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Phụ lục 2 
QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ THẨM ĐỊNH  

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ QUY TRÌNH HUỶ NIÊM YẾT 
 

(Ban hành kèm Quy chế niêm yết theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13 tháng 01 

năm 2014 của Tổng Giám đốc SGDCK Tp.HCM) 

 
I. Quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký niêm yết: 

1. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký niêm yết 

- Hồ sơ đăng ký niêm yết có thể được nộp trực tiếp tại trụ sở của SGDCK hoặc gửi 
qua đường bưu điện. 

- Sau khi kiểm tra sơ bộ tính đầy đủ và hợp lệ theo danh mục hồ sơ ở Phụ lục 1:   

+ Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng đúng quy định về danh mục và biểu mẫu, 
SGDCK sẽ có công văn yêu cầu tổ chức đăng ký niêm yết/công ty quản lý quỹ bổ 
sung, hoàn thiện.  

+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng đúng quy định về danh mục và biểu mẫu, SGDCK sẽ 
thực hiện công bố thông tin về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trên các phương 
tiện công bố thông tin của SGDCK.  

2. Xét duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết 

- Sau khi nhận đủ hồ sơ theo danh mục, SGDCK sẽ có công văn yêu cầu tổ chức đăng 
ký niêm yết/ công ty quản lý quỹ bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ (nếu cần).  

- Trường hợp hồ sơ đăng ký niêm yết có nội dung vướng mắc cần xin ý kiến của 
UBCKNN hoặc các cơ quan liên quan, SGDCK  sẽ gửi công văn xin ý kiến về vấn đề 
này, đồng thời gửi công văn thông báo cho tổ chức đăng ký niêm yết/công ty quản lý quỹ. 
Hồ sơ đăng ký niêm yết chỉ được tiếp tục xem xét sau khi có ý kiến chính thức từ các cơ 
quan liên quan. 

- Trường hợp quá sáu (06) tháng kể từ ngày có công văn yêu cầu bổ sung hồ sơ mà tổ 
chức đăng ký niêm yết không thực hiện bổ sung, sửa đổi theo yêu cầu, SGDCK dừng 
việc xem xét hồ sơ đó.  

3. Thông qua/từ chối hồ sơ đăng ký niêm yết 

- Sau khi tổ chức đăng ký niêm yết/công ty quản lý quỹ hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ theo yêu cầu, SGDCK sẽ có ý kiến về việc không chấp thuận hoặc yêu cầu hoàn 
thiện hồ sơ trước khi chấp thuận chính thức. Ý kiến về việc niêm yết sẽ được công bố 
trên các phương tiện thông tin của SGDCK. 

- Trường hợp SGDCK yêu cầu tổ chức đăng ký niêm yết/công ty quản lý quỹ hoàn 
thiện hồ sơ, tổ chức đăng ký niêm yết/công ty quản lý quỹ thực hiện tiếp các công việc 
sau để hoàn tất thủ tục cấp Quyết định niêm yết chính thức:  



2 
 

+ Nộp Sổ theo dõi cổ đông/trái chủ/nhà đầu tư và Bản tóm tắt sổ cổ đông/trái 
chủ/nhà đầu tư theo ngày chốt gần nhất cho SGDCK; 

+ Bổ sung các tài liệu khác theo yêu cầu của SGDCK.    

- Trường hợp từ chối đăng ký niêm yết: SGDCK sẽ có công văn giải thích rõ lý do gửi 
tổ chức đăng ký niêm yết/công ty quản lý quỹ.  

- Trường hợp quá sáu (06) tháng kể từ ngày có công văn yêu cầu hoàn thiện hồ sơ 
trước khi chấp thuận chính thức mà tổ chức đăng ký niêm yết/công ty quản lý quỹ không 
thực hiện bổ sung, sửa đổi theo yêu cầu, SGDCK dừng việc xem xét hồ sơ đó. 

4. Chấp thuận/không chấp thuận cấp Quyết định niêm yết 
Sau khi tổ chức đăng ký niêm yết/công ty quản lý quỹ hoàn tất thủ tục và hồ sơ theo 

quy định tại công văn yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trước khi chấp thuận chính thức, SGDCK 
sẽ cấp Quyết định niêm yết chứng khoán chính thức và công bố thông tin trên các 
phương tiện công bố thông tin của SGDCK. Trường hợp không chấp thuận đăng ký niêm 
yết, SGDCK sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Tổ chức đăng ký niêm yết/ công 
ty quản lý quỹ. 

5. Hoàn tất thủ tục đưa chứng khoán lên giao dịch tại SGDCK  

a) Trường hợp đăng ký niêm yết tại SGDCK  lần đầu:  

- Trong vòng ba (03) tháng kể từ khi có Quyết định niêm yết chứng khoán, tổ chức 
niêm yết/công ty quản lý quỹ phải hoàn tất các thủ tục theo quy định để đưa chứng khoán 
lên giao dịch trên SGDCK. Các công việc chính gồm:  

+ Công bố thông tin về việc niêm yết trên ba (03) kỳ liên tiếp của một tờ báo có 
phạm vi phát hành trên toàn quốc và trên phương tiện công bố thông tin của tổ 
chức niêm yết trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày được cấp Quyết định 
chấp thuận niêm yết; 

+ Nộp phí quản lý niêm yết cho SGDCK theo quy định trong vòng năm (05) ngày 
làm việc kể từ ngày được cấp Quyết định chấp thuận niêm yết; 

+    Đăng ký ngày chính thức giao dịch tại SGDCK. Ngày chính thức giao dịch chứng 
khoán và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên phải được đăng ký chậm 
nhất là 06 ngày làm việc trước ngày giao dịch đầu tiên dự kiến; 

+ Phối hợp với SGDCK tổ chức lễ trao Quyết định niêm yết chứng khoán và khai 
trương giao dịch.  

b) Trường hợp chuyển đăng ký niêm yết từ SGDCK Hà Nội : 

- SGDCK  Tp.HCM sẽ thông báo về ngày giao dịch đầu tiên sau khi nhận được các tài 
liệu sau  

+ Quyết định hủy niêm yết và Thông báo ngừng giao dịch tại SGDCK Hà Nội;  

+ Thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chuyển đăng ký 
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lưu ký;  

+ Thông báo của tổ chức chuyển đăng ký niêm yết về ngày giao dịch đầu tiên trên 
SGDCK Tp.HCM.  

- Quy định về thủ tục lên giao dịch tại SGDCK Tp.HCM tương tự Điểm a Khoản 5 
Phụ lục này.  

 
c) Trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày ký Quyết định niêm yết chứng khoán, tổ chức 
niêm yết/công ty quản lý quỹ không thực hiện việc đưa chứng khoán vào giao dịch tại 
SGDCK thì Quyết định niêm yết chứng khoán sẽ hết hiệu lực. 

II. Quy trình huỷ niêm yết: 
1. Hủy niêm yết tự nguyện: 

- Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị hủy niêm yết, SGDCK xem xét tính hợp lệ của hồ 
sơ theo quy định và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung nếu cần thiết. 

- Sau khi nhận được hồ sơ bổ sung đầy đủ, SGDCK sẽ xem xét ra Quyết định hủy 
niêm yết và công bố thông tin trên các phương tiện công bố thông tin của SGDCK.  

- SGDCK thực hiện hủy bỏ niêm yết chứng khoán trên hệ thống giao dịch sau ngày 
hủy niêm yết có hiệu lực.  

2. Hủy niêm yết bắt buộc:  

- Khi phát hiện/nhận được thông tin về việc chứng khoán rơi vào các trường hợp bị 
huỷ niêm yết theo quy định, SGDCK sẽ gửi thông báo về việc chứng khoán niêm yết 
đang lâm vào tình trạng bị hủy niêm yết và yêu cầu tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ 
giải trình và/hoặc đưa ra phương án khắc phục đồng thời công bố thông tin trên các 
phương tiện công bố thông tin của SGDCK.   

- Trên cơ sở các quy định hiện hành và công văn phản hồi về việc lâm vào tình trạng 
bị hủy niêm yết của chứng khoán từ tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ (nếu có), 
SGDCK sẽ xem xét thực hiện thủ tục huỷ niêm yết chứng khoán theo quy định. 

Lưu ý: Trường hợp SGDCK thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của UBCKNN, SGDCK 
sẽ đưa chứng khoán đang lâm vào tình trạng bị hủy niêm yết vào diện bị cảnh báo/kiểm 
soát/tạm ngừng giao dịch trước khi chính thức hủy niêm yết. 
 


