
  

Địa chỉ: Phòng 205B, Tòa nhà TĐL, Số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Email: contact@vnconsult.com.vn 

Hotline: 090 323 6646 

Website: vnconsult.com.vn 

 

ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN 2019 

(Hiệu lực thi hành từ 01/01/2021) 

 

mailto:contact@vnconsult.com.vn


 

 

 CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Email: contact@vnconsult.com.vn 

Hotline: 0903236646 

Website: vnconsult.com.vn 

 

 

NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP 

Điều 11 Luật Chứng khoán 2019 

 

 Theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, 

đối tượng được xem là “Nhà đầu tư chứng 

khoán chuyên nghiệp” không chỉ bao gồm TỔ 

CHỨC theo quy định Luật Chứng khoán 2006 

mà còn được mở rộng bao gồm cả CÁ NHÂN. 
 

 

 

Địa chỉ: Phòng 205B, Tòa nhà TĐL, Số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 



  

 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Email: contact@vnconsult.com.vn 

Hotline: 0903236646 

Website: vnconsult.com.vn 

 

CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG HOẠT ĐỘNG VỀ 

CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

Điều 12 Luật Chứng khoán 2019 

 

 

Luật Chứng khoán 2019 quy định chi tiết, cụ thể hơn về các 

hành vi bị cấm. Đặc biệt bổ sung thêm hành vi bị cấm sau: 

“Cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, 

đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành 

vi thao túng giá chứng khoán”. 

 

Địa chỉ: Phòng 205B, Tòa nhà TĐL, Số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

mailto:contact@vnconsult.com.vn


 

 

Địa chỉ: Phòng 205B, Tòa nhà TĐL, Số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Email: contact@vnconsult.com.vn 

Hotline: 0903236646 

Website: vnconsult.com.vn 

 

CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN VỚI GIÁ THẤP HƠN MỆNH GIÁ 

Khoản 3 Điều 13 Luật Chứng Khoán 2019 

 

 

 

Luật Chứng khoán 2019 bổ sung thêm quy định: 

“Trường hợp giá chứng khoán của tổ chức phát 

hành trên hệ thống giao dịch chứng khoán thấp 

hơn mệnh giá, tổ chức phát hành được chào bán 

chứng khoán với giá thấp hơn mệnh giá”. 

 

mailto:contact@vnconsult.com.vn


 

Địa chỉ: Phòng 205B, Tòa nhà TĐL, Số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Email: contact@vnconsult.com.vn 

Hotline: 0903236646 

Website: vnconsult.com.vn 

 

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG 

Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019 

Luật Chứng khoán 2019 sửa đổi một số điều kiện niêm 

yết của công ty đại chúng cụ thể: 

 Nâng điều kiện về vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 30 tỷ.  

 Nâng điều kiện kết quả hoạt động kinh doanh có lãi 

từ 01 năm thành 02 năm. 

 Bổ sung quy định tối thiểu số cổ phần có quyền biểu 

quyết phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư 

không phải cổ đông lớn. 

 Các cổ đông lớn phải phải cam kết cùng nhau nắm 

giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành 

tối thiểu 01 năm. 

 

mailto:contact@vnconsult.com.vn


 

CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 

Khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019. 

 

Địa chỉ: Phòng 205B, Tòa nhà TĐL, Số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Email: contact@vnconsult.com.vn 

Hotline: 0903236646 

Website: vnconsult.com.vn 

 

Luật Chứng khoán 2019 bổ sung thêm quy định về điều kiện phát hành thêm cổ phiếu 

ra công chúng. Một số điểm đáng lưu ý sau: 

 Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ 

phiếu đang lưu hành, trừ trường hợp có bảo lãnh phát hành. 

 Hoạt động kinh doanh của năm liền kề phải có lãi và không có lỗ lũy kế. 

Ngoài ra theo quy định hồ sơ chào bán thêm cổ phần ra công chúng phải có “Báo cáo 

sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán trong 02 năm tính đến 

thời điểm nộp hồ sơ” 

 

mailto:contact@vnconsult.com.vn


 

CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 

Khoản 3 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019. 

 

Địa chỉ: Phòng 205B, Tòa nhà TĐL, Số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Email: contact@vnconsult.com.vn 

Hotline: 0903236646 

Website: vnconsult.com.vn 

 

Luật Chứng khoán 2019 sửa đổi, bổ sung các điều 

kiện chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm 

một số điểm đáng lưu ý sau: 

 Nâng điều kiện về vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 30 tỷ. 

 Bổ sung điều kiện có kết quả xếp hạng tín nhiệm 

đối với tổ chức phát hành trái phiếu theo quy 

định của Chính phủ về các trường hợp phải xếp 

hạng tín nhiệm và thời điểm áp dụng. 

 

 

mailto:contact@vnconsult.com.vn


 

 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Email: contact@vnconsult.com.vn 

Hotline: 0903236646 

Website: vnconsult.com.vn 

 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BẢO LÃNH PHÁT HÀNH 

CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG. 

Điều 17 Luật Chứng khoán 2019 

 

 

Luật Chứng khoán 2019 bổ sung thêm quy định về điều 

kiện thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra 

công chúng. Theo đó tổ chức thực hiện bảo lãnh phát 

hành chứng khoán ra công chúng là công ty chứng 

khoán, tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây: 

 
 Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thực hiện hoạt động bảo lãnh 

phát hành chứng khoán theo quy định của Luật này 

 Đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của pháp luật 

 Không phải là người có liên quan với tổ chức phát hành. 

 

Địa chỉ: Phòng 205B, Tòa nhà TĐL, Số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

 

mailto:contact@vnconsult.com.vn


 

 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Email: contact@vnconsult.com.vn 

Hotline: 0903236646 

Website: vnconsult.com.vn 

 CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY 

ĐẠI CHÚNG 

Điều 31 Luật Chứng khoán 2019 

 Luật Chứng khoán 2019 quy định rõ hơn về “Điều kiện chào bán và Đối tượng tham gia”. 

Cụ thể về Đối tượng tham gia thì theo Luật chứng khoán 2006 không có quy định về đối tượng 

được tham gia mua cổ phần, trái phiếu chào bán riêng lẻ. Luật chứng khoán 2019 quy định cụ 

thể  đối tượng tham gia (1) chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu 

kèm chứng quyền riêng lẻ; đối tượng tham gia (2) chào bán chứng khoán riêng lẻ khác (không 

thuộc trường hợp 1). 

Về hạn chế chuyển nhượng:  

 Việc chuyển nhượng cổ phần, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng 

quyền chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu 3 năm đối với NĐT chiến lược và tối thiểu một 

năm đối với NĐT chứng khoán chuyên nghiệp. Luật CK 2006 chỉ hạn chế 01 năm. 

 Đối với trái phiếu riêng lẻ khác (Quy định tại Khoản 2 Điều 31) chỉ được chuyển nhượng 

giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

Địa chỉ: Phòng 205B, Tòa nhà TĐL, Số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

 

mailto:contact@vnconsult.com.vn


 

 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Email: contact@vnconsult.com.vn 

Hotline: 0903236646 

Website: vnconsult.com.vn 

 

CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 

 

 

 

Luật Chứng khoán 2019 sửa một số điều kiện của 

công ty đại chúng, cụ thể như sau: 

 Nâng điều kiện về vốn điều lệ đối với công ty đại 

chúng từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng 

 

Địa chỉ: Phòng 205B, Tòa nhà TĐL, Số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

 

mailto:contact@vnconsult.com.vn


 

 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Email: contact@vnconsult.com.vn 

Hotline: 0903236646 

Website: vnconsult.com.vn 

 

CHÀO MUA CÔNG KHAI 

Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 

 

 

 

Luật Chứng khoán 2019 quy định rõ hơn về các chủ 

thể phải thực hiện chào mua công khai; sửa đổi các 

mốc sở hữu cụ thể phải chào mua công khai. 

 

Địa chỉ: Phòng 205B, Tòa nhà TĐL, Số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

 

mailto:contact@vnconsult.com.vn


 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Email: contact@vnconsult.com.vn 

Hotline: 0903236646 

Website: vnconsult.com.vn 

 
MUA LẠI CỔ PHIẾU CỦA CHÍNH MÌNH 

Điều 36 Luật chứng khoán 2019. 

 

Luật Chứng khoán 2019 đã sửa đổi theo hướng 

thống nhất với Luật Doanh nghiệp, theo đó, khi 

công ty mua lại cổ phiếu của chính mình thì phải 

làm thủ tục giảm vốn điều lệ, trừ một số trường 

hợp quy định tại Điểm b,c Khoản 2 Điều 36. 

Việc mua lại cổ phiếu của chính mình nhưng 

không phải giảm vốn điều lệ (được mua vào và 

bán ra ngay sau khi mua) trong các trường hợp 

sau: 

- Công ty chứng khoán mua lại cổ phiếu của chính mình để sửa lỗi giao dịch hoặc mua lại 

cổ phiếu lô lẻ; 

- Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu lẻ theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, 

phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

- Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu lô lẻ theo yêu cầu của cổ đông. 

 
Địa chỉ: Phòng 205B, Tòa nhà TĐL, Số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

 

mailto:contact@vnconsult.com.vn


  

 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Email: contact@vnconsult.com.vn 

Hotline: 0903236646 

Website: vnconsult.com.vn 

 
HỦY TƯ CÁCH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

Điều 38 Luật chứng khoán 2019. 

 

Luật chứng khoán 2019 bổ sung thêm quy 

định về việc hủy tư cách công ty đại chúng. 

 

 

Địa chỉ: Phòng 205B, Tòa nhà TĐL, Số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

 

mailto:contact@vnconsult.com.vn


 

 

 CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Email: contact@vnconsult.com.vn 

Hotline: 0903236646 

Website: vnconsult.com.vn 

 

 

TỔ CHỨC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

Điều 42 Luật chứng khoán 2019 

 Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam là đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và 

trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán.  

 Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo 

quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ trên 50% 

vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Luật Chứng khoán 2019 không còn quy định về “Trung tâm 

giao dịch chứng khoán”. Thay vào đó, Luật chứng khoán 

2019 quy định thị trường chứng khoán sẽ chỉ còn một Sở giao 

dịch chứng khoán duy nhất là Sở giao dịch chứng khoán 

Việt Nam và công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt 

Nam.  
 

 

Địa chỉ: Phòng 205B, Tòa nhà TĐL, Số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

 



 

 

 CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Email: contact@vnconsult.com.vn 

Hotline: 0903236646 

Website: vnconsult.com.vn 

 

 

THAM GIA CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, TỔ 

CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 

Điều 51 Luật chứng khoán 2019 

Luật chứng khoán 2019 bổ sung thêm quy định về tham gia 

của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể: 

 Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài khi tham gia đầu tư, hoạt động trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước 

ngoài, điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định của 

pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

 Chi tiết tỷ lệ sở hữu nước ngoài, điều kiện, trình tự, thủ tục 

đầu tư, việc tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam do Chính phủ quy định. 

 

Địa chỉ: Phòng 205B, Tòa nhà TĐL, Số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

 

 



 

 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Email: contact@vnconsult.com.vn 

Hotline: 0903236646 

Website: vnconsult.com.vn 

 

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN 

 VIỆT NAM 

Điều 52 Luật chứng khoán 2019 

Khác so với Luật chứng khoán 2006, Luật 

chứng khoán 2019 không còn quy định 

“Trung tâm lưu ký chứng khoán” mà thay 

vào đó là “Tổng công ty lưu ký và bù trừ 

chứng khoán Việt Nam", do Nhà nước nắm 

giữ trên 50% vốn điều lệ. 

  

Địa chỉ: Phòng 205B, Tòa nhà TĐL, Số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

 

mailto:contact@vnconsult.com.vn


 

 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Email: contact@vnconsult.com.vn 

Hotline: 0903236646 

Website: vnconsult.com.vn 

 

ĐỐI TƯỢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Theo Điều 118 Luật chứng khoán 2019 

Luật chứng khoán 2019 bổ sung thêm đối tượng 

phải công bố thông tin bao gồm: 

 Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp 

 Cổ đông lớn, nhóm người có liên quan sở hữu 

từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết 

của công ty đại chúng. 

 Cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế 

chuyển nhượng của công ty đại chúng. 

 Người nội bộ của công ty đại chúng theo quy 

định tại khoản 45 Điều 4 của Luật này và người 

có liên quan của người nội bộ. 

 

 

 Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu 

quyết của 01 tổ chức phát hành hoặc từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng 

Địa chỉ: Phòng 205B, Tòa nhà TĐL, Số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 
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CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Email: contact@vnconsult.com.vn 

Hotline: 0903236646 

Website: vnconsult.com.vn 

 

 

Địa chỉ: Phòng 205B, Tòa nhà TĐL, Số 22 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

 

mailto:contact@vnconsult.com.vn

