ngày kể tò ngày công bố kết quả bán đấu 
giá cổ phần, căn cứ thông báo trúng đấu giá, nhà đầu tư thực hiện thanh toán 
phần còn lại tiền mua lô cổ phần kèm nợ phải thu theo giá trúng đấu giá sau khi 
trừ đi số tiền đặt cọc. Trong thòi hạn này, doanh nghiệp mua bán nợ phôi họp 
với tổ chức bán đấu giá hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư không trúng đấu 
giá và không vi phạm Quy chế bán đấu giá. Nhà đầu tư vi phạm Quy chế bán 
đấu giá thì không được hoàn trả tiền đặt cọc. 

4. Chuyển tiền thu từ bán lô cổ phần kèm nợ phải thu và danh sách nhà 
đầu tư đã nộp tiền cho doanh nghiệp mua bán nợ 

a) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền của 
nhả đầu tư, tổ chức đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền thu từ bán lô cổ phân 
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kèm nợ phải thu và danh sách nhà đầu tư đã nộp tiền cho doanh nghiệp mua bán 
nợ. 

b) Trong thòi hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền 
của nhà đầu tư, doanh nghiệp mua bán nợ gửi hồ sơ bao gồm: Quyết định phê 
duyệt phương án chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của cấp có thẩm 
quyền, văn bản đề nghị và Biên bản xác định nhà đầu tư trúng đấu giá lô cổ phần 
kèm nợ phải thu (bao gồm cả danh sách nhà đầu tư đã nộp tiền) đến Trung tâm 
Lưu ký chứng khoán Yiệt Nam đối với trường họp bán đấu giá cổ phần tại công 
ty cổ phần đã đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu kỷ chứng khoán Việt Nam. 

c) Trong thòi hạn 05 ngày kể tò ngày nhận được hồ sơ của doanh nghiệp 
mua bán nợ, Trung tâm Lưu ký chửng khoán Việt Nam có trách nhiệm thực hiện 
chuyển quyền sở hữu phần vốn của doanh nghiệp mua bán nợ đã chuyển nhượng 
cho tổ chức, cá nhân khác theo hồ sơ doanh nghiệp mua bán nợ gửi Trung tâm 
Lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

Trường hợp doanh nghiệp mua bản nợ bán đấu giá cổ phần chưa đăng ký 
cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, thủ tục chuyển quyền sở 
hữu cổ phần giữa doanh nghiệp mua bán nợ và nhà đầu tư sau khi nhà đầu tư 
hoàn thành nộp tiền mua cổ phần thực hiện theo quy định của Luật doanh 
nghiệp, điều lệ công ty cổ phần. 

d) Doanh nghiệp mua bán nợ có trách nhiệm phối họp với công ty cổ phần 
hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần kèm nợ phải thu cho nhà đâu tư, 
công khai thông tin về thủ tục và thời gian cụ thể việc hoàn thành, chuyển quyền 
sở hữu cổ phần kèm nợ phải thu cho nhà đầu tư biết khi tổ chức thực hiện bán 
đấu giá. 

5. Căn cứ giá trị khoản nợ và giá frị lô cổ phần khi xác định giá khởi điểm 
theo quy định tại Điều 15 Thông tư này, doanh nghiệp mua bán nợ quyết định 
việc phân bổ tiền thu tò bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu cho lô cổ phần 
và khoản nợ theo nguyên tắc số tiền phân bổ không thấp hơn giá trị của lô cổ 
phần và của khoản nợ khi xác định giá khởi điểm lô cổ phần kèm nợ phải thu. 

6. Trường hợp đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu không thành công, Hội 
đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty của doanh nghiệp mua bán nợ quyết định 
chuyển sang thực hiện theo phương thức chào bán cạnh tranh. 

Điều 21ẳ Chào bán cạnh tranh, thỏa thuận 
1. Việc tổ chức thực hiện, xác định kết quả, thanh toán tiền bán cổ phần, 

lập và gửi hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phần và báo cáo chuyển nhượng lô cô 
phần kèm nợ phải thu theo phương thức chào bán cạnh tranh thực hiện như quy 
định đối với phương thức đấu giá công khai tại Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 
19, Điều 20 Thông tư này. 

2ế Trường hơp tổ chức chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu 
chỉ có 01 (một) nhà đầu tư tham gia thì doanh nghiệp mua bán nợ bán thỏa thuận 
trực tiếp cho nhà đầu tư là đối tượng tham gia đã nộp hồ sơ hợp lệ và thực hiện 
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đầy đủ các thủ tục tham dự phiên chào bán cạnh tranh theo quy định với giá 
không thấp hơn giá khỏi điểm của phiên chào giá cạnh tranh. 

3. Sau khi thực hiện các phương thức đấu giá công lchai, chào bán cạnh 
tranh, thỏa thuận mà vẫn không chuyển nhượng được lô cổ phần kèm nợ phải 
thu thì doanh nghiệp mua bán nợ căn cứ nhu cầu thị trường để lựa chọn thời 
điểm tiếp tục thực hiện chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu theo các 
phương thức giao dịch và thứ tự thực hiện các phương thức theo quy định tại 
Thông tư này. 

Điều 22. Trách nhiệm của doanh nghiệp mua bán nợ 
1 ệ Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai việc chuyển nhượng cổ phần kèm 

nợ phải thu theo quy định tại Thông tư này. 
2. Lập hồ sơ và công bố thông tin chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải 

thu theo quy định tại Điều 17 Thông tư nàyể 

3. Ký biên bản xác định kết quà đấu giá/chào bán cạnh tranh và công bố 
kết quà đấu giá/chào bán cạnh tranh theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 20 
và Điều 21 Thông tư này. 

Điều 23. Trách nhiệm của tổ chức đấu giá 
1 ẵ Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá/chào bán cạnh tranh (nếu 

có) và ban hành Quy chê bán đâu giá/chào bán cạnh ữanh lô cô phân kèm nợ 
phải thu. 

2. Phối họp với doanh nghiệp mua bán nợ công bố thông tin và báo cáo 
kết quả bán đấu giá/chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu theo quy 
định tại Thông tư này. 

3. Thực hiện việc chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu theo quy 
định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 24. Trách nhiệm của công ty cổ phần có vốn góp và nự phải thu 
của doanh nghiệp mua bán nợ 

1. Phối hợp, cung cấp các thông tin cần thiết để doanh nghiệp mua bán nợ 
lập hồ sơ bán đấu giá/chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu theo quy 
định. 
— 2. Phối hợp với doanh nghiệp mua bán nợ/tổ chức bán đấu giá thực hiện 

chuyển quyền sở hữu phần vốn góp và quyền chủ nợ của khoản nợ phải thu cho 
nhà đầu tư trúng giá lô cổ phần kèm nợ phải thu. 

Điều 25. Trách nhiệm của nhà đầu tư 
1. Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm thực hiện đúng các 

quy đinh tại Quy chế chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu và quy định tại 
Thông tư này. 
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2. Trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải 
thu của công ty đại chúng và trở thành cổ đông lớn thì nhà đầu tư thực hiện chế 
độ công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán. 

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 26. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Các doanh nghiệp tái cơ cấu đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê 

duyệt phương án tái cơ cấu trước thời điểm Nghị định số 126/2017/NĐ-CP có 
hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án tái cơ cấu đã được phê 
duyệt. Việc xử lý tài chính và quản lý, quyết toán số tiền thu từ cổ phần hóa/tái 
cơ cấu tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần thực 
hiện theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 
140/2020/NĐ-CP, Thông tư số 32/2021/TT-BTC, Thông tư số 46/2021/TT-BTC 
và hướng dẫn tại Thông tư này. 

2. Các phương án chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu đã được phê 
duyệt nhưng chưa thực hiện chuyển nhượng tính đến thời điểm Thông tư này có 
hiệu lực thi hành thỉ tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. 
Trường họp điều chỉnh phương án chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu 
sau thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì doanh nghiệp mua bán nợ 
căn cứ quy đinh tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan để 
quyết định phương án chuyển nhượng. 

3. Sau khi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chính 
thức hoạt động theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, các nội 
dung áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sẽ được áp 
dụng đối với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

Điều 27. Hiêu lưc thi hành • • 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022. 
2. Thông tư này thay thế các văn bản sau: 
a) Thông tư số 69/2018/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện 
cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 
của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành 
công ty cổ phần; 

b) Thông tư số 50/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà 
nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ. 
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3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về 
Tài chính để nghiên cứu xem xét, xử 1 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Quốc hội, Vãn phòng Chủ tịch nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 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; 
- HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế các tỉnh, thành phố 
trực thuộc TW; 
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Công báo, Website Chính phủ; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Cục TCDN. (ÍOOb) VỴ-

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

Í&tí^uyễn Đức Chi 



Phụ lục 1 

QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TÁI cơ CẤU 
THÀNH CỒNG TY CỔ PHẦN 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 05/2022/TT-BTC 
ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Quy trình chuyển đổi doanh nghiệp tái cơ cấu thành công ty cổ phần bao 
gồm các bước công việc sau: 

Bước lẽ Xây dựng phương án tái cơ cấu 
a) Triển khai kế hoạch tái cơ cấu, chuyển doanh nghiệp nhà nước thành 

công ty cổ phần 

- Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu và Tổ giúp việc. 
+ Cơ quan đại diện chủ sở hữu hữu hoặc doanh nghiệp cấp 1 (trường hợp 

doanh nghiệp tái cơ cấu là doanh nghiệp cấp 2) quyết định thành lập Ban chỉ đạo 
cổ phần hoá/tái cơ cấu và kế hoạch, lộ trình triển khai. 

+ Trưởng Ban chỉ đạo lựa chọn và ra quyết định thành lập Tổ giúp việc 
trong thòi gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thành lập Ban chỉ đạo. 

+ Đối với trường họp quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này thl 
thành phần Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc bao gồm đại diện chủ nợ tham gia tái cơ 
cấu (nếu cần). 

- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu: 
Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp cùng 

với doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan bao gồm: 
+ Các Hồ sơ pháp lý về thành lập doanh nghiệp. 
+ Các Hồ sơ pháp lý về tài sản, nguồn vốn, công nợ của doanh nghiệp. 
+ Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế của công ty đến thời điểm 

xác định giá trị doanh nghiệp. 
+ Lập dự toán chi phí chuyển đổi doanh nghiệp theo quy định. 
+ Lập phương án sử đựng đất của doanh nghiệp đang quản lý phù họp với 

quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của Chính phủ. 
4- Lập danh sách và phương án sử dụng lao động đang quản lý. 
-+ Lựa chọn phương pháp, hình thức xác định giá trị doanh nghiệp, lựa 

chọn thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp phù họp với điêu kiện của doanh 
nghiệp và các quy định hiện hành. 

- Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc phối họp cùng với doanh nghiệp 
chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan trình cơ quan đại diện chủ sở hữu hữu hoặc 
doanh nghiệp cấp 1 (trường hợp doanh nghiệp tái cơ cấu là doarủi nghiệp câp 2) 



2 

quyết định phê duyệt dự toán chi phí chuyển đổi doanh nghiệp, quyết định lựa 
chọn tư Yấn cổ phần hóa/tái cơ cấu theo quy định. 

- Tổ chức kiểm kê, xử lý những vấn đề về tài chính và tổ chức xác định 
giá trị doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp phối hợp với tổ chức tư Yấn (nếu có) tiến hành.: 
+ Kiểm kê, phân loại tài sản và quyết toán tài chính, quyết toán thuế, phối 

họp với các cơ quan có liên quan xử lý những vấn đề về tài chính đến thời điểm 
xác định giá trị doanh nghiệp. 

+ Lập phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa và báo cáo cơ quan đại diện 
chủ sở hữu gửi phương án cùng toàn bộ hồ sơ có liên quan đến Uy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên địa bàn để xin ý kiến về phương án sử 
dụng đất khi cổ phần hóa và giá đất cụ thể làm căn cứ để xác định giá trị doanh 
nghiệp. 

+ Tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp. 
Ban Chỉ đạo cổ phần hoá/tái cơ cấu chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp cùng 

với doanh nghiệp tái cơ cấu và tổ chức tư vấn tổ chức xác định giá trị doanh 
nghiệp theo quy định. Trường hợp Tổ chức tư vấn có chức năng định giá thỉ có 
thể thuê chọn gói về lập phương án cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp, 
tổ chức bán cổ phần. 

- Quyết định việc đề nghị Công ty Mua bán nợ Việt Nam tham gia tái cơ 
cấu. 

+ Ban chl đạo thẩm tra kết quả kiểm kê, phân loại tài sản và kết quả xác 
định giá ừị doanh nghiệp; trường họp giá trị thực tế của doanh nghiệp thấp hơn 
các khoản nợ phải trả thì cơ quan đại diện chủ sở hữu có văn bản đề nghị Công 
ty Mua bán nợ Việt Nam tham gia tái cơ cấu doanh nghiệp. 

+ Công ty Mua bán nợ Yiệt Nam căn cứ báo cáo thẩm tra của Ban chỉ đạo 
về kết quả kiểm kê, phân loại tài sản và kết quả xác định giá ừị doanh nghiệp để 
thực hiện các bước tiếp theo của quá trình tái cơ cấu nêu dưới đâyế 

b) Hoàn tất phương án tái cơ cấu trình cơ quan đại diện chủ sở hữu phê 
duyệt 

- Triển khai xây dựng phương án tái cơ cấu. 
+ Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ 

quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt phương án tái cơ cấu, Công ty Mua bán nợ 
Việt Nam phối hợp với doanh nghiệp tải cơ cấu và các chủ nợ của doanh nghiệp 
tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng của doanh nghiệp tái cơ cấu. 

+ Căn cử kết quả khảo sát, Công ty Mua bán nợ Việt Nam chủ động phối 
họp với doanh nghiệp tái cơ cấu đàm phán mua nợ với các chủ nợ và dự kiến 
phương án tái cơ cấu. 
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+ Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đàm phán, Công 
ty Mua bán nợ Việt Nam phải có văn bản thống nhất (hoặc không thống nhất) 
tham gia tái cơ cấu và đề xuất các nội dung cơ bản xác định điều kiện, giải pháp 
để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu hữu hoặc 
doanh nghiệp cấp 1 (trường hợp doanh nghiệp tái cơ cấu là doanh nghiệp cấp 2). 
Trường hợp phương án mua bán nợ để tái cơ cấu không khả thi và hiệu quả 
(Công ty Mua bán nợ Việt Nam không thống nhất tham gia tái cơ cấu), Ban chỉ 
đạo cổ phàn hóa/tái cơ cấu báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu hữu hoặc doanh 
nghiệp cấp 1 (trường họp doanh nghiệp tái cơ cấu là doanh nghiệp cấp 2) xem 
xét, quyết định chuyển sang thực hiện các hình thức chuyển đổi khác theo quy 
định của pháp luật. 

+ Căn cứ ý kiến thống nhất và đề xuất của Công ty Mua bán nợ Việt Nam, 
cơ quan đại diện chủ sở hữu hữu hoặc doanh nghiệp cấp 1 (trường hợp doanh 
nghiệp tái cơ cấu là doanh nghiệp cấp 2) xem xét, chấp thuận bằng văn bản và 
chỉ đạo doanh nghiệp tái cơ cấu phối hợp với Công ty Mua bán nợ Việt Nam và 
các chủ nợ xây dựng phương án tái cơ cấu hoặc thuê tổ chức tư vấn, đồng thời 
quyết định bổ sung thành phần Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu doanh nghiệp 
và Tổ giúp việc gồm đại diện các chủ nợ (nếu có). 

- Hoàn tất phương án tái cơ cấu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Nội dung cơ bản của phương án tái cơ cấu bao gồm: 

+ Thực ừạng của doanh nghiệp ở thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; 
+ Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp (sau khi được Công ty Mua bán 

nợ Việt Nam và các chủ nợ khảo sát, đánh giá) và những vấn đề cần tiếp tục xử 
lý để đàm bảo doanh nghiệp có đù điều kiện cổ phần hóa. 

+ Nội dung phương án xử lý tài chính thuộc ừách nhiệm của Công ty Mua 
bán nợ Việt Nam và các chủ nợ theo đàm phán và cam kêt của các bên. 

+ Vốn điều lệ theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ 
phần. 

+ Phương án chuyển nợ thành vốn góp của Công ty Mua bán nợ Việt Nam 
và các chủ nợ; Phương án xử lý số cồ phần không bán hết. 

+ Cơ cấu vốn điều lệ, giá khởi điểm và phương thức phát hành cổ phiếu 
theo quy định. 

+ Dự thảo Điều lệ hoạt động của công ty cổ phần theo các quy định của 
Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành. 

+ Phương án sắp xếp lại lao động; 
+ Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3-5 năm tiếp theo. 
+ Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 
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- Ban Chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu chỉ đạo Tổ giúp việc cùng YỚi doanh 
nghiệp phối hợp với tổ chức tư vấn (nếu có) thực hiện công khai phương án tái 
cơ cấu và gửi tới từng bộ phận trong công ty để nghiên cứu trước khi tổ chức 
Hội nghị người lao động (bât thường). 

Sau Hội nghị người lao động, Tổ giúp việc, doanh nghiệp tái cơ cấu phối 
hợp với tổ chức tư Yấn (néu có) hoàn thiện phương án tái cơ cấu để trình cơ 
quan đại diện chủ sở hữu hữu hoặc doanh nghiệp cấp 1 (trường hợp doanh 
nghiệp tái cơ cấu là doanli nghiệp cấp 2) phê duyệt. 

- Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu thẩm định kết quả xác định giá trị 
doanh nghiệp (sau khi xử lý các vấn đề tài chính theo đề nghị của Công ty Mua 
bán nợ Việt Nam và các chủ nợ), phương án tái cơ cấu báo cáo cơ quan đại diện 
chủ sở hữu hữu hoặc doanh nghiệp cấp 1 (trường hợp doanh nghiệp tái cơ cấu là 
doanh nghiệp cấp 2) phê duyệt. 

Bước 2. Tổ chửc thực hiện phương án tái cơ cấu 
1. Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu chỉ đạo doanh nghiệp phối hợp với 

các bên có liên quan và tổ chức tư vấn tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu và 
bán cổ phần theo phương án đã được duyệt. 

2. Trường hợp không bán hết cổ phần cho các đối tượng theo đúng 
phương án tái cơ cấu được duyệt, Ban chỉ đạo tái cơ cấu báo cáo cơ quan đại 
diện chủ sở hữu hữu hoặc doanh nghiệp cấp 1 (trường hợp doanh nghiệp tái cơ 
cấu là doanh nghiệp cấp 2) quyết định xử lý cổ phần không bán hết theo quy 
định tại Điều 8 Thông tư này. 

Bước 3. Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần 
lẳ TỔ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và đăng ký doanh nghiệp, 
a) Ban Chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu chỉ đạo Tổ giúp việc, doanh nghiệp 

tái cơ cấu tổ chức Đại Hội đồng cổ đông lần thứ nhất để thông qua Điều lệ hoạt 
động, phương án sản xuất kinh doanh, bầu Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát và 
bộ máy điều hành công ty cổ phần. 

b) Căn cứ vào kết quả Đại Hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Hội đồng quản 
trị công ty cổ phần thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

2ễ Tổ chức quyết toán, bàn giao giữa doanh nghiệp và công ty cổ phần. 
a) Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp lần đầu, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu chỉ đạo Tổ giúp việc 
và doanh nghiệp lập báo cáo tài chính tại thời điểm công ty cổ phần được cấp 
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đàu, thực hiện quyết toán thuế, kiểm 
toán báo cáo tài chính, quyết toán chi phí chuyển đổi doanh nghiệp, báo cáo cơ 
quan đại diện chủ sở hữu hữu hoặc doanh nghiệp cấp 1 (trường họp doanh 
nghiệp tái cơ cấu là doanh nghiệp cấp 2). 
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b) Căn cứ két quả xác định lại giá trị vốn của doanh nghiệp tại thời điểm 
đăng ký doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu chỉ đạo Tổ giúp việc 
và doanh nghiệp tổ chức bàn giao giữa doanh nghiệp và công ty cố phần. 

c) Tổ chức ra mắt công ty cổ phần và thực hiện bố cáo trên phương tiện 
thông tin đại chúng theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, cơ quan đại diện chủ sở hữu, Ban chỉ đạo cổ 
phần hóa/tái cơ cấu, Tổ giúp việc và doanh nghiệp có thể tiến hành đồng thời 
nhiều bước để đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp./. 



Phụ lục 2 

QUY CHÉ MẪU 
VỀ CHUYÊN NHƯỢNG LÔ CỎ PHẦN KÈM NỢ PHẢI THU CỦA 

DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ 
Cổ CHỨC NĂNG MUA, BÁN, xử LÝ NỢ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

Chưong I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 
1 ẳ Quy chế này áp dụng đối với hình thức bán đấu giá công khai và chào 

bán cạnh tranh để chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của ...... (ghi tên 
doanh, nghiệp mua bán nợ) tại (ghi tên công ty cổ phần) được thực hiện tại tổ 
chức có chức năng bán đấu giá theo quy định của pháp luật.Ệẳ. (ghi tên Tổ chức 
bán đấu giá). 

2. Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần cũng được thực hiện theo Quy 
chế này. 

Điều 2ẳ Một số từ ngữ áp dụng tại Quy chế này theo quy định sau 
1 ễ Bản đấu giá công khai (chào bán cạnh tranh) là việc bán đấu giá (chào 

bán cạnh ừanh) cổ phần công khai theo lô kèm nợ phải thu cho các đối tượng có 
sự cạnh tranh về giá (sau đây gọi tắt là đấu giá). 

2. Nhà đầu tư mua lô cổ phần kèm nợ phải thu (gọi tắt là nhà đầu tư) là tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc 
các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua lô cổ phần kèm nợ phải thu 
theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

3. Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng là ề.Ẽ. (sau đây gọi là doanh nghiệp mua 
bán nợ). 

4. Doanh nghiệp cỏ vốn chuyển nhượng là .ế. (công ty cổ phần có vốn đầu tư 
và nợ phải thu của doanh nghiệp mua bán nợ). 

5. Tầ chức bản đấu giá là .ẳ.(tên tổ chức có chức năng đấu giá bao gồm: Sờ 
Giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán, Trung tâm dịch vụ, doanh nghiệp 
đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản). 

6. Tổ chức tư vấn bản đẩu giá là .... (tên Tổ chức tư vấn bán cổ phần). 
7. Hội đồng bán đấu giá (nếu có) là tổ chức được thành lập để chỉ đạo việc 

thực hiện bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện chủ sở hữu vốn chuyển nhượng; 
đại diện doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng; đại diện Tổ chức bán đấu giá; đại 
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diện Tổ chức tư vấn bán đấu giá. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá là người đại diện 
của chủ sở hữu vốn chuyển nhượng, thay mặt Hội đồng bán đấu giá ký các văn 
bản thuộc thẩm quyền. 

8. Mệnh giá cổ phần là ... đồng. 
9. Giá khởi điểm lô cỏ phần kèm nợ phải thu: ... đồng (mức giá khởi điểm 

này do doanh nghiệp mua bán nợ quyết định). 
10. Bước giá là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp tính từ giá khởi 

điểm lô cổ phần kèm nợ phải thu. 
11. ơỉệá đấu là các mức giá đặt mua lô cổ phần kèm nợ phải thu của nhà đầu 

tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giáễ 

12. Tiền đặt cọc là một khoản tiền của nhà đầu tư tham gia mua lô cổ phần 
kèm nợ phải thu ứng trước để đảm bảo quyền mua, bằng 10% giá trị lô cổ phần 
kèm nợ phải thu đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Namễ 

Trường hợp cần thiết xác định mức đặt cọc cao hơn để đảm bảo phương án chuyển 
nhượng thành công thì doanh nghiệp mua bán nợ quyết định tỷ lệ đặt cọc nhưng 
không cao hơn 20% tổng giá trị lô cổ phần kèm nợ phải thu tính theo giá khởi 
điểmỂ 

13. Các trường hợp bán đấu giả không thành công bao gồm: 
a) Hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu 

giá/chào bán cạnh tranh hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá/chào 
bán cạnh tranh; 

b) Sau khi nộp tiền đặt cọc đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá/chào 
bán cạnh tranh không có nhà đàu tư nào nộp phiếu tham dự đấu giá/chào bán cạnh 
tranh; 

c) Không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá/chào bán cạnh tranh 
hoặc giá nhà đầu tư trả cao nhất vẫn thấp hơn giá khởi điểm; 

d) Tất cả các nhà đầu tư trả giá cao nhất bằng nhau đều từ chối mua hoặc từ 
chối bỏ phiếu kín; 

đ) Nhà đầu tư trúng giá nhưng từ chối mua; 
e) Tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy định của Quy chế đấu giá/chào bán 

cạnh tranh. 
14. Ngày kết thúc cuộc đấu giả là ngày thực hiện đầy đủ các bước công việc 

có liên quan đến phiên tổ chức đấu giá và xác định được kết quả đấu giá. 
15. Ngày kết thúc việc bán lô cổ phần kèm nợ phải thu là ngày cuối cùng 

nhà đầu tư thanh toán đủ tiền mua lô cổ phần kèm nợ phải thu theo thông bảo của 
Tổ chức bán đấu giá. 
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Chương n 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghỉệp mua bán nợ 
1. Gửi văn bản đề nghị kèm theo đầy đủ hồ sơ liên quan đến bán đấu giá lô 

cổ phần kèm nợ cần chuyển nhượng cho Tổ chức bán đấu giá. 
2. Ký hợp đồng thuê dịch vụ đấu giá với Tổ chức bán đấu giá đã lựa chọn. 
3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá (nếu có), đồng thời làm Chủ 

tịch Hội đồng bán đấu giá và tham gia kiểm tra, giám sát việc bán đấu giá lô cổ 
phần kèm nợ phải thu theo Quy chế này và các quy định hiện hành. 

4. Kiểm tra, hoàn tất các thông túi liên quan đến bán đấu giá lô cổ phần kèm 
nợ phải thu. Phối hợp với doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng để hoàn thiện và 
chịu trảch nhiệm cung cấp cho Tổ chức bán đấu giá thông tin đầy đủ, chính xác về 
doanh nghiệp trên cơ sở thông tỉn do doanh nghiệp cung cấp trước khi tiến hành 
bán đấu giá theo Quy chế này. Trường hợp doanh nghiệp mua bán nợ ủy quyền 
cho tổ chức tư vấn soạn thảo bản công bố thông tin thỉ tổ chức tư vấn phải chịu 
trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin trên cơ 
sở thông tin do doanh nghiệp và doanh nghiệp mua bán nợ cung cấp. 

5. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá công bố công khai cho các nhà đầu tư 
các thông tin liên quan đến doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng và cuộc đấu giá 
theo các quy định tại Quy chế này. 

6. Thông báo cho Tổ chức bán đấu giá về tài khoản nhận tiền thu từ chuyển 
nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu. 

7. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá thuyết trinh các thông tin về doanh 
nghiệp có cổ phần và nợ phải thu cần chuyển nhượng cho các nhà đầu tư (nếu 
cần). 

8. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả 
chính thức. 

9. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Quy chế này. 
10. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá công bố kết quả đấu giá và hoàn trả 

tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đâu giá theo 
Quy chế này. 

11. Tổng họp, báo cáo kết quà bán đấu giá gửi các cơ quan có thẩm quyền 
theo quy định. 

12. Hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư trúng đấu 
giá. 

Điều 4. Trách nhiêm và quyền hạn của Hội đồng bán đấu giá 

lễ Tổ chức chỉ đạo và kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy 
định tại Quy chế nàyỄ 
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2, Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá. 
3ắ Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và các 

trường hơp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm. 
4. Ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Quy chế này. 
Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá 
1. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan đến việc bán đấu giá do 

doanh nghiệp mua bán nợ cung cấp theo quy định. 
2. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá (nếu có). 
3. Căn cứ vào quy mô, giá trị lô cổ phàn kèm nợ phải thu chuyển nhượng, 

Tổ chức bán đấu giá có thể lựa chọn ký kết hợp đồng YỚi các tổ chức khác (Đại lý 
đấu giá/chào bán cạnh tranh, sau đây gọi tắt là Đại lý đấu giá) để thực hiện các 
bước công việc của phiên đấu giá. Trách nhiệm và quyền hạn của Đại lý đấu giá 
do Tổ chức bán đấu giá quy định tại hợp đồng ký với Đại lý đẩu giá (Tổ chức bán 
đấu giá có trách nhiệm công bố trách nhiệm và quyền hạn của Đại lý đấu giá tại 
Quy chế bán đấu giá). 

4. Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá (nếu có), ban hành và công bố 
Quy chế bán đấu giá. 

5Ế Thông báo với doanh nghiệp mua bán nợ về thời gian, địa điểm tổ chức 
đấu giá và công bố thông tin liên quan đến phiên đấu giá theo Quy chế này. 

6. Tổ chức bán đấu giá chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông 
tin và số liệu liên quan đến cuộc đấu giá mà doanh nghiệp mua bán nợ đã cung cấp 
và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật nếu công bố 
thông tin không chính xác, phản ánh sai lệch so với thông tin, số liệu của doanh 
nghiệp mua bán nợ cung cấp. 

7. Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin theo quy định tại Quy chế này 
và các vấn đề khác liên quan đến việc bán đấu giá thuộc trách nhiệm và quyền hạn 
của Tổ chức bán đấu giả. 

8. Tổng họp số lượng đăng ký sau khi kết thủc thời hạn đăng ký của nhà đầu 
tư. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phưomg tiện thông tin của 
Tổ chức bán đấu giá về tổng số nhà đầu tư tham gia (phân theo tổ chức và cá nhân) 
chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá. 

9. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả 
chính thức. 

10. Tổ chức bán đấu giá và chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu 
giá theo quy định. 

11. Ký Biên bản xác định, kết quả đấu giá theo quy đinh tại Quy chế này. 
12. Phối hợp với doanh nghiệp mua bán nợ công bố kết quả đấu giá, hoàn 

trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không trúng đấu giá 
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theo Quy chế này và thu tiền mua lô cổ phần kèm nợ phải thu của nhà đầu tư trúng 
giá. 

13. Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (vi 
phạm Quy chế đấu giá) và tiền thu từ chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu 
về tài khoản của doanh nghiệp mua bán nợ theo quy địnhễ 

14. Chuyển giao toàn bộ hồ sơ tham gia đấu giá của nhà đầu tư cho doanh 
nghiệp mua bán nợ ừong vòng mười (10) ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh 
toán mua lô cổ phần kèm nợ phải thu của nhà đầu tư. 

15. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến bán đấu giá. 

Điều 6. Trách nhiệm và quyền lọi của nhà đầu tư tham gia đấu giá 
1. Tiếp cận thông tin công bố về doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng và 

cuộc đấu giá theo quy định. 
2ẳ Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua lô cổ phần kèm nợ phải thu cho 

Tổ chức bán đấu giá hoặc Đại lý đấu giá (đối với trường hợp Tổ chức bán đấu giá 
lựa chọn Đại lý đấu giá) theo mẫu tại Mầu số 01 kèm theo Quy chế này. 

3ễ Thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư vốn tại công ty cổ phần; 
các quy định pháp luật về chứng khoán và pháp luật khác có liên quanệ 

4. Nhà đầu tư trong và ngoài nước phải có tài khoản giao dịch chứng khoán 
khi đăng ký tham gia đấu giá (áp dụng đối với trường hợp đấu giá cổ phiếu đã 
niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán). 

6ể Nộp tiền đặt cọc theo quy định tại Quy chế này. 
7. Nộp Phiếu tham dự đấu giá theo quy địnhễ 

8. Nhận hoàn trả tiền đặt cọc theo quy định. 
9. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua lô cổ phần kèm nợ phải thu trúng 

đấu giá. 
10. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này. 

Điều 7. Công bố thông tín 
1. Tổ chức bán đấu giá chủ ừì phối hợp với doanh nghiệp mua bán nợ công 

bố thông tin về việc bán đấu giá theo Phụ lục số n ban hành kèm theo Nghị định 
số 140/2020/NĐ-CP tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày thực hiện đấu giá. 
Việc thông báo được tổ chức thực hiện trên các phương tiện sau đây: 

a) Ba (03) số báo liên tiếp của một tờ báo phát hành trong toàn quốc và một 
tờ báo địa phương nơi doanh nghiệp mua bán nợ và doanh nghiệp có vôn chuyên 
nhượng đặt trụ sở chính (nêu tên các báo công bô); 

b) Website của doanh nghiệp mua bán nợ, Tổ chức bán đấu giá, doanh 
nghiệp có vốn chuyển nhượng, Tổ chức tư vấn (nếu có); 

2. Tổ chức bán đấu giá chủ trì phối hợp với doanh nghiệp mua bán nợ công 
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bố thông tin về hồ sơ đấu giá đã lập theo quy định tối thiểu hai mươi (20) ngày 
trước ngày thực hiện đấu giá, cụ thể: 

a) Nội dung công bố thông tin 
- Quyết định của cấp có thẩm quyền về phê duyệt danh mục doanh nghiệp 

có vốn nhà nước thực hiện chuyển nhượng (nếu không phải là văn bản mật); 
- Quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải 

thu; 
- Bản công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định số 140/2020/NĐ-CP; 
- Tài liệu chứng minh doanh nghiệp mua bán nợ là chủ sở hữu họp pháp của 

lô cổ phần kèm nợ phải thu đăng ký bản và các tài liệu liên quan đến khoản nợ: 
Biên bản đối chiếu công nợ tại thời điểm gần nhất với thời điểm công bố thông tin; 
Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ (nếu có) và giá trị tài sản bảo đảm (giá trị 
sổ sách; giá trị định giá lại) và các tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ (nếu 
cần); Chứng thư thẩm định giá; 

- Quy chế bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu; 
- Các tài liệu khác (nếu có). 
b) Địa điểm công bố thông tin 
-Tổ chức bán đấu giá:. ể. (Tên Tổ chức bán đấu giá). 
+ Địa chỉ: (nêu địa chỉ); 
+ Website: (tên websừe). 
- Doanh nghiệp mua bán nợ ....(Tên chủ sở hữu vốn). 
+ Địa chỉ: (nêu địa chỉ); 
+ Website: (tên website). 
- Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng ... (tên công ty cồ phần). 
+ Địa chỉ: (nêu địa chỉ); 
+ Website: (tên yvebsite). 
- Địa chỉ và tên các website công bố thông tin khác (nếu có): 
Điều 8. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan 
Nhà đầu tư tham gia đáu giá bao gồm tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 

đáp ứng các điều kiện sau: 
1. Đối với nhà đầu tư trong nước 
a) Đối với nhà đầu tư cá nhân: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ liên hệ, 

Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/HỘ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp lệ 
và có đủ năng lực hành vi dân sự; 
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b) Đối với nhà đàu tư tổ chức: Là tổ chức kinh té, tổ chức xã hội được thành 
lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam; có tư cách pháp nhân (đối với các tổ 
chức kinh tế); có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt 
động; có địa chỉ liên hệ. Công ty cổ phần có vốn góp và nợ phải thu của doanh 
nghiệp mua bán nợ không được tham gia đấu giá, chào giá cạnh tranh, thỏa thuận 
cả lô cổ phần kèm nợ phải thu của chính doanh nghiệp minh; 

c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp 
Việt Nam và quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có). 

2. Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với tổ chức và 
cá nhân trong nước, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định sau: 

a) Mở một (01) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại tổ 
chức được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và 
tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần phải 
thông qua tài khoản này; 

b) Có Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký 
chứng khoán Việt Nam cấp; 

c) Tuân thủ quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư 
nước ngoài tại doanh nghiệp. 

3ễ Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư: Trường hợp các tổ 
chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và 
nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà 
đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký muaẽ 

Điều 9. Các thông tín cơ bản về phương án bán đấu giá 
Doanh nghiệp mua bán nợ phối hợp với Tổ chức bán đấu giá xác định: 

1. Lô cổ phần kèm nợ phải thu, ừong đó: 
a) Lô cổ phần chào bán: cổ phần; 
b) Khoản nợ phải thu chào bán: .. .đồng (tính đến ngày .. .tháng.. .năm,..), 

trong đó nợ gốc: đồng, nợ lãi: đồng. 
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phầnể 

3. Giá khởi điểm: ....đồng/lô cổ phần kèm nợ phải thu, trong đó: 

a) Giá trị lô cổ phần: ...... đồng; 
b) Giá trị khoản nợ phải thu: đồngẽ 

4. Bước giá:.. ế đồng. 
5. Tổng số lượng cổ phần/tỷ lệ vốn góp nhà đầu tư nước ngoài được phép 

mua tối đa:ềẻ.. 
Điều 10ề Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc 
1. Nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá 
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Nhà đầu tư nhận đơn hoặc in mẫu đơn đăng ký tham gia mua lô cổ phần 
kèm nợ phải thu tại các địa điểm và địa chỉ Website nêu tại khoản 2 Điều 7 Quy 
chế này. 

2ệ Nộp tiền đặt cọc 
- Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc theo Quy chế đấu giá bằng đồng Việt 

Nam vào tài khoản của Tổ chức bán đấu giá hoặc Đại lý đấu giá (đối với trường 
hợp Tổ chức bán đấu giá lựa chọn Đại lý đấu giá) trước ...giờ,...phút 
ngày...tháng...năm...(tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá); 

- Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi. 
3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá 
Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia mua lô cổ phần 

kèm nợ phải thu và nộp bản chỉnh tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất 
trình các giấy tờ sau: 

a) Đổi với nhà đầu tư là cá nhân trong nước 
- Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy 

quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo mẫu tại Mau 
số 03 kèm theo Quy chế này và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công 
dân/hộ chiếu của người được ủy quyền; 

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc. 
b) Đối với nhà đầu tư là tổ chức trong nước 
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác 

tương đương; 
- Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục theo 

mẫu tại Mau số 03 kèm theo Quy chế này (trường hợp người làm thủ tục là người 
đại diện theo pháp luật của tổ chức), kèm theo xuất trinh chứng minh thư nhân 
dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người làm thủ tục; 

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc. 
c) Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: 
Ngoài các quy định như đối YỚi cá nhân và tổ chức trong nước, cá nhân và 

tổ chức nước ngoài phải xuất trình: 
- Giấy xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại 

một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về 
quản lý ngoại hối; 

- Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký 
chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của Ngân hàng lưu ký hoặc 
Công ty chửng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký). 
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4. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc 
a) Thời gian làm thủ tục đăng ký và đặt cọc: Từ..ếgiờ..ẳphút 

ngày....tháng....năm... đến....giờ... phút ngày....tháng....nămẳ.(tối thiểu 05 ngày 
làm việc trước ngày tổ chức đấu giá); 

b) Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc: Tổ chức bán đấu giá hoặc Đại lý 
đấu giá (đối với trường họp Tổ chức bán đấu giá lựa chọn Đại lý đấu giá) (nội 
dung bao gồm tên, địa chỉ, số tài khoản nhận tiền đặt cọc); 

c) Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự 
đấu giá theo mẫu tại Mau số 02 kèm theo Quy chế này. 

5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trong 
thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hcrp hủy đăng ký tham gia đấu giá, 
nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá gửi Tổ chức bán 
đấu giá nơi nhà đầu tư đăng ký mua theo mẫu tại Mầu số 04 kèm theo Quy chế 
này. 

Điều 11. Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá 
1. Nhà đầu tư điền mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá theo quy định 

tại Điều 10 của Quy chế này. Phiếu tham dự đấu giá họp lệ là: 
a) Phiếu do Tổ chức bán đấu giá hoặc Đại lý đấu giá (đối với trường hợp Tổ 

chức bán đấu giá lựa chọn Đại lý đấu giá) cấp, có đóng dấu ừeo của nơi cấp phiếu 
và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được 
tẩy, xoá hoặc rách nát; giá đặt mua là giá toàn bộ lô cổ phần kèm nợ phải thu, 
không thấp hơn giá khởi điểm và ghi đúng bước giá quy định, nếu có sự khác nhau 
giữa số tiền đặt mua bằng sổ và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền đặt mua bằng 
chữ sẽ được coi là có giá trịẵ Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì 
dán kín có chữ ký của nhà đầu tư ừên mép dán phong bì theo quy định. 

b) Bỏ phiếu kín theo thời hạn quy định như sau: 
- Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Tổ chức bán đấu giá hoặc Đại lý đấu giá 

(đối với trường hợp Tổ chức bán đâu giá lựa chọn Đại lý đâu giá): Chậm 
nhất....giờ ... phút ngày... tháng..ắ.năm...; 

- Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Tổ chức bán đấu giá hoặc 
Đại lý đấu giá ký nhận với nhà đầu tư. 

2. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá, nhà đầu tư phải 
yêu cầu Tổ chức bán đấu giá hoặc Đại lý đấu giá (đối với trường họp Tổ chức bán 
đấu giá lựa chọn Đại lý đấu giá) noi nhà đầu tư đăng ký mua đổi phiêu mới sau khi 
đã nộp phiếu cũ. 

3. Trường hợp mất Phiếu tham dự đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn theo 
mẫu tại Mau số 05 kèm theo Quy chế này đề nghị Tổ chức bán đâu giá hoặc Đại lý 
đấu giá (đối với trường hợp Tổ chức bán đấu giá lựa chọn Đại lý đâu giá) nơi nhà 
đầu tư đăng ký mua phần lô cổ phần kèm nợ phải thu cấp lại Phiếu tham dự đâu 
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giá mới. Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị. 

Điều 12. Địa điểm và thòi gian tổ chức đấu giá 
1. Địa điểm tổ chức đấu giá: (địa chỉ); 
2. Thời gian tổ chức đấu giá: ....giờphút ngày...tháng....năm.... ; 
3. Tổ chức bán đấu giá hoặc Đại lý đấu giá (đối với trường hợp Tổ chức bán 

đấu giá lựa chọn Đại lý đấu giá) có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu 
giá của nhà đầu tư trước..ếgiờ.. .phút ngày... tháng...năm... 

Điều 13. Xem xét điều kiện tổ chức đấu giá 
1. Trước thời điểm tổ chức đấu giá, Tổ chức bán đấu giá sẽ kiểm tra và xác 

định rõ: 
a) Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá; 
b) Số lượng phiếu tham dự đấu giá; 
2. Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất 02 nhà đầu tư là đối tượng 

tham gia đã nộp hồ sơ họp lệ và thực hiện đầy đủ các thủ tục tham dự cuộc đấu giá. 
Néu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá. 

Điều 14. Thực hiện bán đấu giá 
1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, đại diện Hội đồng 

bán đấu giá (nểu có) hoặc người được ủy quyền cồng bố những thông tin chủ yếu 
như: 

a) Tên doanh nghiệp mua bán nợ, tên doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng, 
vốn điều lệ, số lượng cổ phần chào bán, giá trị khoản nợ phải thu, số lượng nhà 
đầu tư tham; 

b) Số phiếu tham dự đấu giá nhận được; 
c) Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định kết quả đấu giá; 
d) Giải thích về những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn 

thắc mắc. 
2ệ Nhập phiếu tham dự đấu giá 
Đến thời điểm đấu giá, Tổ chức bán đấu giá nhập thông tin trên phiếu tham 

dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá. 
3. Xảc định kết quả chào bán: 
a) Kết quả đấu giá được xác định theo quy định tại tiết d điểm 3 khoản 13 

Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP; gạch đầu dòng thứ 3 điểm d khoản 16 Điều 
2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP như sau: 

Giá đẩu hợp lệ là mức giá không thấp hơn giá khởi điểm đã công bố và đảm 
bảo theo quy định tại Điều 9 và Điều 11 Quy chế này. Giá trúng đấu giá được xác 
định là mức giá hợp lệ nhà đầu tư đặt mua cao nhất. 
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- Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đặt mức giá họp lệ cao nhất bằng 
nhau thì ngay trong ngày tổ chức đấu giá, doanh nghiệp mua bán nợ phối hợp vói 
Tổ chức bán đấu giá thông báo thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức bỏ phiếu kín giữa 
các nhà đầu tư này. Nhà đầu tư có ừách nhiệm đến nhận Phiếu đặt mua lô cổ phần 
kèm nợ phải thu theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Quy chế này. Phiếu đặt 
mua lô cổ phần kèm nợ phải thu (theo Mau số 6 Quy chế này) do Tổ chức bán đâu 
giá cấp, có đóng dấu ừeo nơi cấp phiếu và nhà đầu tư có ừách nhiệm điền đầy đủ, 
rõ ràng các thông tin và nộp phiếu kín theo quy định dưới sự giám sát của Hội 
đồng bán đấu giá (nếu CÓ)/TỔ chức bán đấu gia. 

Trong vòng tối đa 05 ngày làm việc kể tò ngày tổ chức phiên đấu giá theo 
lô, Tổ chức bán đấu giá phối họp với chủ sở hữu vốn chuyển nhượng ừiển khai 
việc thực hiện bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư để xác định nhà đầu tư có mức giá 
đặt mua cao nhất và duy nhất. Mức giá bỏ phiếu kín là mức giá không thấp hơn 
mức giá mà các nhà đầu tư đã đặt mua cao nhất bằng nhau và tuân theo bước giá 
quy định tại quy chế đấu giá. Ngay sau khi các nhà đầu tư bỏ phiếu kín, Hội đồng 
bán đấu giá (nếu CÓ)/TỔ chức bán đấu giá xác định nhà đầu tư có mức giá đặt mua 
hợp lệ cao nhất khi bỏ phiếu kín là nhà đầu tư trúng đấu giá và sẽ được mua toàn 
bộ lô cổ phần kèm nợ phải thu. 

- Trường hợp khi tổ chức bỏ phiếu kín, có từ hai nhà đầu tư trở lên tiếp tục 
trả giá hợp lệ cao nhất bằng nhau, Hội đồng bán đấu gỉá (nếu CÓ)/TỔ chức bán đấu 
giá tổ chức cho các nhà đầu tư này bốc thăm ngay để xác định nhà đầu tư trúng 
đấu giá. Các phiếu bốc thăm được đặt trong một thùng phiếu trong suốt và phải 
được các nhà đầu tư kiểm ừa số lượng và nội dung phiếu trước khi gập lại và bỏ 
vào thùng phiếu. 

- Trường hợp các nhà đầu tư ừả giá cao nhất bằng nhau đều tò chối bỏ phiếu 
kín hoặc nhà đầu tư đã xác định trúng giá nhưng từ chối mua thi xác định cuộc đấu 
giá không thành công để thực hiện chuyển sang phương thức chuyển nhượng khác 
theo quy định. 

b) Trường hợp chào bán cạnh tranh 
Kết quả chào bán cạnh tranh được xác định tương tự như xác định kết quả 

đấu giá lô cổ phần quy định tại điểm a khoản 3 Điều này. 
4. Biên bản xác định kết quà bán đấu giá — 
Ngay sau khi kết thúc cuộc bán đấu giá, căn cứ kết quả bán đấu giá, Tổ chức 

bán đấu giá có ừách nhiệm lập Biên bản xác định kết quà đấu giảệ, đại diện doanh 
nghiệp mua bán nợ, đại diện Tổ chức bán đấu giá hoặc các thành viên trong Hội 
đồng bán đấu giá (nếu có) đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá theo Phụ lục 
số m ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020/NĐ-CP. 

Điều 15. Xác định giá thanh toán lô cổ phần kèm nợ phải thu 
1. Giá thanh toán là giá trúng đấu giá của nhà đầu tư được xác định tại 

khoản 3 Điều 14 Quy chế này. 
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2ẽ Doanh nghiệp mua bán nợ phải công khai thông tin về giá thanh toán cho 
các nhả đầu tư biết và thực hiện. 

Điều 16. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư 
1 ể Trong thời gian tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản 

xác đinh kết quả đấu giá, Tổ chức bán đấu giá phối hợp doanh nghiệp mua bán nợ 
công bố kết quả đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu tại địa điểm đấu giá, trên trang 
thông tin điện tử của Tổ chức bán đấu giá, doanh nghiệp mua bán nợ. 

2. Tổ chức bán đấu giá có ứách nhiệm thông báo kết quả đấu giá đến từng 
nhà đầu tư. 

Các nhà đầu tư có trách nhiệm nhận thông báo kết quả hoặc Phiếu đặt mua 
lô cổ phần kèm nợ phải thu (ữong trường hcrp có từ hai nhà đầu tư trở lên trả giá 
cao nhất bằng nhau) tại Tổ chức bán đấu giá trong vòng hai (02) ngày làm việc kê 
từ ngày tổ chức đẩu giá. 

Điều 17. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần kèm 
nợ phải thu 

1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá công bố, 
nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua lô cổ phần kèm nợ phải 
thu trong thời hạn không quá bảy (07) ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu 
giá lô cổ phần kèm nợ phải thu. Nhà đầu tư trúng đấu giá được trừ số tiền đã đặt 
cọc để xác định số tiền còn phải thanh toán. 

2. Hình thức thanh toán tiền mua lô cổ phần kèm nợ phải thu: 
a) Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp vào tài khoản của Tổ 

chức bán đấu giá hoặc Đại lý đấu giá (đối với trường họp Tổ chức bán đấu giá lựa 
chọn Đại lý đấu giá) hoặc doanh nghiệp mua bán nợ; 

b) Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua 
lô cổ phần kèm nợ phải thu về tài khoản nhận tiền thu của doanh nghiệp mua bán 
nợ trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua lô 
cổ phàn kèm nợ phải thu; Trường hợp Tổ chức bán đấu giá chậm chuyển tiền thu 
được từ bán đấu giá theo quy định thì phải trả lãi theo quy định. 

Điều 18ế Xử lý các trường họp vi phạm 
1. Những trường họp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà 

đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc: 
a) Không nộp phiếu tham dự đấu giá; từ chối hoặc không tham gia bỏ phiếu 

kín. . 

b) Phiếu tham dự đấu giá không đủng quy định tại Điều 9 và khoản 1 Điều 
11 của Quy chế này. 

c) Không ghi giá và khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá. 
d) Nhà đầu tư đăng ký nhung không đặt mua toàn bộ lô cổ phần kèm nợ 
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phải thu thì không được nhận lại toàn bộ tiền đặt cọc. 

đ) Nhà đầu tư không thanh toán toàn bộ lô cổ phần kèm nợ phải thu được 
quyền mua theo kết quả đấu giá trong đúng thời gian quy định tại Quy chế này thì 
sẽ mất toàn bộ tiền đặt cọc tương ứng với cả lô cổ phần kèm nợ phải thu. 

2. Hội đồng bán đấu giá (nếu có) hoặc tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm 
xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 1 Điều này và các trường hợp vi 
phạm khác tùy theo mức độ vi phạm. 

Điều 19. Xủẵ lý số cổ phần kèm nợ phải thu bán đấu giá không thành 
công 

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xác định cuộc bán đấu giá 
không thành công, Tổ chức bán đấu giá thông báo kết quả cho doanh nghiệp mua 
bán nợ để xử lý theo quy định. 

Điều 20. Xử lý tiền đặt cọc 
1. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư 

tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua lô cổ phần kèm nợ phải thu ữong 
vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá. 

2. Đối với các nhà đầu tư trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc được bù trừ vào 
tổng số tiền thanh toán mua lô cổ phần kèm nợ phải thu. Trường hợp tiền đặt cọc 
tham dự đấu giá của nhà đầu tư lớn hom tiền thanh toán, nhà đầu tư phải có văn 
bản gửi Tổ chức bán đấu giá trước thời hạn hết hạn thanh toán tiền mua lô cổ phần 
kèm nợ phải thu trong trường hợp muốn từ chối mua lô cổ phần kèm nợ phải thu. 

3. Đối với khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm 
quy định tại Điều 18 Quy chế này. Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm chuyển về 
tài khoản nhận tiền thu từ chuyển nhượng lô cổ phần của doanh nghiệp mua bán 
nợ để xử lý theo quy định. 

Điều 21. Các quy định khác 
1. Mọi thắc mắc của nhà đầu tư (nếu có) về trình tự, thủ tục đấu giá phải 

được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Hội đồng bán đấu giá (nếu có) hoặc 
tổ chức bán đâu giá không chịu ữách nhiệm đôi vói các thăc măc của nhà đâu tư 
sau khi cuộc đấu giá kết thúc. 

2. Tổ chức bán đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị của lô cổ phần 
kèm nợ phải thu bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác 
những thông tin do doanh nghiệp mua bán nợ đã cung câp./ẽ 



Mau số 01 - Đơn đăng ký tham gia mua lô cổ phần kèm nợ phải thu 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

,ngày tháng năm 202... 
ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA LÔ CỔ PHẦN KÈM NỢ PHẢI THU 

Kính gửi: (Tên Tổ chức bán đấu giá) 

Tên người được ủy quyền hoặc đại diện (nếu có): số CMND/CCCD/HỘ 
chiếu 

Số tài khoản ngân hàng: Chủ tài khoản: Mở tại: 

(Số tài khoản này sẽ được dùng để chuyển trả tiền đặt cọc cho NĐT trong trường 
hợp không trúng giá) 
Số tài khoản giao dịch chứng khoán: Mở tại công ty chứng khoán: 

(Số tài khoản này dùng để lưu ký chứng khoán đổi với đấu giá cổ phiếu đã niêm 
yết, đăng ký giao dịch trong trường hợp NĐT trúng đấu giá và đã thanh toán tiền) 
Tổng số tiền đã đặt cọc: Bằng chữ: 

Sau khỉ nghiên cửu hồ sơ bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của 
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Tôi/chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do....(tên Tổ chức bán đấu giá) tổ 
chức và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về đấu giá. 
Nếu vi phạm, tôi/chủng tôi XÙI chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
Cách thức nhận thông báo kết quả đấu giá: 
• Nhận trực tiếp tại Tổ chức bán đấu giá/Đại lý đấu giá. 
• Nhận qua đường bưu điện tại địa chl liên hệ nêu ở trên (chỉ áp dụng đối với 
trường hợp bán đấu giá thông thường) 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC CUNG TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN 
ỨNG DỊCH yụ THANH TOÁN Chữ kỷ, họ tên, đóng dẩu(đỗỉ với tổ 
(đổi với nhà đầu tư nước ngoài) chức) 



Mẩu số 02 - Phiếu tham dự đấu giá 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày tháng năm 20.... 
Mã số: (Do Hội đồng bán đấu giá cấp) 

PHIẾU THAM Dự ĐẤU GIÁ 
• • • 

Kinh gửi:..ệ (Tên Tổ chức bán đấu giá) 
Tên tổ chức hoặc cá nhân: 
Số ĐKDN/CMND/CCCD/ Hộ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp 

Địa chỉ: ểệ. 
Điện thoại: Fax: ẳ. 

Số tài khoản ngân hàng: Mở tại 
Giá khỏi điểm: ..ế  . .ẳế . . . . . . . . . . . .  

Ngày tổ chức đấu giá: 
Số tiền đặt cọc đã nộp: (Bằng chữ: )ệ 

Ngày thanh toán: ể. 
Ngày hoàn trả tiền đặt cọc: 
Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu 
của tôi/chúng tôi đồng ý đấu giá mua lô cổ phần kèm nợ phải thu đã đăng ký với 
mức giá như sau: 

Mức giá đặt mua 
(Đồng/lô cổ phan kểm nợ phải thu) 

Bằng số Bằng chữ 

TÊN CÁ NHÂN, TÊN TỔ CHỨC THAM GIA ĐẤU GIÁ 
r r » 

Kỷ, họ và tên, đóng dâu (đôi với tô chức) 



Mau số 03 - Giấy ủy quyền 
CỘNG HỎA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày.... tháng.... năm 20. 

GIẤY ỦY QUYỀN 

Kính gửi: Hội đồng bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu 

Tên tổ chức hoặc cá nhân: 
Số ĐKDN/CMND/CCCD/ Hộ chiếu 
Ngày cấp Nơi cấp 
Địa chỉ:...... 
Điện thoại: Fax: 
Tên người đại diện theo pháp luật (đối với nhà đầu tư tổ chức): 

Số CMND/CCCD/HỘ chiếu: 
Ngày cấp Nơi cấp 
Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của 
(tên Công tỵ cổ phần) tại. (tên Tổ 
chức bán đấu giá) được tổ chức vào ngày nay tôi/chúng tôi: 
ỦY QUYỀN CHO: 
Ông (Bà): 
Số CMND/CCCD/HỘ chiếu 
Ngày cấp Nơi cấp 

Địa chỉ: 
Điện thoại: Fax: 
Thay mặt tôi tham dự đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của ,Ế.(tên Công ty cổ 
phần), bao gồm các công việc sau: 
1. Làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào Đơn đăng 
ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá). 
2. Ghi giá, khối lượng đặt mua, ký nhận vào Phiếu tham dự đấu giá, nộp phiếu và 
trực tiếp tham gia phiên đấu giá. 
Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng 
các quy định, về đấu giá của (tên Công ty cổ phần), không 
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được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá 
cho người ủy quyền. 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYÈN 
(Kỷ, họ tên) Kỷ, họ tên và đóng dấu (đổi với to 

chức) 

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC cơ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ 
THẢM QUYỀN 

(trường hợp người ủy quyền là cá nhân) 



Mau số 04 - Đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

,ngày thảng.... năm 20.... 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KỶ THAM GIA ĐẤU GIÁ 
Kinh gửi (tên Tổ chức bán đấu giá) 

Tên tổ chửc/cá nhân: 
Số ĐKDN/CMND/CCCD/HỘ chiếu: 
Ngày cấp. Nơi cấp 
Địa chi:.......,.. 
Điện thoại: Fax: 
Tôi/chúng tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu 
của Công ty tại 
Nay tôi/chúng tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải 
thu của Công ty với lý do: 
Tôi/chúng tôi xin chân thành cảm ơn./. 

TÊN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THAM GIA ĐẤU GIÁ 
(Kỷ, ghi họ tên, đóng dấu (đối với to chức)) 



Mẩu số 05 - Đơn đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng.... năm 20 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM Dự ĐẤU GIÁ « • • 

Kính gửi: ế. (tên Tổ chức bán đấu giá) 

Tên tổ chức/cá 
nhân: ệ Ế 

Số CMND/ CCCD/HỘ chiếu/số ĐKDN: Ẽ.. 
Ngày cấpệ........ế Nơi cấp 
Mã số nhà đầu tư:.... 
Địa chi: 
Điện thoại: Fax: 

Số tài khoản: Mở tại 
Ngày tôi/chúng tôi đã nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá lô cổ 
phần kèm nợ phải thu (tên Công ty cổ phần) 
tạiẽễ.. (Tên Tổ chức bán đấu giá); 
Và đã đặt cọc số tiền: (Viết 
bằng chữ tương 
đương 10% giá ừị đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. 
Nay tôi/chúng tôi đề nghị được cấp lại Phiếu tham dự đấu giá, lý do: 
• Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa, (đính kèm theo đơn này) 
• Mất Phiếu tham dự đã cấp 
Nếu có tranh chấp xảy ra liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của tôi/chúng tôi thì 
tôi/chúng tôi sẽ có ừách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 
pháp luật Tôi/chúng tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. 

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC THAM GIA ĐẤU GIÁ 
(Kỷ, ghi họ tên, đỏng dấu (đổi với tổ chức)) 

Phần dành cho Tổ chức bán đấu giá: 
Xác nhận đã nhận Đơn đề nghị cúa nhà đầu tư: 
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Số CMND/CCCD/HỘ chiếu/ĐKDN vào lúc giờ 
ngày 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ 
(Kỷ, ghi họ tên, đóng dấu) 



Mau số 06 - Phiếu đặt mua lô cổ phần kèm nợ phải thu 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

,ngày tháng.... năm 20... ẽ.ễ 

PHIẾU ĐẶT MUA LÔ CỔ PHẦN KÈM NỢ PHẢI THU 
(Xác định nhà đầu tư đặt giá mua cao nhất duy nhất trong trường hợp cuộc đấu giá 

có tò hai nhà đầu tư ừở lên trả giá cao nhất bằng nhau) 
Kính gửi: (Tên Tổ chức bán đấu giá ) 

Tên tổ chức hoặc cá nhân: ệ.. 
Số ĐKDN/CMND/CCCD/HỘ chiếuệ..ề. 
Ngày cấp Nơi cấp 
Địa chỉ: 

Điện thoại: Fax: ẵ. 
Số tài khoản ngân hàng:. Ể Mở tại 
Ngày tổ chức bỏ phiếu ldn 
Giá khởi điểm: 
Số tiền đặt cọc đã nộp: 
(Bằng chữ: ệẳ.. ....) 
Sau khi nghiên cứu Quy chế bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của 

tôi/chúng tôi đồng ý đặt mua lô cổ phần kèm nợ phải thu đã 

\ ** X Mức giá đặt mua (đong/lô cô phân kèm nợ phải thu) 

Bằng số Bằng chữ 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẶT MUA 
r ĩ ề 9 

(Chữ ký, họ tên, đóng dâu (đôi với tô chức)) 


