
TÓM TẮT MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN 2019 

 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 

 

Sau gần 10 năm, Luật Chứng khoán mới đã chính thức được thông qua trong kỳ họp thứ 8, Quốc hội 

khóa XIV. Luật có bố cục gồm 10 Chương, 135 Điều, quy định  các hoạt động về chứng khoán và Thị trường 

chứng khoán (TTCK); quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức TTCK; 

quản lý nhà nước về chứng khoán và TTCK: 

Về mặt nội dung, Luật tập trung sửa đổi ở một số vấn đề cơ bản như nâng điều kiện để trở thành 

công ty đại chúng, làm rõ điều kiện chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) và chào bán thêm ra công chúng; 

mở rộng một số định nghĩa, hướng tới Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và một số vấn đề khác. 

1. Thay đổi điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng 

Theo quy định tại Điều 12 của Luật Chứng khoán năm 2006, quy định về điều kiện chào bán chứng khoán 
ra công chúng chỉ quy định chung cho các loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại Điều 15 của Luật Chứng 
khoán năm 2019, đã phân chia điều kiện của từng loại hình công ty là công ty cổ phần và công ty đại 
chúng. 

Căn cứ theo quy định tại Điều 15 của Luật Chứng khoán năm 2019, điều kiện chào bán chứng khoán ra 
công chúng (mức vốn điều lệ, lãi năm trước khi kinh doanh,...) đã có một số thay đổi so với quy định 
hiện hành. Đồng thời, bổ sung thêm một số điều kiện khi công ty cổ phần chào bán cổ phiếu ra công 
chúng. Chi tiết tại bảng dưới đây: 

STT Điều kiện 
Luật Chứng khoán 

năm 2006 

Luật Chứng khoán 

năm 2019 

1 
Mức vốn điều lệ đã góp 
tại thời điểm đăng ký 
chào bán 

Từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên 
tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán 

Từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá 
trị ghi trên sổ kế toán 

2 Lãi năm trước 

Hoạt động kinh doanh của năm 

liền trước năm đăng ký chào bán 
phải có lãi, đồng thời không có lỗ 
luỹ kế tính đến năm đăng ký chào 
bán 

Hoạt động kinh doanh của 02 năm 

liên tục liền trước năm đăng ký 
chào bán phải có lãi, đồng thời 
không có lỗ lũy kế tính đến năm 
đăng ký chào bán 

3 
Phương án phát hành và 
phương án sử dụng vốn 
thu được từ đợt chào bán 

  

Phải được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua 

Phải được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua 

4 Bổ sung quy định   

Tối thiểu là 15% số cổ phiếu có 
quyền biểu quyết của tổ chức phát 
hành phải được bán cho ít nhất 100 
nhà đầu tư không phải là cổ đông 
lớn; trường hợp vốn điều lệ của tổ 
chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở 
lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu 
có quyền biểu quyết của tổ chức 
phát hành 

5 Bổ sung quy định   

Cổ đông lớn trước thời điểm chào 
bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng 
của tổ chức phát hành phải cam kết 
cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn 
điều lệ của tổ chức phát hành tối 
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thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc 
đợt chào bán 

6 Bổ sung quy định   

Tổ chức phát hành không thuộc 
trường hợp đang bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về 
một trong các tội xâm phạm trật tự 
quản lý kinh tế mà chưa được xóa 
án tích 

7 Bổ sung quy định   

Có công ty chứng khoán tư vấn hồ 
sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra 
công chúng, trừ trường hợp tổ chức 
phát hành là công ty chứng khoán 

8 Bổ sung quy định   

Có cam kết và phải thực hiện niêm 
yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu 
trên hệ thống giao dịch chứng 
khoán sau khi kết thúc đợt chào 
bán 

9 Bổ sung quy định   
Tổ chức phát hành phải mở tài 
khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ 
phiếu của đợt chào bán. 

2. Chỉ được bán thêm cổ phiếu khi hoạt động kinh doanh có lãi 

Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán năm 2019, để chào bán thêm cổ 
phiếu ra công chúng thì hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán của công ty đại 
chúng phải có lãi; đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán. 

Theo đó, điều kiện chào bán thêm cổ phiếu của công ty cổ phần được quy định cụ thể như sau: 

(1) Đáp ứng các điều kiện số 1,3,6,7,8,9 thuộc phần 1 nêu trên. 

(2) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ 
lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán; 

(3) Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành 
tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của tổ 
chức phát hành để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành, 
phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành để hoán đổi, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; 

(4) Đối với đợt chào bán ra công chúng nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án của tổ 
chức phát hành, cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 70% số cổ phiếu dự kiến chào 
bán. Tổ chức phát hành phải có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán 
để thực hiện dự án. 

3. Phải đưa cổ phiếu, trái phiếu lên sàn khi kết thúc đợt chào bán 

Một trong những điều kiện của công ty cổ phần khi chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, chào bán 
trái phiếu ra công chúng được quy định tại Điểm h Khoản 1, Điểm i Khoản 3 Điều 15 của Luật Chứng 
khoán năm 2019. Theo đó, cổ phiếu, trái phiếu phải được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống 
giao dịch chứng khoán sau 4. Bổ sung thêm nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chứng 
khoán và thị trường chứng khoán 

So với Luật Chứng khoán năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2010), tại Điều 12 Luật Chứng khoán 
2019 đã quy định thêm các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chứng khoán dưới đây: 

- Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác để thực hiện việc mua, bán 
chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo. 
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- Sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi không được khách hàng ủy thác hoặc trái quy định của 
pháp luật hoặc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng. 

- 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. 

5. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là 
doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

5.1. Thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt 
Nam 

Đây là quy định mới được đề cập tại Chương IV của Luật Chứng khoán năm 2019. 

Theo quy định hiện hành, chỉ đưa ra khái niệm về Sở giao dịch chứng khoán: Sở giao dịch chứng khoán 
tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho các chứng khoán đủ điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch 
chứng khoán; việc tổ chức thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định của Chính phủ. 

Hiện nay, có 02 Sở giao dịch chứng khoán đó là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hnx), Sở giao dịch 
chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Hose). 

Ngoài Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm giao dịch chứng khoán, không tổ chức, cá nhân nào 
được phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán. 

Theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019, không còn đề cập đến Trung tâm giao dịch chứng 
khoán. 

Thay vào đó, quy định theo hướng chỉ có 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 (sau đây gọi là Sở giao dịch 
chứng khoán Việt Nam và công ty con). 

Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của 
Luật này và Luật Doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết. 

Ngoài Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ 
chức và vận hành thị trường giao dịch chứng khoán. 

5.2. Thành lập Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam 

Theo quy định hiện hành, không có quy định về tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, 
nhưng, tại Luật Chứng khoán năm 2019, đã có quy định về việc thành lập Tổng công ty lưu ký và bù trừ 
chứng khoán Việt Nam (Chương V của luật này). 

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo 
quy định của Luật này và Luật Doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số 
cổ phần có quyền biểu quyết. 

Các quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được quy định tại Điều 
55 của Luật Chứng khoán năm 2019. 

6. Tăng chế tài xử phạt 

Theo quy định hiện hành, các hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán 
thực hiện theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định 108/2013/NĐ-CP, Nghị 
định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Tại Điều 132 của Luật Chứng khoán năm 2019: 

- Mức phạt tiền tối đa là 10 lần khoản thu trái pháp luật có được từ hành vi vi phạm đối với hành vi: 

+  Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán cho chính mình hoặc cho người khác; tiết lộ, cung 
cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho người khác mua, bán chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ. 

+  Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng để thực 
hiện việc mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; giao dịch chứng khoán bằng hình thức 
cấu kết, lôi kéo người khác mua, bán để thao túng giá chứng khoán; kết hợp hoặc sử dụng các phương 
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pháp giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng để 
thao túng giá chứng khoán. 

- Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực 
chứng khoán là 03 tỷ đồng đối với tổ chức. 

- Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực 
chứng khoán là 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân. 

7. Quy định về thủ tục cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán 

Căn cứ theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư, thì kinh doanh chứng khoán thuộc danh mục ngành, nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện. Cho nên, trước khi hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ 
tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán. 

- Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày 01/01/2021, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng 
khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp giấy 
phép trước ngày 01/01/2021 mà đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 135 Luật Chứng khoán năm 2019 thì 
thực hiện đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 71 Luật Chứng khoán năm 
2019; KHÔNG phải thực hiện thủ tục đổi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, 
trừ trường hợp có yêu cầu. 

- Sau 02 năm kể từ ngày 01/01/2021, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi 
nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp giấy phép 
trước ngày 01/01/2021 mà không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 135 Luật Chứng khoán năm 2019, 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép theo quy định của Luật 
Chứng khoán 2019. 

8. Mở rộng các định nghĩa 

Luật Chứng khoán đã mở rộng định nghĩa về chứng khoán, chứng khoán sẽ bao gồm cả chứng chỉ lưu 
ký (DR), và quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR) sẽ được quy định trong 
Luật doanh nghiệp. 

Cụ thể, việc biểu quyết đối với cổ phần phổ thông đã được dùng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng 
chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết thực hiện theo quy định tại Điều lệ của công ty là tổ chức phát 
hành. Cổ đông là tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết có quyền phân bổ 
quyền biểu quyết của mình cho các cổ đông khác tương ứng tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông đó. 

Mở động định nghĩa về nhà đầu tư chuyên nghiệp, bao gồm nhà đầu tư cá nhân có tổng giá trị danh mục 
chứng khoán từ 2 tỷ đồng trở lên hoặc có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu 1 tỷ đồng. Nhà đầu 
tư chuyên nghiệp còn có thể là các tổ chức có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên. 

Luật Chứng khoán sửa đổi cũng đã thêm định nghĩa về nhà đầu tư chiến lược liên quan đến các doanh 
nghiệp tư nhân. 

Theo Luật Chứng khoán sửa đổi, chào bán chứng khoán riêng lẻ là việc chào bán chứng khoán cho dưới 
100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ cho nhà đầu tư chứng khoán 
chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược. 

Luật mới cũng mở rộng định nghĩa của người nội bộ hoặc có liên quan. Tổ chức xã hội nghề nghiệp về 
chứng khoán ban hành bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Cấm đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người 
khác. 
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