
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 111/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự 
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nghiệp công lập, bán cố phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ 
chuyến đối đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cố phần 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 thảng 11 năm 2014; 
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kỉnh 

doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đôi, bô 

sung một sổ điêu của Luật Cản bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 
11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định sổ 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết một sổ điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định sổ 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ 
về chuyến đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty co phần; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về 
xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công ỉập, bán cô phân lân đâu 
và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyến đoi đơn vị sự nghiệp công lập thành công 
ty cổ phần, 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá 
trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu 
từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, theo quy định 
tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ về chuyển 
đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cố phần. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 
số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự 
nghiệp công lập thành công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là đơn vị sự nghiệp công 
lập chuyển đổi). 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là UBND cấp tỉnh), Đại 
học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, 
to chức, cá nhân có liên quan trong việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành 
công ty cổ phần. 

Chương II 
XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHI CHUYỂN ĐỖI ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÔNG LẬP 

THÀNH CÔNG TY CỎ PHẦN 

Điều 3. Nguyên tắc xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp 
công lập khi thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần 

1. Căn cứ danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyên thành công ty cô 
phần đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị sự nghiệp công lập chuyến 
đối thực hiện xử lý các vấn đề về tài chính theo quy định hiện hành về chuyến 
đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. 

Quá trình xử lý tài chính và xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập 
phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đảm bảo đúng quy định của Nhà 
nước. Các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện xử lý tài chính và xác 
định giá trị đon vị sự nghiệp công lập không chấp hành đúng chế độ quy định, 
gây ra tổn thất hoặc thất thoát tài sản nhà nước thì tổ chức, cá nhân đó chịu trách 
nhiệm hành chính, bồi thường vật chất hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo 
quy định của pháp luật. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thực hiện cơ chế tài chính đối 
với đơn vị sự nghiệp công lập đến thời điểm chính thức chuyến thành công ty cô 
phần (thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động 
dưới hình thức công ty co phần lần đầu). 

3. Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phải thực hiện báo cáo kê khai, 
đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và trình cấp có thấm quyền phê 
duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của Chính phủ về sắp 
xếp lại, xử lý tài sản công trước thời điểm cơ quan có thấm quyền ban hành 
quyết định chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cô phân. 

Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phải được phê duyệt phương án sử 
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dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai trước khi cơ quan có thẩm quyền 
quyết định công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập. 

4. Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thực hiện tổ chức kiểm kê, phân 
loại tài sản, nguồn vốn và xử lý các vấn đề về tài chính tại thời điếm xác định 
giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi (sau đây gọi là thời điểm xác định 
giá trị) theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP và các nội 
dung hướng dẫn tại Chương II Thông tư này làm cơ sở để lập báo cáo tình hình 
tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trịề 

Việc kiêm kê, phân loại tài sản phải xác định được: Tài sản công tính vào 
vốn nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi; Tài sản công giao cho 
doanh nghiệp được chuyến đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, không tính 
vào phần vốn nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi. Việc xác định 
tài sản công giao cho doanh nghiệp chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập 
quản lý, không tính thành vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải phù hợp với quy 
định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 

5. Báo cáo tình hình tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi 
theo khuôn mẫu của doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị là một trong các 
tài liệu được công bố kèm theo bản cáo bạch. 

Báo cáo tình hình tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập chuyến đối theo 
khuôn mẫu của doanh nghiệp được lập tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp cổ 
phần lần đầu là căn cứ bàn giao sang công ty cổ phần. 

6. Trường họp sau khi được xử lý tài chính và xác định lại giá trị đơn vị 
sự nghiệp công lập chuyến đối theo quy định mà không còn vốn nhà nước hoặc 
việc xử lý tài chính dẫn tới âm vốn nhà nước thì xử lý theo quy định tại khoản 5 
Điều 8 và khoản 1 Điều 28 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự 
nghiệp công lập thành công ty cổ phần. 

7. Trường hợp sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố giá trị đơn vị sự 
nghiệp công lập mà phát hiện việc kê khai thiếu hoặc bỏ sót các tài sản, công nợ 
trong quá trình kiểm kê tài sản, đối chiếu xác nhận công nợ dẫn đến giảm giá trị 
đơn vị sự nghiệp công lập và vốn nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập chuyên 
đổi thì đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi và các tố chức, cá nhân liên quan 
phải chịu trách nhiệm bồi hoàn nộp toàn bộ giá trị tài sản, công nợ kê khai thiếu 
hoặc bỏ sót về ngân sách nhà nước trong thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hiện 
việc kê khai thiếu, bỏ sót tài sản, công nợ; Trường hợp cố tình kê khai thiếu 
hoặc cố tình bỏ sót thì sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

8. Tất cả các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm xác định giá 
trị và thời điểm đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi chính thức chuyển thành 
công ty cổ phần được đánh giá lại theo quy định tại khoản 5 Điều 7 và khoản 3 



Điều 8 Thông tư này. 

9. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ƯBND cấp tỉnh, Đại 
học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh chịu trách 
nhiệm giải quyết các vấn đề về tài chính trong quá trình chuyến đối đơn vị sự 
nghiệp công lập thành công ty cố phần theo quy định tại Nghị định số 
150/2020/NĐ-CP và những vấn đề về tài chính phát sinh (nếu có) có liên quan 
đến quá trình chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập sau khi đơn vị sự nghiệp 
công lập chính thức chuyển thành công ty cổ phần. 

Điều 4. Kiểm kê, phân loại tài sản 

1. Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đối có trách nhiệm kiếm kê, phân 
loại tài sản, các nguồn vốn và quỹ đang quản lý, sử dụng tại thời điểm xác định 
giá trị. 

2. Tại thời điểm xác định giá trị, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi 
phải lập bảng kê xác định đúng chủng loại, số lượng, hiện trạng thực tế, chất 
lượng và giá trị của tài sản hiện có do đơn vị sự nghiệp đang quản lý và sử dụng; 
kiểm quỹ tiền mặt, đối chiếu số dư tiền gửi tại ngân hàng, kho bạc; xác định tài 
sản, tiền mặt thừa, thiếu so với số kế toán; phân tích rõ nguyên nhân thừa, thiếu 
và trách nhiệm của những người có liên quan, xác định mức bồi thường theo quy 
định của pháp luật. 

3. Tài sản đã kiểm kê được phân loại theo các nhóm sau: 

a) Tài sản công giao cho doanh nghiệp chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp 
công lập quản lý không tính vào thành phần vốn nhà nước tại đơn vị sự nghiệp 
công lập bao gồm: Tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ quốc 
phòng, an ninh; Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công 
cộng; Tài sản phục vụ hoạt động các dự án của nhà nước; Tài nguyên và các loại 
tài sản theo quy định của pháp luật về tài sản công; 

b) Tài sản không tiếp tục sử dụng để bàn giao cho cơ quan quản lý tài sản 
công xử lý; 

c) Tài sản dùng trong hoạt động sự nghiệp, hoạt động sản xuất kinh 
doanh; 

d) Tài sản hình thành từ nguồn quỹ phúc lợi, quỹ phát triển hoạt động sự 
nghiệp; 

đ) Tài sản thuê, mượn, vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, nhận 
đại lý, nhận ký gửi, tài sản nhận góp vốn liên doanh, liên kết và các tài sản khác 
không phải của đơn vị sự nghiệp công lập chuyến đối; 

e) Tài sản gắn liền với đất thuộc diện phải xử lý theo phương án sắp xếp 
lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất theo quyết định phê duyệt của cơ quan có 
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thẩm quyền phù hợp với pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà 
nước; 

g) Tài sản chờ quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền; 

h) Các khoản đầu tư tài chính (các khoản đầu tư góp vốn liên doanh, liên 
kết với các doanh nghiệp, tổ chức; khoản góp vốn cổ phần, góp vốn thành lập 
công ty trách nhiệm hữu hạn và các hoạt động góp vốn khác); 

i) Tài sản khác (nếu có). 

4. Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi kiểm kê số dư bằng tiền của Quỹ 
phát triển hoạt động sự nghiệp, Quỹ khen thưởng, phúc lợi, Quỹ bổ sung thu 
nhập, Quỹ đặc thù, Quỹ khác và số dư nguồn cải cách tiền lương làm cơ sở để 
xử lý tài chính đối với các Quỹ này theo quy định tại Điều 14, Điều 18 Nghị 
định số 150/2020/NĐ-CP. 

Đối với số dư Quỹ đặc thù và Quỹ khác, đơn vị sự nghiệp công lập 
chuyển đổi phải xác định được nguồn kinh phí hình thành Quỹ gồm: Kinh phí từ 
nguồn ngân sách nhà nước cấp hoặc nguồn thu của đơn vị; Kinh phí hình thành 
từ chênh lệch thu chi của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi; Kinh phí được 
tài trợ bởi các tố chức, cá nhân. Trường hợp không xác định được nguồn kinh 
phí hình thành, đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo Ban chỉ đạo chuyến đối đơn 
vị sự nghiệp công lập lý do cụ thể để thực hiện kiểm kê, phân loại và xử lý theo 
quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP. 

Điều 5. Đối chiếu, xác nhận và phân loại các khoản công nợ 

Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi đối chiếu, xác nhận và phân loại 
các khoản công nợ theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định so 
150/2020/NĐ-CP, lập bảng kê chi tiết đối với từng khách nợ, chủ nợ tại thời 
điểm xác định giá trị và các nội dung hướng dẫn cụ thể sau: 

1. Nợ phải thu: 

a) Đối chiếu, xác nhận các khoản nợ phải thu theo từng khách nợ, 
bao gồm: Toàn bộ các khoản nợ phải thu đến hạn, chưa đến hạn và đã quá hạn 
thanh toán, nợ phải thu không có khả năng thu hồi. 

Các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi phải có đủ các tài liệu 
chứng minh là không thu hồi được theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 
này. 

b) Trường hợp đến thời điểm xác định giá trị mà vẫn còn một số khoản nợ 
phải thu có đầy đủ hồ sơ nhưng chưa được đối chiếu, xác nhận thì đơn vị sự 
nghiệp công lập chuyển đổi có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem 
xét, quyết định xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 
150/2020/NĐ-CP. 
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2. Nợ phải trả các tổ chức, cá nhân bao gồm các khoản nợ đến hạn, khoản 
nợ chưa đến hạn và khoản nợ quá hạn thanh toán tại thời điểm xác định giá trị. 

a) Căn cứ hợp đồng, giấy báo nợ, đối chiếu nợ và các tài liệu khác (nếu 
có), đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thực hiện: Lập bảng kê các khoản nợ 
vay theo từng chủ nợ; Xác định các khoản nợ thuế, phí và khoản phải nộp ngân 
sách nhà nước khác; Phân tích cụ thể các khoản nợ vay theo hợp đồng (vay 
trong nước, vay nước ngoài), vay có bảo lãnh, vay không có bảo lãnh, vay do 
phát hành trái phiếu, các khoản nợ phải trả trong hạn, đến hạn và đã quá hạn 
thanh toán, khoản nợ gốc, nợ lãi, khoản nợ phải trả nhưng không phải thanh 
toán. 

b) Nợ phải trả nhưng không phải thanh toán của đơn vị sự nghiệp công 
lập chuyến đối bao gồm: 

- Các khoản nợ mà chủ nợ của đơn vị sự nghiệp công lập chuyến đối khi 
thực hiện đối chiếu xác nhận nợ thuộc một trong các trường hợp sau: Nợ của các 
doanh nghiệp đã giải thể hoặc phá sản nhưng không xác định cơ quan hoặc cá 
nhân kế thừa nợ theo phương án giải thế, phá sản đã được cơ quan có thấm 
quyền quyết định; Nợ của các cá nhân đã chết nhưng không xác định người kế 
thừa theo quy định của pháp luật thừa kế tài sản; Nợ của các chủ nợ khác đã quá 
hạn nhưng chủ nợ không đến đối chiếu, xác nhận. 

Trong trường hợp này, đơn vị sự nghiệp công lập chuyến đối phải có văn 
bản thông báo gửi trực tiếp đến chủ nợ đồng thời thông báo trên phương tiện 
thông tin đại chúng trước thời điểm xác định giá trị ít nhất 10 ngày làm việc. 

- Các khoản kinh phí Ngân sách nhà nước cấp; 

- Các khoản viện trợ, vay nợ nước ngoài không hoàn lại; 

- Các khoản phí lệ phí được để lại chi theo quy định của Luật phí, lệ phí; 

- Phần kinh phí của Quỹ đặc thù, Quỹ khác không hình thành từ nguồn 
kinh phí ngân sách nhà nước hoặc chênh lệch thu chi của đơn vị sự nghiệp công 
lập chuyến đối; 

- Các khoản nợ không phải thanh toán khác. 

Điều 6. Đối chiếu, xác nhận các khoản đầu tư tài chính, các khoản 
được chia, các khoản nhận góp vốn 

1. Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi lập bảng kê chi tiết đối chiếu, 
xác nhận các khoản đầu tư tài chính, khoản lợi nhuận được chia của đơn vị sự 
nghiệp công lập chuyển đổi bao gồm: Các khoản đầu tư góp vốn liên doanh, liên 
kết với các doanh nghiệp, tổ chức; Khoản góp vốn cổ phần, góp vốn thành lập 
công ty trách nhiệm hữu hạn; Lợi nhuận được chia từ hoạt động đâu tư góp vôn. 
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2. Xác định số lượng, giá trị các loại chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu ...) 
đã mua, số lượng cổ phiếu đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi được chia. 

3. Đối với các khoản nhận góp vốn liên doanh, liên kết, đơn vị sự nghiệp 
công lập chuyển đổi căn cứ hợp đồng liên doanh, liên kết lập bảng kê chi tiết 
theo từng đối tác và thông báo cho chủ góp vốn biết đế cùng với công ty cố phần 
kế thừa các hợp đồng đã ký trước đây hoặc thanh lý hợp đồng. 

Điều 7. Xử lý về tài chính tai thời điểm xác đinh giá tri đơn vi sư «/ •  •  o • • • 

nghiệp công lập 

1. Đơn vị sự nghiệp công lập chuyến đổi thực hiện xử lý tài chính tại thời 
điểm xác định giá trị theo quy định từ Điều 10 đến Điều 18 Nghị định số 
150/2020/NĐ-CP và các nội dung hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 
Điều này. 

2. Căn cứ vào kết quả kiểm kê, phân loại tài sản: 

a) Đối với tài sản thiếu, phải xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để 
xử lý, bồi thường vật chất theo quy định hiện hành. Trường hợp tài sản thiếu 
được xác định do nguyên nhân khách quan (thiên tai, hỏa hoạn và các nguyên 
nhân bất khả kháng khác), đơn vị báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền (quy 
định tại Điều 34 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn 
bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)) quyết định ghi giảm tài sản theo quy 
định của pháp luật, số tiền bồi thường cho tài sản thiếu phát hiện qua kiếm kê 
(nếu có) được bổ sung Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp 
công lập chuyến đối. 

b) Đối với tài sản thừa, nếu không xác định được nguyên nhân hoặc 
không tìm được chủ sở hữu, tại thời điểm xác định giá trị ghi tăng tài sản, tăng 
vốn nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập chuyến đối theo giá trị tài sản được 
đánh giá lại. 

c) Đối với tài sản không cần dùng, tồn đọng, chờ thanh lý: Đơn vị sự 
nghiệp công lập chuyển đổi thực hiện các thủ tục về thu hồi, điều chuyến, bán, 
thanh lý, tiêu hủy tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản 
công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản 
công. Trường hợp khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần mà chưa hoàn 
thành việc xử lý tài sản thì đơn vị có trách nhiệm tiếp tục bảo quản và báo cáo 
cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công 
quyết định xử lý và giao trách nhiệm tổ chức xử lý. 

d) Đối với tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng thuộc lĩnh vực quốc 
phòng, an ninh, tài sản kết cấu hạ tầng và các tài sản công khác mà các đơn vị sự 
nghiệp công lập quản lý, sử dụng không tính vào giá trị phần vốn nhà nước khi 
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chuyển đổi thành công ty cổ phần: Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi lập Đề 
án khai thác, quản lý tài sản công giao cho doanh nghiệp chuyển đổi từ đơn vị sự 
nghiệp công lập quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 
theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Đe án là một nội 
dung không tách rời của phương án chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Các khoản nợ phải thu được xác định là nợ phải thu không có khả năng 
thu hồi được loại ra khỏi giá trị đơn vị sự nghiệp công lập. 

a) Các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi là các khoản nợ phải 
thu đã quá thời hạn thanh toán hoặc chưa đến thời hạn thanh toán thuộc một 
trong các trường hợp sau: 

- Đối tượng nợ là doanh nghiệp, tổ chức đã hoàn thành việc phá sản theo 
quy định của pháp luật; 

- Đối tượng nợ là doanh nghiệp, tổ chức đã ngừng hoạt động hoặc giải 
thể; 

- Đối tượng nợ đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho xóa nợ 
theo quy định của pháp luật; 

- Đối tượng nợ là cá nhân đã chết hoặc đang bị các cơ quan pháp luật truy 
tố, giam giữ, xét xử, đang thi hành án; 

- Khoản chênh lệch còn lại của các khoản nợ không thu hồi được sau khi 
đã xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể phải bồi thường vật chất; 

b) Nợ phải thu không có khả năng thu hồi quy định tại điểm a Khoản 3 
Điều này được loại khỏi giá trị đơn vị sự nghiêp công lập khi có đủ các tài liệu 
chứng minh, cụ thể như sau: 

- Sổ kế toán, chứng từ, tài liệu chứng minh khoản nợ chưa thu hồi được 
đến thời điểm xử lý nợ mà đơn vị sự nghiệp công lập chuyến đối đang hạch toán 
nợ phải thu trên sổ kế toán như: Hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, cam kết nợ, 
bản thanh lý hợp đồng (nếu có), đối chiếu công nợ (nếu có), văn bản đề nghị đối 
chiếu công nợ hoặc văn bản đòi nợ do doanh nghiệp đã gửi (có dấu bưu điện 
hoặc xác nhận của đơn vị chuyển phát); bảng kê công nợ và các chứng từ khác 
có liên quan. 

- Trường hợp đối với tổ chức kinh tế: 

+ Đối tượng nợ đã phá sản: Có quyết định của Tòa án tuyên bố phá sản 
doanh nghiệp theo Luật Phá sản. 

+ Đối tượng nợ đã ngừng hoạt động, giải thể: Có văn bản xác nhận hoặc 
thông báo bằng văn bản/thông báo trên trang điện tử chính thức của cơ quan 
quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc tổ chức đăng ký kinh doanh hoặc cơ 
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quan thuế quản lý trực tiếp về việc doanh nghiệp, tổ chức đã ngừng hoạt động 
hoặc giải thể; hoặc khoản nợ đã được doanh nghiệp, tổ chức khởi kiện ra tòa án 
theo quy định, có bản án, quyết định của tòa và có ý kiến xác nhận của cơ quan 
thi hành án về việc đối tượng nợ không có tài sản đế thi hành án. 

+ Đối với khoản nợ phải thu nhưng đối tượng nợ đã được cơ quan có 
thẩm quyền quyết định cho xoá nợ theo quy định của pháp luật; Khoản chênh 
lệch thiệt hại được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho bán nợ. 

- Trường hợp đối với cá nhân: 

+ Giấy chứng tử (bản sao chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc) hoặc xác 
nhận của chính quyền địa phương đối với đối tượng nợ đã chết. 

+ Lệnh truy nã, hoặc xác nhận của cơ quan pháp luật đối với đối tượng nợ 
đã bỏ trốn, hoặc đang bị truy tố, đang thi hành án. 

4. Khoản nợ phải trả nhưng không phải thanh toán của đơn vị sự nghiệp 
công lập chuyển đổi quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư này được 
tính vào giá trị phần vốn nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập chuyến đối. 

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại 
tệ tại thời điếm xác định giá trị được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 
18 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP. Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại 
các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động sản xuất kinh doanh được 
hạch toán vào doanh thu tài chính (nếu lãi tỷ giá hối đoái) hoặc chi phí hoạt 
động tài chính (nếu lỗ tỷ giá hối đoái). 

Tỷ giá ngoại tệ được xác định theo tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng 
thương mại nơi đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi có giá trị giao dịch ngoại 
tệ lớn nhất tại thời điểm thẩm định giá. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập 
chuyển đổi không có giao dịch ngoại tệ tại thời điếm xác định giá trị thì xác định 
theo tỷ giá trung tâm do Ngân hàng nhà nước công bố áp dụng tại thời điếm 
thẩm định giá. Thông tin về các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ và kết quả 
đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm xác định giá trị 
là thông tin được công bố tại bản cáo bạch. 

6. Căn cứ vào giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyến đối đã được cơ 
quan có thẩm quyền quyết định, đơn vị sự nghiệp công lập chuyến đoi lập báo 
cáo tình hình tài chính của đơn vị theo khuôn mẫu của doanh nghiệp theo quy 
định tại Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện 
chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cố phần. 

Điều 8. Xử lý tài chính tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty 
cổ phần 

1. Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi tiếp tục thực hiện các quy định 
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về cơ chế tài chính, phân phối kết quả tài chính, lập báo cáo tài chính theo chế 
độ quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập từ thời điểm xác định giá trị đến 
thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thực hiện xử lý tài chính tại thời 
điếm chính thức chuyển thành công ty cổ phần theo quy định tại Điều 19 Nghị 
định số 150/2020/NĐ-CP và các nội dung hướng dẫn tại khoản 3, khoản 4 và 
khoản 5 Điều này. 

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc 
ngoại tệ tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần được thực hiện 
theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 19 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP. 
Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 
của hoạt động sản xuất kinh doanh được hạch toán vào doanh thu tài chính (nếu 
lãi tỷ giá hối đoái) hoặc chi phí hoạt động tài chính (nếu lỗ tỷ giá hối đoái). 

Tỷ giá ngoại tệ được xác định theo tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng 
thương mại nơi đơn vị sự nghiệp công lập chuyến đối có giá trị giao dịch ngoại 
tệ lớn nhất tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần. Trường hợp 
đơn vị sự nghiệp công lập không có giao dịch ngoại tệ tại thời điếm chính thức 
chuyển thành công ty cổ phần thì xác định theo tỷ giá trung tâm do Ngân hàng 
nhà nước công bố áp dụng tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cố 
phần. 

4. Đối với số dư Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi tại thời điểm chính thức 
chuyển thành công ty cổ phần (nếu có), công ty cổ phần kế thừa và tiếp tục sử 
dụng. 

5. Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp cổ phần lần đầu, doanh nghiệp được chuyến đối từ đơn vị sự 
nghiệp công lập lập báo cáo tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp tại thời 
điểm tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu và xử lý các vấn đề về 
tài chính theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP. 

Chương III 
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÔNG LẬP THEO 

PHƯƠNG PHẢP TÀI SẢN 

Điều 9. Xác định giá trị thực tế các loại tài sản của đơn vị sự nghiệp 
công lập 

Việc xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập theo phương pháp tài sản 
được thực hiện theo quy định tại Chương III Nghị định số 150/2020/NĐ-CP và 
được hướng dẫn cụ thế sau: 
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1. Giá trị thực tế từng tài sản của thuộc quyền sở hữu và sử dụng của đơn 
vị sự nghiệp công lập chuyển đổi được xác định bằng đồng Việt Nam theo danh 
mục từng tài sản theo dõi trên sổ sách kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập 
chuyển đổi. 

Đối với tài sản được hạch toán bằng ngoại tệ: Tỷ giá ngoại tệ được xác 
định theo tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi đơn vị sự nghiệp 
công lập chuyến đổi có giá trị giao dịch ngoại tệ lớn nhất tại thời điểm xác định 
giá trị. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi không có giao dịch 
ngoại tệ tại thời điếm xác định giá trị thì xác định theo tỷ giá trung tâm do Ngân 
hàng nhà nước công bố áp dụng tại thời điểm xác định giá trịế 

2. Đối với tài sản là hiện vật: 

a) Không đánh giá lại các tài sản công không tính vào giá trị đơn vị sự 
nghiệp công lập chuyến đoi và được giao cho doanh nghiệp chuyển đổi từ đơn vị 
sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng. 

b) Chỉ đánh giá lại những tài sản mà công ty cổ phần tiếp tục sử dụng. 

c) Giá trị thực tế của tài sản bằng (=) Nguyên giá tính theo giá thị trường 
của tài sản mới tại thời điểm xác định giá trị nhân (x) Chất lượng còn lại của tài 
sản tại thời điểm xác định giá trị. Trong đó: 

- Giá thị trường của tài sản mới là giá tài sản mới cùng loại đang mua, bán 
trên thị trường bao gồm cả chi phí vận chuyến lắp đặt (nếu có). Neu là tài sản 
đặc thù không có trên thị trường thì giá mua tài sản được tính theo giá mua mới 
của tài sản tương đương, cùng nước sản xuất, có cùng công suất hoặc tính năng 
tương đương. Trường hợp không có tài sản tương đương thì tính theo giá tài sản 
ghi trên sổ kế toán (bao gồm cả tài sản đã được đầu tư, mua sắm bằng ngoại tệ). 

Đối với tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc: Giá thị trường là đơn giá xây 
dựng cơ bản, suất đầu tư do cơ quan có thẩm quyền quy định tại thời điếm gần 
nhất với thời điểm xác định giá trị. Trường họp chưa có quy định thì tính theo 
giá sổ sách, có xét thêm yếu tố trượt giá trong xây dựng cơ bản. 

Đối với tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc hoàn thành đầu tư xây dựng trong 
03 năm trước thời điểm xác định giá trị thì sử dụng giá trị quyết toán công trình 
đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường họp công trình chưa được cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán nhưng đã đưa vào sử dụng thì tạm tính 
theo giá ghi trên sổ kế toán theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 
7/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao 
tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao 
cho doanh nghiệp quản lý, không tính thành vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 
văn bản sửa đối, bo sung, thay thế (nếu có). 
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Đối với các công trình đặc thù không xác định được quy mô công trình 
hoặc đơn giá xây dựng, suất vốn đầu tư: Tính theo nguyên giá sổ sách kế toán có 
tính đến yếu tố trượt giá trừ đi giá trị hao mòn tại thời điếm xác định giá trị. 

- Chất lượng còn lại của tài sản được xác định bằng tỷ lệ phần trăm so với 
chất lượng của tài sản cùng loại mua mới (hoặc đầu tư xây dựng mới), phù hợp 
với các quy định của Nhà nước về điều kiện an toàn trong sử dụng, vận hành tài 
sản, đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất, vệ sinh môi trường theo hướng dẫn 
của các Bộ quản lý ngành kinh tế kỳ thuật; nhưng không thấp hơn 20% giá trị tài 
sản cùng loại mua mới (hoặc đầu tư xây dựng mới) theo quy định tại khoản 2 
Điều 24 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP. 

d) Tài sản cố định đã hết khấu hao và hao mòn, công cụ lao động, dụng cụ 
quản lý đã phân bổ hết giá trị vào chi phí hoạt động nhưng công ty cổ phần tiếp 
tục sử dụng phải đánh giá lại đế tính vào giá trị đơn vị sự nghiệp công lập 
chuyển đổi theo nguyên tắc không thấp hơn 20% giá trị tài sản, công cụ, dụng cụ 
mua mới. 

đ) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi có tài sản hiện vật là 
rừng trồng, vườn cây, khi xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập thì giá trị 
rừng trồng, vườn cây được xác định theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 22/4/2015 của liên Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn - Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu 
có). 

3. Tài sản bằng tiền gồm tiền mặt, tiền gửi và các giấy tờ có giá (tín phiếu, 
trái phiếu,...) của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi được xác định như sau: 

a) Tiền mặt được xác định theo biên bản kiểm quỹ tại thời điểm xác định 
giá trị. 

b) Tiền gửi được xác định theo số dư đã đối chiếu xác nhận hoặc sổ phụ 
với ngân hàng, kho bạc nơi đơn vị sự nghiệp công lập mở tài khoản. 

c) Tiền mặt và tiền gửi là ngoại tệ được xác định theo nguyên tắc tại 
khoản 1 Điều này. 

d) Các giấy tờ có giá được xác định theo giá giao dịch trên thị trường tại 
thời điểm xác định giá trị. Nếu không có giao dịch thì xác định theo mệnh giá 
của giấy tờ đó. 

4. Các khoản nợ phải thu, phải trả được xác định theo số dư thực tế trên sổ 
kế toán và sau khi đối chiếu xử lý như quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định 
số 150/2020/NĐ-CP. 

5. Các khoản chi phí dở dang về sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ 
bản, chi phí liên quan đến đền bù, giải tỏa, san lấp mặt bằng được xác định theo 
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thực tế phát sinh đang hạch toán trên sổ kế toán. 

6. Giá trị các khoản đầu tư tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển 
đổi được xác định theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP. 

7. Giá trị tài sản ký cược, ký quỹ ngắn hạn và dài hạn được xác định theo 
số dư thực tế trên sổ kế toán đã được đối chiếu xác nhận. 

8. Giá trị tài sản là thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) 
được xác định theo tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, pháp luật về quản lý, sử 
dụng tài sản công, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan. 

Điều 10. Giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi theo phương 
pháp tài sản 

1. Giá trị thực tế của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi theo phương 
pháp tài sản được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 
150/2020/NĐ-CP và hướng dẫn tại thông tư này. 

2. Giá trị thực tế vốn nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi 
bằng giá trị thực tế của đơn vị sự nghiệp công lập chuyến đổi theo quy định tại 
khoản 1 Điều này trừ (-) các khoản nợ thực tế phải trả, Quỹ khen thưởng, phúc 
lợi, số dư Quỹ bổ sung thu nhập để lại cho người lao động của đơn vị sự nghiệp 
công lập chuyến đối, các khoản vốn góp của các tố chức, cá nhân. Trong đó, nợ 
thực tế phải trả là tổng giá trị các khoản nợ phải trả trừ (-) các khoản nợ không 
phải thanh toán. Các khoản nợ phải trả không phải thanh toán của đơn vị sự 
nghiêp công lập chuyến đối được quy định tại điếm b khoản 2 Điều 5 Thông tư 
này. 

Chương IV 
CÔNG BỚ THÔNG TIN VÈ QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ sự NGHIỆP 

CÔNG LẬP THÀNH CÔNG TY CỎ PHẦN 

Điều 11. Công bố thông tin 

Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phải thực hiện công bố công khai 
thông tin về quá trình chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định tại khoản 
1 Điều 42 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP và các nội dung hướng dẫn cụ thể sau: 

lế Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các quyết định, văn 
bản của cấp có thẩm quyền về xử lý các vấn đề về tài chính, lao động, đât đai 
liên quan đến quá trình chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định của 
Nghị định số 150/2020/NĐ-CP, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phải thực 
hiện công bố công khai thông tin trên trang điện tử của đơn vị sự nghiệp công 
lập chuyển đổi (nếu có) và gửi về cổng thông tin điện tử Chính phủ, đồng thời 
có văn bản gửi Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, 
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Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 
công lập. 

2. Định kỳ hàng quý (trước ngày 05 của tháng đầu quý tiếp theo), đơn vị 
sự nghiệp công lập chuyển đổi có trách nhiệm báo cáo về tình hình, tiến độ triển 
khai công tác chuyển đổi thành công ty cổ phần theo kế hoạch được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt (theo Biểu mẫu tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư 
này) và đăng tải công khai thông tin trên trang điện tử của đơn vị sự nghiệp công 
lập chuyến đối (nếu có), gửi cơ quan chủ quản, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo đối 
mới và phát triển doanh nghiệp, Ban chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt 
động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Chưong V 
BÁN CỖ PHẦN LẦN ĐẦU VÀ QUẢN LÝ, sử DỤNG TIÈN THU TỪ CHUYỂN 

ĐỎI ĐƠN VỊ Sự NGHIỆP CÔNG LẬP THÀNH CÔNG TY CỎ PHẦN, BÀN 
GIAO GIỮA ĐỚN VỊ sự NGHIỆP CồNG LẬP CHUYỂN ĐỎI VÀ CÔNG TY 

CỎ PHẦN 

Điều 12 Đối tượng mua cổ phần 

1. Nhà đầu tư trong nước, nước ngoài theo quy định tại khoản 1, khoản 2 
Điều 6 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP, bao gồm các tổ chức, cá nhân (kể cả 
người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập chuyến đối). 

2. Nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước 
ngoài, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 Nghị 
định số 150/2020/NĐ-CP. 

3. Các đối tượng theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 150/2020/NĐ-
CP. 

4. Tổ chức công đoàn tại đơn vị sự nghiệp công lập chuyến đối theo quy 
định tại điểm b khoản 2 Điều 31 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP. Tổ chức công 
đoàn ủy quyền cho người có thẩm quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến 
việc mua cổ phần. 

5. Các tổ chức, cá nhân không được mua cổ phần phát hành lần đầu của 
đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 
6 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP. 

Điều 13. Giá bán cổ phần lần đầu 

1. Giá bán cổ phần cho các nhà đầu tư qua đấu giá là giá nhà đầu tư đặt 
mua tại cuộc đấu giá và được xác định là trúng đấu giá theo các phương thức 
bán đấu giá cổ phần quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP. 



2. Giá bán cổ phần ưu đãi cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 37 
Nghị định số 150/2020/NĐ-CP như sau: 

a) Giá bán cổ phần cho đối tượng quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 37 
Nghị định số 150/2020/NĐ-CP được xác định bằng 60% giá trị một (01) cổ phần 
tính theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần). 

b) Giá bán cổ phần cho đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 37 
Nghị định số 150/2020/NĐ-CP là giá khởi điểm được cơ quan cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt trong phương án cổ phần hóa. 

3. Giá bán cổ phần un đãi cho tổ chức công đoàn tại đơn vị sự nghiệp 
công lập chuyển đổi bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần). 

4. Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược. 

a) Trường hợp đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược: Giá bán là giá nhà 
đầu tư chiến lược đặt mua được xác định là trúng đấu giá của cuộc đấu giá giữa 
các nhà đầu tư chiến lược nhưng không thấp hơn giá đấu thành công bình quân 
của cuộc đấu giá công khai ra công chúng hoặc không thấp hơn giá đã thỏa 
thuận với nhà đầu tư trong trường hợp cuộc đấu giá công khai chỉ có một nhà 
đầu tư đăng ký mua cổ phần hoặc không thấp hơn giá khởi điểm của cuộc đấu 
giá công khai trong trường họp cuộc đấu giá công khai không thành công và 
đảm bảo nguyên tắc lựa chọn nhà đầu tư có giá đặt mua từ cao xuống thấp cho 
đủ số lượng co phần bán ra. 

b) Trường hợp có từ hai (02) nhà đầu tư chiến lược trở lên đăng ký mua 
cổ phần với khối lượng đăng ký mua bằng hoặc nhỏ hơn số cổ phần dự kiến bán 
cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án cố phần hóa đã được phê duyệt hoặc 
chỉ có một (01) nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua cổ phần: Giá bán do Ban Chỉ 
đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thỏa thuận với từng nhà đầu tư nhưng 
không thấp hơn giá đấu thành công bình quân của cuộc đấu giá công khai ra 
công chúng hoặc không thấp hơn giá đã thỏa thuận với nhà đầu tư trong trường 
họp cuộc đấu giá công khai chỉ có một nhà đầu tư đăng ký mua cố phần hoặc 
không thấp hơn giá khởi điểm của cuộc đấu giá công khai trong trường họp cuộc 
đấu giá công khai không thành công. 

Điều 14. Tổ chức bán cổ phần lần đầu 

1. Căn cứ phương án chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty 
cổ phần được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (theo Phụ lục số 1 ban hành 
kèm theo Thông tư này), Ban Chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập 
triển khai phương án bán cổ phần lần đầu theo các phương thức đã được phê 
duyệt trong phương án chuyển đổi, trong đó: 
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a) Phương thức bán đấu giá công khai ra công chúng được áp dụng khi 
bán cố phần lần đầu, bao gồm cả số cổ phần nhà đầu tư chiến lược không đăng 
ký mua hết số cố phần chào bán theo phương án chuyến đối đã được phê duyệt. 

b) Phương thức thoả thuận trực tiếp được áp dụng trong các trường hợp 
sau: 

- Bán cho nhà đầu tư chiến lược trong các trường hợp: Các nhà đầu tư 
chiến lược đăng ký mua cổ phần với số lượng bằng hoặc nhỏ hơn số lượng cổ 
phần dự kiến bán cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án chuyển đổi đã được 
phê duyệt; hoặc chỉ có một nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua cổ phần. 

- Bán cho các nhà đầu tư số cổ phần không bán hết theo quy định tại 
khoản 4, khoản 6 Điều 32 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP. 

- Bán cho người lao động và tổ chức công đoàn. 

c) Phương thức bảo lãnh phát hành được áp dụng khi bán cố phần lần đầu 
của đơn vị sự nghiệp công lập chuyến đối. 

2. Việc thực hiện tổ chức bán cổ phần lần đầu cho các đối tượng theo các 
phương thức đấu giá công khai, phương thức bảo lãnh phát hành, phương thức 
thỏa thuận trực tiếp được thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 
Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 4/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán 
cố phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cố phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước đầu tư 100% 
vốn điều lệ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). 

3ẽ Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo quy định tại 
khoản 3 Điều 6 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP. 

4. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày phương án chuyển đổi được phê 
duyệt, đơn vị sự nghiệp công lập chuyến đối phải hoàn thành việc bán cố phần 
theo các phương thức đã được phê duyệt. Trường hợp điều chỉnh phương án 
chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại khoản 1 Điều này thì 
thời hạn đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phải hoàn thành việc bán cô phân 
được tính từ ngày quyết định điều chỉnh phương án cổ phần được cấp có thấm 
quyền phê duyệt. 

Điều 15. Quản lý tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần 

Việc quản lý tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua co phần của đơn vị sự 
nghiệp công lập chuyển đổi được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư 
số 40/2018/TT-BTC ngày 4/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần 
đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ và 
các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). 
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Điều 16. Tiền thu từ bán cổ phần 

Việc xác định tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành 
công ty cổ phần được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 
150/2020/NĐ-CP và được xử lý như sau: 

1. Bán đấu giá công khai: 

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kế từ ngày hết hạn nộp tiền của 
nhà đầu tư tham gia cuộc đấu giá công khai, tổ chức thực hiện bán đấu giá có 
trách nhiệm: 

a) Chuyển tiền thu từ bán cổ phần cho đơn vị sự nghiệp công lập chuyển 
đôi như sau: Chuyến tiền thu từ bán cổ phần tương ứng với kinh phí giải quyết 
chính sách lao động dôi dư và chi phí chuyển đổi theo dự toán đã xác định trong 
phương án chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập. 

b) Nộp toàn bộ số tiền thu từ bán cổ phần còn lại theo quy định của pháp 
luật về thu, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và chuyển 
đối đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm cả số tiền đặt cọc không phải trả cho 
nhà đầu tư nếu có). 

2. Bảo lãnh phát hành: 

Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày hoàn tất việc mua bán cổ phần 
theo họp đồng bảo lãnh, tổ chức bảo lãnh phát hành có trách nhiệm: 

a) Chuyển tiền thu từ bán cổ phần cho đơn vị sự nghiêp công lập chuyển 
đôi như sau: Chuyến tiền thu từ bán cố phần tương ứng với kinh phí giải quyết 
chính sách lao động dôi dư và chi phí chuyển đổi theo dự toán đã xác định trong 
phương án chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập. 

b) Nộp toàn bộ số tiền thu từ bán cổ phần còn lại theo quy định của pháp 
luật về thu, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và chuyển 
đoi đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Trường hợp bán thỏa thuận cho các nhà đầu tư, bán co phần ưu đãi cho 
tố chức công đoàn và người lao động thì đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi 
có trách nhiệm nộp tiền thu từ bán cổ phần theo quy định của pháp luật về thu, 
sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và chuyển đổi đơn vị 
sự nghiệp công lập trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kế từ ngày hết hạn 
nộp tiền. 

4. Trường hợp tổng số tiền thu từ bán co phần quy định tại khoản 1, khoản 
2 và khoản 3 Điều này thấp hơn tổng các khoản chi theo quy định cho từng đối 
tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, đơn vị sự nghiệp công lập chuyến 
đổi được giữ lại toàn bộ khoản tiền thu này đe thực hiện chi trả các khoản chi 
theo dự toán đã được duyệt và thực hiện quyết toán chính thức tại thời điếm 
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doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. 

Điều 17. Xử lý tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập tại 
thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần 

1. Tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập tại thời điểm chính 
thức chuyến thành công ty cố phần bao gồm: 

a) Khoản chênh lệch tăng giữa giá trị phần vốn nhà nước theo sổ sách kế 
toán tại thời điếm xác định giá trị với mức vốn điều lệ được xác định trong 
phương án chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt; 

b) Tiền thu từ bán cổ phần, bao gồm cả tiền đặt cọc không phải trả lại nhà 
đầu tư theo quy định tại Thông tư này; 

c) Khoản chênh lệch vốn nhà nước tăng từ thời điểm xác định giá trị đến 
thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần; 

2. Tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập tại thời điểm chính 
thức chuyến thành công ty cố phần được xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 
34 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP, trong đó: 

a) Trường hợp giữ nguyên phần vốn nhà nước, phát hành thêm cổ phiếu 
để tăng vốn điều lệ, số tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập được xử 
lý như sau: 

- Để lại cho đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phần giá trị tương ứng 
với số cố phần phát hành thêm tính theo mệnh giá. 

- Phần thặng dư vốn của số cổ phần phát hành thêm được sử dụng để 
thanh toán chi phí chuyển đổi và chi giải quyết chính sách đối với lao động dôi 
dư. Số tiền còn lại của phần thặng dư vốn (nếu có) để lại cho công ty cổ phần 
theo tỷ lệ tương ứng với cố phần phát hành thêm trong cơ cấu vốn điều lệ và nộp 
theo quy định của pháp luật về thu, sử dụng nguồn thu từ cố phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước và chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó: 

+ Phần thặng dư của số cổ phần phát hành thêm được quy định tại khoản 
2 Điều 34 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP. 

+ Số tiền để lại cho công ty cổ phần được xác định như sau : 

Số tiền Số cổ phần phát 
để lại hành thêm 
cho = — —- — X 

công ty Tổng số cổ phần 
cổ phần theo vốn điều lệ 

của công ty cô 
phần 

-\ 

Phần thặng Chi phí Chi giải 
dư của số chuyển đổi quyết lao 
cổ phần - theo quyết - động dôi dư y 

phát hành toán của cơ theo quyêt 
thêm quan có toán của cơ 

thẩm quyền quan có 
thâm quyên J 
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b) Trường họp bán phần vốn nhà nước: 

Số tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng để 
thanh toán chi phí chuyển đổi và chi giải quyết chính sách đối với lao động dôi 
dư theo quy định, số còn lại (bao gồm cả chênh lệch giá bán cố phần) được nộp 
theo quy định của pháp luật về thu, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước và chuyến đoi đơn vị sự nghiệp công lập. 

c) Trường họp bán phần vốn nhà nước kết hợp phát hành thêm, số tiền thu 
từ chuyến đối đơn vị sự nghiêp công lập được xử lý như sau: 

- Nộp phần giá trị bán cổ phần nhà nước (bao gồm cả chênh lệch giá bán 
cổ phần) theo quy định của pháp luật về thu, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước và chuyến đối đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Số tiền còn lại xử lý như quy định tại điểm a khoản 2 Điều này. 

3. Tại thời điểm đon vị sự nghiệp công lập chuyển đổi chính thức chuyển 
thành công ty cố phần, trường hợp phát sinh chênh lệch giá trị thực tế phần vốn 
nhà nước so với thời điểm xác định giá trị đơn vị thì phần chênh lệch này được 
xử lý theo quy định tại điểm m khoản 2 Điều 19 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP. 

4. Trường hợp tiền thực thu từ bán cổ phần ưu đãi cho người lao động, tổ 
chức công đoàn, nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư khác không đủ để bù 
đắp các chi phí liên quan (gồm: chi phí chuyển đổi, chi hỗ trợ giải quyết chính 
sách đối với lao động dôi dư, chi phí ưu đãi cho người lao động) theo quyết toán 
được cấp có thấm quyền phê duyệt thì thực hiện theo quy định tại điếm d khoản 
2 Điều 34 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP. 

Điều 18. Bàn giao giữa đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi và công 
ty cổ phần 

1. Việc bàn giao giữa đơn vị sự nghiệp công lập chuyến đối và công ty cố 
phần và hồ sơ bàn giao được thực hiện theo Điều 35 Nghị định số 150/2020/NĐ-
CP. 

2. Hồ sơ bàn giao quy định tại điểm b và điểm e khoản 2 Điều 35 Nghị 
định số 150/2020/NĐ-CP cụ thể như sau: 

a) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm đơn vị chính thức 
chuyển thành công ty cổ phần được bàn giao bao gồm: Báo cáo tài chính của 
đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi theo chế độ kế toán của đơn vị sự nghiệp 
công lập; Báo cáo tài chính được lập theo chế độ kế toán doanh nghiệp theo quy 
định tại Thông tư hướng dẫn công tác kế toán khi chuyển đổi đon vị sự nghiệp 
công lập thành công ty cổ phần. 

b) Các tài liệu khác để bàn giao bao gồm: 
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- Hồ sơ tài liệu liên quan đến tài sản công bàn giao cho công ty cổ phần 
nhưng không tính vào phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

- Đe án khai thác, quản lý tài sản công không tính vào thành phần vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Hồ sơ các chương trình, dự án, đề án, đề tài được tài trợ bằng nguồn 
kinh phí ngân sách nhà nước đang thực hiện dở dang đến thời điểm bàn giao. 

Chương VI 
TỎ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 19. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc 
chuyến đối đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ƯBND cấp tỉnh, Đại 
học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị sự 
nghiệp công lập chuyển đổi, Ban Chỉ đạo chuyển đổi đon vị sự nghiệp công lập 
và các đơn vị có liên quan thực hiện quyền và trách nhiệm trong việc chuyển đổi 
đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo quy định tại Điều 39 Nghị 
định số 150/2020/NĐ-CP 

2. Trách nhiệm của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần: 

a) Yêu cầu đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi cung cấp đầy đủ tài liệu, 
thông tin về chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định; 

b) Xây dựng và ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ 
phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần; 

c) Thông báo với Ban Chỉ đạo chuyển đổi và đơn vị sự nghiệp công lập 
chuyển đổi thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá; 

d) Thông báo công khai tại đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi, nơi bán 
đấu giá, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 3 số báo liên tiếp của 1 tờ 
báo phát hành trong toàn quốc và 1 tờ báo địa phương nơi đơn vị sự nghiệp công 
lập chuyển đổi có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần 
trước ngày thực hiện đấu giá tối thiểu ba mươi (30) ngày làm việc (Phụ lục số 2 
kèm theo Thông tư này, bao gồm cả bản dịch sang Tiếng Anh); 

đ) Cung cấp cho các nhà đầu tư: 

- Thông tin liên quan đến đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi (theo 
Biểu mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này, bao gồm cả bản 
dịch sang Tiếng Anh); 
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- Phương án chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo điều lệ của 
công ty cố phần, đơn đăng ký tham gia đấu giá; 

- Các thông tin liên quan khác đến cuộc đấu giá theo quy định; 

Trường hơp thông tin công bố không chính xác, phản ánh sai lệch so với 
thông tin, số liệu do Ban Chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập và đơn 
vị sự nghiệp công lập chuyển đổi cung cấp thì Tổ chức thực hiện bán đấu giá 
chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật. 

e) Tiếp nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá, kiểm tra điều kiện tham dự 
đấu giá và phát phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện. 

Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện tham dự đấu giá thì tổ chức 
thực hiện bán đấu giá phải thông báo và hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư 
(nếu nhà đầu tư đã đặt cọc). 

g) Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và đồng ký Biên bản 
xác định kết quả đấu giá công khai, Biên bản xác định kết quả đấu giá giữa các 
nhà đầu tư chiến lược, công bố kết quả đấu giá và thu tiền mua cố phần theo quy 
định; 

h) Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết 
quả chính thức. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy 
định; 

i) Các biểu mẫu về Thông tin về bán đấu giá cổ phần công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, Biên bản xác định kết quả đấu giá công khai, 
Biên bản xác định kết quả đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược, Đơn đăng ký 
đấu giá bán cổ phần và đưa cổ phần vào giao dịch trên hệ thống giao dịch 
Upcom, Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần: Thực hiện theo các biếu mẫu quy 
định tại Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 4/5/2018 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cố phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước 
đầu tư 100% vốn điều lệ và các văn bản sửa đoi, bổ sung, thay thế (nếu có). 

3. Trách nhiệm của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam: 

Thực hiện cấp mã cổ phần đấu giá, đăng ký, lưu ký và thanh toán bù trừ 
giao dịch cho số cổ phần trúng đấu giá đã thanh toán của đơn vị sự nghiệp công 
lập chuyển đổi bán đấu giá cổ phần. Mã cổ phần này sẽ được sử dụng thống nhất 
khi đấu giá, đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch. 

4. Trách nhiệm của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: 

Tổ chức giao dịch cổ phần trúng đấu giá của đơn vị sự nghiệp công lập 
chuyển đổi đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại Thông tư này. 
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5. Trách nhiệm của các nhà đầu tư 

Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần (kể cả nhà đầu tư chiến lược) có 
trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về quyền mua cố phần, Quy chế bán 
đấu giá cổ phần và các quy định tại Thông tư này. 

Điều 20. Hiêu lưc thi hành • • 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2021. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu. có vướng mắc, đề nghị phản 
ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, xử \ý.fáAfa/ 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, ƯBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- S ở  T à i  c h í n h ,  C ụ c  t h u ế  c á c  t ỉ n h ,  t h à n h  p h ố  t r ự c  t h u ộ c  
Trung ương; 
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước; 
- Các Tổng công ty nhà nước; 
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 
tham nhũng; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; Website Chính phủ; 
- Các đon vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Cục TCDN. 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

^ __h Quang Hải 



Phụ lục số 1 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 111/2020/TT-BTC 

ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Bộ.../UBND.... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
/ĐẠI HỌC QUỐC GIA..ễ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: /QĐ- , ngày thảng năm 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc phê duyệt phưong án chuyển đổi (tên đơn vị sự nghiệp công lập 

chuyển đổi) thành công ty cổ phần 

Bộ TRƯỞNG Bộ /CHỦ TỊCH ƯBND tỉnh... 
/GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUÓC GIA... 

Căn cứ Nghị định sổ ngày ....của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức 

Căn củ Nghị định sổ 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ 
vê chuyên đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cô phân; 

Căn cứ Thông tư số 11 l/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính 
hướng dân một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp 
công lập, bản co phần lẩn đầu và quản ỉỷ, sử dụng tiền thu từ chuyên đôi đơn vị 
sự nghiệp công lập thành công ty co phần; 

Căn cứ Quyết định sổ .... ngày .... của Bộ trưởng Bộ ... /Chủ tịch UBND 
tỉnh/thành pho... /Giám đốc Đại học quốc gia...về việc phê duyệt giá trị đơn vị 
sự nghiệp công lập (tên đơn vị sự nghiệp công lập); 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công 
lập. 

QUYÉT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt phương án chuyển đổi đơn vị sự nghiệp (tên đơn vị sự 
nghiệp công lập) thành công ty cổ phần với nội dung chính như sau: 

9 \  

1~i rin A /V < /y 1 _ A . 1. Tên công ty cô phân: 

- Tên giao dịch quốc tế: 

- Tên viết tắt: 

- Trụ sở chính: 
1.2. Công ty cổ phần: 
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- Có tư cách pháp nhân kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp. 

- Thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập. 

- Có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của 
pháp luật. 

- Được tổ chức và hoạt động theo điều lệ của công ty cổ phần và Luật 
doanh nghiệp; được đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

1.3. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành: 

a) Vốn điều lệ: đồng; Mệnh giá một cổ phần là: 10.000 đồng. 

b) Cổ phần phát hành lần đầu: cổ phần, trong đó: 

+ Cổ phần nhà nước/cổ phần: .. ể cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ. 

+ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: ...cổ phần, chiếm ... % vốn điều 
lệ. 

+ Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn: .. .cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ. 

+ Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: ... cổ phần, chiếm ... % vốn điều 
lệ. 

+ Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: cổ 
phần, chiếm ... % vốn điều lệ. 

+ Cổ phần bán theo phương thức bảo lãnh phát hành:....cổ phần chiếm ... 
% vốn điều lệ (nếu có) 

1.4. Phương án sắp xếp lao động: 

- Tống sổ lao động tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập: 
... người 

- Tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần: ... người. 

- Tổng số lao động dôi dư: người. 

1.5 Phê duyệt Đề án khai thác, quản lý tài sản công không tính vào thành 
phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập 
(kèm theo) 

1.6. Chi phí chuyển đổi 

Giám đốc (tên đơn vị sự nghiệp công lập) quyết định và chịu trách nhiệm 
về các chi phí thực tế cần thiết phục vụ quá trình chuyển đổi đơn vị sự nghiệp 
công lập theo quy định của pháp luật hiện hành. 

1.7ẻ Kinh phí lao động dôi dư: thực hiện quyết toán theo quy định hiện 
hành. 

Điều 2. Ban Chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm 
chỉ đạo (tên đơn vị sự nghiệp công lập) tiến hành bán cổ phân theo quy định, 
thẩm tra và trình Bộ trưởng Bộ.../Chủ tịch UBND tỉnh—/Giám đôc Đại học 
quốc gia... quyết định phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hoá, kinh phí trợ 
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cấp lao động dôi dư. 

Giám đốc (tên đơn vị sự nghiệp công lập) có trách nhiệm quản lý đơn vị 
cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động cho công ty cố phần và 
chịu trách nhiệm về kết quả quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo 
quy định của pháp luật hiện hành. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng ban chỉ đạo chuyến đối đơn 
vị sự nghiệp công lập, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành quyết định này./. 

Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG .. ./CHỦ TỊCH UBND tỉnh 
- Như Điều 3; /GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIAề.. 
" B-<?hi«ạoSM&PTDN; (Kỷ tên, đóng dấu) 
- Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT,... 



Phụ lục số 2 
(Ban hành kèm theo Thông tư số ỉ 11/2020/TT-BTC 

ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

THÔNG TIN VÈ ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÔNG LẬP 

CHUYỀN THÀNH CÔNG TY CỎ PHẦN 

1. Tên, địa chỉ của đơn vị sự nghiệp công lập chuyến đối: 

2. Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động (theo Quyết định thành lập của cơ 
quan có thẩm quyền): 

3. Sản phấm và dịch vụ sự nghiệp công của đơn vị sự nghiệp công lập: 

4. Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần, trong đó: 

- Số lao động có trình độ đại học và trên đại học: 

- Số lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp: 

- Số lao động đã được đào tạo qua các trường công nhân kỹ thuật, dạy 
nghề: 

- Số lao động chưa qua đào tạo: 

5. Giá trị đơn vị sự nghiệp công lập tại thời điểm .../.../20...: .... đồng, 
trong đó: Giá trị phần vốn nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập là: ... đồng 
(kèm theo Biên bản xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập) 

6. Tài sản chủ yếu của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi (kèm theo 
Biếu xác định giá trị tài sản) 

- Tổng số diện tích đất đai đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi đang sử 
dụng: ... m2, trong đó: 

+ Diện tích đất thuê: ... .m2, tại ... {ghi rõ đang sử dụng để làm gì) 

+ Diện tích đất khác (nếu có) 

- Máy móc, thiết bị: 

- Phương tiện vận tải: 

- Tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an 
ninh; Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; Tài 
sản phục vụ hoạt động các dự án của nhà nước; Tài nguyên và các loại tài sản 
theo quy định của pháp luật về tài sản công (nếu có). 

(Kèm theo Đề án khai thác, quản lý tài sản công giao cho doanh nghiệp 
chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập quản lỷ không tính thành phân vôn 
nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài 
sản công) 
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- Các dự án, chương trình, đề tài do ngân sách nhà nước cấp mà công ty 
cổ phần tiếp tục triển khai sau chuyển đổi; trong đó có dự kiến giá trị tài sản 
hình thành được bàn giao cho công ty cổ phần, được đánh giá và điều chỉnh 
vào giá trị phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần. 

7. Tình hình hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập 3 năm trước khi 
chuyển đổi thành công ty cổ phần: 

7.1 .Tình hình hoạt động kinh doanh: 

a. Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm (tỷ lệ từng loại sản 
phẩm/dịch vụ trong doanh thu, lợi nhuận) 

b. Nguyên vật liệu 

- Nguồn nguyên vật liệu; 

- Sự ổn định của các nguồn cung cấp này; 

- Ánh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận. 

c. Chi phí sản xuất (cao hay thấp, có tính cạnh tranh hay không?) 

d. Trình độ công nghệ: 

đ. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (nếu có) 

e. Tình hình kiếm tra chất lượng sản phấm/dịch vụ 

- Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng; 

- Bộ phận kiểm tra chất lượng của công ty. 

g. Hoạt động Marketing 

hử Nhãn hiệu, tên thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 

i. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết (nêu tên, 
trị giá, thời gian thực hiện, sản phẩm, đối tác trong họp đồng) 

7.2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 
3 năm trước khi chuyến đoi thành công ty co phần: 

STT 
Chỉ tiêu ĐVT Năm 

20... 
Năm 
20ề.. 

Năm 
20.Ẻ.ễ 

1 Tông giá trị tài sản 
2 Nợ phải trả 

2.1 Trong đó, nợ quá hạn 

2.2 
Nợ phải trả không phải thanh 
toán 

3 
Nợ phải thu không có khả năng 

thu hồi 
4 Kêt quả hoạt động 



3 

4.1 Tông doanh thu 
- Doanh thu từ hoạt động hành 
chính, sự nghiệp 
- Doanh thu hoạt động sản xuât 
kinh doanh, dịch vụ 
- Doanh thu hoạt động tài chính 
- Thu nhập khác 

4.2 Tông chi phí 
- Chi phí hoạt động hành chính, 
sự nghiệp 
- Chi phí hoạt động sản xuât kinh 
doanh dịch vụ 
- Chi phí hoạt động tài chính 
- Chi phí khác 

4.3 Thặng dư/thâm hụt trong năm 
5 Tông sô lao động 
6 Tông quỹ lương 

7 
Thu nhập bình quân 1 
người/tháng 

Các chỉ tiêu khác (tùy theo đặc điểm riêng của lĩnh vực hoạt động của đơn 
vị sự nghiệp công lập để làm rõ kết quả hoạt động trong 3 năm gần nhất) 

7.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp 
công lập trong năm báo cáo 

8. Vị thế của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi: 

- Vị thế của đơn vị trong ngành; 

- Triến vọng phát triến của ngành; 

- Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của đơn vị với định hướng 
của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới. 

9. Phương án đầu tư và chiến lược phát triển của đơn vị sự nghiệp công 
lập sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần 

a. Một số thông tin chủ yếu về kế hoạch đầu tư và chiến lược phát triển 
doanh nghiệp sau khi chuyển đổi. 

b. Hệ thống chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh 
trong 3 năm liền kề sau khi chuyển đổi thành công ty cố phần 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 20... Năm 20... Năm 20... 
1. Kê hoạch đâu tư XDCB: 
- Công trình A 
- Công trình B 
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2. Vôn điêu lê 
rp A /\ t -4- A 3. Tông sô lao động 

4. Tông quỹ lương 
5. Thu nhập bình quân 1 người/tháng 
6. Tông doanh thu 
7. Tông chi phí 
8. Lơi nhuân thưc hiên 
9. Tỷ lệ cô tức 

10. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ : 

a. Vốn điều lệ: đồng (100%), trong đó : 

- Giá trị cổ phần nhà nước nắm giữ : % 

- Giá trị cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: % 

- Giá trị cổ phần bán cho tổ chức công đoàn: % 

- Giá trị cổ phần bán cho các nhà đầu tư chiến lược: % 

- Giá trị cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông 
thường: % 

(Đối với những lĩnh vực, ngành nghề, loại hình doanh nghiệp mà Nhà 
nước có quy định số co phần tối đa nhà đầu tư nước ngoài được mua thì ghi rõ 
tỷ lệ phần trăm nhà đầu tư nước ngoài được mua trong cơ cấu vón điêu lệ) 

b. Phương án tăng giảm vốn điều lệ sau khi chuyển thành công ty cổ phần 
(nếu có) 

11. Rủi ro dự kiến (theo đánh giá của đơn vị sự nghiệp công lập chuyến 
đổi hoặc tổ chức tư vấn): 

- Rủi ro về kinh tế 

- Rủi ro về luật pháp 

- Rủi ro đặc thù (ngành, công ty, lĩnh vực hoạt động) 

- Rủi ro của đợt chào bán 

- Rủi ro khác 

12. Phương thức bán và thanh toán tiền mua cổ phần : 

a. Phương thức bán (bao gồm cả số lượng cổ phần và giá bán): 

- Đối với người lao động: 

- Đối với tổ chức công đoàn: 

- Đối với nhà đầu tư chiến lược: 

- Đối với nhà đầu tư tham dự đấu giá: 
b. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán : 



13. Kế hoạch sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập 

14. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung các thông tin về 
đơn vị sự nghiệp công lập chuyến đối: 

Ban Chỉ đạo chuyến đổi đơn vị sự nghiệp công lập 

2 2 Đon vị sự nghiệp công lập chuyên đôi 



Phụ lục số 3 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2020/TT-BTC 

ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN ĐƠN VỊ Sự NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BO , ngày tháng năm 

BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần 

Kính gửi: 

STT Nội dung triển khai thực hiện 

Đã thực 
hiện 

(đánh dấu 
X) 

Thời điêm 
thực hiện 

(Quyết định số 
..ngày..ế) 

Số liệu 

1 Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc 

2 Quyết định công bố giá trị đơn vị sự 
nghiệp công lập 
Trong đó: 

2.1 Giá trị thực tế của đơn vị sự nghiệp 
công lập (triệu đồng) 

2.2 Giá trị thực tế phần vốn nhà nước (triệu 
đồng) 

3 Quyết định phê duyệt phương án 
chuyển đổi 

Trong đó: 

3 ẽ l  Vốn điều lệ (triệu đồng) 
3.2 Giá trị vốn Nhà nước (triệu đồng) 

4 Thực hiện bán đấu giá công khai cổ 
phần lần đầu 

5 Tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh công ty cổ phần lần đầu 

6 Quyết toán cổ phần hóa tại thời điểm 
đăng ký kinh doanh lần đàu 

Ghi chủ: Báo cáo thuyết minh đối với từng nội dung thực hiện (nêu có) 

Nơi nhận: GIÁM ĐÓC 
- Như trên; -
_ Lưu- VT (Kỷ tên, đóng dâu) 


