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Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021
THÔNG TƯ

Hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước
ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn nghĩa vụ của tổ
chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán
Việt Nam.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn thi hành khoản 6 Điều 138 Nghị định số
155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Chứng khoán (sau đây gọi là Nghị định số
155/2020/NĐ-CP) về nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức cung cấp dịch
vụ cho nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong hoạt
động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Nhà đầu tư nước ngoài, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan;
b) Thành viên lưu ký, thành viên bù trừ, công ty chứng khoán, công ty quản
lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt
Nam, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà
đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
c) Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch
chứng khoán Việt Nam và công ty con;
d) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
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Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng
thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp
đúng với bản chính.
2. Đại diện có thẩm quyền của tổ chức nước ngoài là:
a) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám
đốc (Giám đốc), Thư ký công ty, chủ sở hữu của tổ chức nước ngoài;
b) Người có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của tổ chức nước ngoài
hoặc theo thỏa thuận góp vốn hoặc theo các tài liệu tương đương của tổ chức nước
ngoài có đủ thẩm quyền để ký các tài liệu đại diện cho tổ chức nước ngoài;
c) Người được đối tượng quy định tại các điểm a, b khoản này ủy quyền
bằng văn bản có xác nhận bởi công chứng viên ở nước ngoài hoặc người được
luật sư, công chứng viên ở nước ngoài xác nhận là đủ thẩm quyền đại diện cho tổ
chức nước ngoài theo quy định pháp luật nước ngoài.
3. Đại diện giao dịch là cá nhân tại Việt Nam đáp ứng quy định tại khoản 4
Điều 138 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền
thực hiện các giao dịch, đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt
Nam, công bố thông tin, báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
theo quy định pháp luật Việt Nam.
4. Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan bao gồm các tổ chức nước ngoài
là người có liên quan có quan hệ với nhau theo một trong các trường hợp sau:
a) Các quỹ nước ngoài, tổ chức nước ngoài được quản lý bởi cùng một công
ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trong nước hoặc nước ngoài;
b) Quỹ của quỹ (fund of funds) hoặc các danh mục của cùng một quỹ, các
quỹ con (sub-fund) của cùng một quỹ, quỹ chủ đạo được tài trợ vốn từ một hoặc
nhiều quỹ nguồn (master-feeder fund);
c) Các danh mục đầu tư của cùng một quỹ đầu tư nước ngoài, tổ chức nước
ngoài được quản lý bởi nhiều công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khác nhau;
d) Các danh mục đầu tư của cùng một quỹ đầu tư nước ngoài hoặc của cùng
một nhà đầu tư nước ngoài, kể cả trường hợp lưu ký trên các tài khoản lưu ký
khác nhau;
đ) Các quỹ nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài có cùng một đại diện giao dịch.
5. Ngân hàng lưu ký là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng
nhận thành viên lưu ký.
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Điều 3. Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp
1. Nhà đầu tư nước ngoài mở 01 tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại 01
ngân hàng lưu ký được phép kinh doanh ngoại hối để thực hiện hoạt động đầu tư
trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại
nước ngoài mở 01 tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại 01 ngân hàng lưu ký được
phép kinh doanh ngoại hối để thực hiện hoạt động phát hành, hủy chứng chỉ lưu
ký và các hoạt động khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
2. Khi nhận vốn ủy thác theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 138 Nghị
định số 155/2020/NĐ-CP, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh
công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp
để tiếp nhận vốn của các nhà đầu tư nước ngoài không có tài khoản vốn đầu tư
gián tiếp. Trong trường hợp này, tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đứng tên công ty
quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại
Việt Nam.
3. Mọi hoạt động chuyển tiền để thực hiện các giao dịch, đầu tư, các thanh
toán khác liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài
và hoạt động của tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài, nhận và sử
dụng cổ tức, lãi được chia, mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài (nếu có) và các
giao dịch khác có liên quan đều phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư
gián tiếp.
4. Việc mở, đóng, sử dụng và quản lý tài khoản vốn đầu tư gián tiếp thực
hiện theo pháp luật về quản lý ngoại hối.
Điều 4. Tài khoản lưu ký chứng khoán
1. Sau khi được cấp mã số giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài,
tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài mở tài khoản lưu ký chứng khoán
theo quy định của pháp luật về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch
chứng khoán.
2. Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài
mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại ngân hàng lưu ký theo nguyên tắc cứ mỗi
mã số giao dịch chứng khoán được cấp thì chỉ được mở 01 tài khoản lưu ký chứng
khoán tại 01 ngân hàng lưu ký duy nhất. Ngoài tài khoản lưu ký chứng khoán tại
ngân hàng lưu ký, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại
nước ngoài được mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại công ty chứng khoán theo
nguyên tắc tại mỗi công ty chứng khoán chỉ được mở 01 tài khoản lưu ký chứng
khoán.
3. Khi chuyển tài khoản lưu ký chứng khoán từ ngân hàng lưu ký cũ sang
ngân hàng lưu ký mới, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký
tại nước ngoài phải đóng tài khoản lưu ký chứng khoán tại ngân hàng lưu ký cũ sau
khi chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản này sang tài khoản lưu ký chứng khoán tại
ngân hàng lưu ký mới. Thủ tục chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản lưu
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ký chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký, lưu ký, bù trừ
và thanh toán giao dịch chứng khoán.
Điều 5. Nghĩa vụ trong hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán
Việt Nam
1. Nhà đầu tư nước ngoài, đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
phải bảo đảm các giao dịch đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các
giao dịch thực hiện bởi người có liên quan, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên
quan không nhằm mục đích tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán
và các hành vi giao dịch bị cấm khác theo quy định của pháp luật.
2. Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước
ngoài thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp và quyết toán thuế, phí, lệ phí, giá dịch vụ
liên quan đến hoạt động chứng khoán tại Việt Nam theo quy định của pháp luật
Việt Nam.
3. Nhà đầu tư nước ngoài, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan thực
hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin về các giao dịch chứng khoán theo
pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo nguyên tắc sau:
a) Nhà đầu tư nước ngoài tự thực hiện hoặc chỉ định 01 thành viên lưu ký
hoặc 01 công ty chứng khoán hoặc 01 công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
hoặc văn phòng đại diện của mình (nếu có) hoặc 01 tổ chức khác hoặc ủy quyền
cho 01 cá nhân thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin theo quy
định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
b) Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan có trách nhiệm chỉ định 01
thành viên lưu ký hoặc 01 công ty chứng khoán hoặc 01 công ty quản lý quỹ đầu
tư chứng khoán hoặc văn phòng đại diện của mình (nếu có) hoặc 01 tổ chức khác
hoặc ủy quyền cho 01 cá nhân thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công bố thông
tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Thông báo về việc chỉ định hoặc thay đổi tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa
vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục I
ban hành kèm theo Thông tư này phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công
ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam trong thời hạn 24 giờ kể từ khi
việc chỉ định hoặc ủy quyền có hiệu lực kèm theo bản sao hợp lệ Giấy phép thành
lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng
nhận đăng ký lập quỹ hoặc tài liệu tương đương của tổ chức được chỉ định; hoặc
kèm theo bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc
hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cá nhân được
ủy quyền.
c) Trường hợp có sự thay đổi số lượng nhà đầu tư nước ngoài trong nhóm
nhà đầu tư nước ngoài có liên quan nhưng không có sự thay đổi về tổ chức, cá
nhân thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin thì tổ chức, cá nhân
được chỉ định, ủy quyền báo cáo sở hữu, công bố thông tin có trách nhiệm báo
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cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty con của Sở giao dịch chứng khoán
Việt Nam trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi có sự thay đổi. Tài liệu báo
cáo bao gồm:
- Bản cập nhật thay đổi về danh sách nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên
quan theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
- Văn bản chỉ định hoặc ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài mới về việc
thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ
lục I ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp bổ sung nhà đầu tư nước
ngoài mới tham gia vào nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan).
d) Nhà đầu tư nước ngoài, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan có
trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng sở hữu chứng khoán của mình
để tổ chức được chỉ định hoặc cá nhân được ủy quyền báo cáo sở hữu, công bố
thông tin thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin theo quy
định của pháp luật;
đ) Nhà đầu tư nước ngoài, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan thực
hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu đồng thời với nghĩa vụ công bố thông tin. Nghĩa vụ
báo cáo sở hữu, công bố thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật về công
bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Điều 6. Nghĩa vụ trong hoạt động cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư
nước ngoài
1. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh
công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước
ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ khi cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước
ngoài phải bảo đảm:
a) Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường
chứng khoán;
b) Khi cung cấp dịch vụ, tham gia đấu giá chứng khoán theo ủy quyền của
nhà đầu tư nước ngoài thì công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng
khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải tách biệt riêng
các lệnh giao dịch, chỉ thị đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài với các lệnh giao
dịch, chỉ thị đầu tư của nhà đầu tư trong nước (nếu có) và của chính mình, bảo
đảm tuân thủ các quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các doanh
nghiệp Việt Nam;
c) Có trách nhiệm phân bổ công bằng và hợp lý tài sản cho từng khách hàng
phù hợp với hợp đồng đã giao kết.
2. Khi thực hiện giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài, đại diện giao dịch
của nhà đầu tư nước ngoài phải bảo đảm:
a) Tuân thủ các quy định pháp luật chứng khoán và pháp luật liên quan;
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b) Thực hiện theo đúng chỉ thị giao dịch và thanh toán của nhà đầu tư nước
ngoài, không trực tiếp đưa ra các quyết định đầu tư bao gồm việc lựa chọn loại
chứng khoán, số lượng, mức giá, thời điểm thực hiện giao dịch khi chưa nhận
được lệnh giao dịch, chỉ thị đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.
3. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, thành viên lưu ký,
thành viên bù trừ, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán,
chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam khi cung cấp dịch vụ cho
nhà đầu tư nước ngoài có trách nhiệm bảo mật các thông tin về nhà đầu tư nước
ngoài theo quy định pháp luật liên quan và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác,
kịp thời cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.
4. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm xây
dựng, vận hành hệ thống đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến, ban
hành quy chế đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến.
5. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam quy định chi tiết
các hình thức nhắc nhở, khiển trách và đình chỉ việc sử dụng hệ thống đăng ký
mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến của thành viên lưu ký trong trường hợp
thành viên lưu ký không nộp đầy đủ, đúng thời gian quy định danh mục hồ sơ
đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và hồ sơ báo cáo thay đổi thông tin của các
tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 146 và khoản 2 Điều 148 Nghị
định số 155/2020/NĐ-CP.
6. Trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có yêu cầu, Tổng công ty
lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có nghĩa vụ đình chỉ hoặc chấm dứt việc
sử dụng hệ thống đăng ký mã số giao dịch trực tuyến của thành viên lưu ký.
7. Khi phát hiện thành viên lưu ký khai báo không trung thực thông tin để
đăng ký mã số giao dịch chứng khoán, đăng ký mã số giao dịch chứng khoán
khống hoặc không đúng đối tượng, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán
Việt Nam có nghĩa vụ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện đình
chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng hệ thống đăng ký mã số giao dịch trực tuyến của
thành viên lưu ký sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước. Trong trường hợp này, thành viên lưu ký phải hoàn toàn chịu mọi trách
nhiệm, kể cả nghĩa vụ tài chính đối với các giao dịch đã thực hiện trên tài khoản
giao dịch mở trên cơ sở mã số giao dịch chứng khoán đó.
8. Thành viên lưu ký chỉ được đăng ký mã số giao dịch chứng khoán, hủy
bỏ mã số giao dịch chứng khoán, báo cáo thay đổi thông tin liên quan đến mã số
giao dịch chứng khoán cho các tổ chức, cá nhân khi đã tiếp nhận đầy đủ danh mục
hồ sơ theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 146, khoản 2 Điều 147 và khoản 2 Điều
148 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Ngoài các tài liệu đã được công chứng, chứng
thực theo quy định, thành viên lưu ký chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản
sao các tài liệu do thành viên lưu ký cung cấp.
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9. Thành viên lưu ký phải lập và lưu trữ hồ sơ, chứng từ về các hoạt động
lưu ký tài sản trên tài khoản lưu ký của các tổ chức, cá nhân được cấp mã số giao
dịch chứng khoán và phải cung cấp khi có yêu cầu của các cơ quan quản lý có
thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
10. Thành viên bù trừ phải lưu giữ đầy đủ các chứng từ về bù trừ, thanh
toán giao dịch chứng khoán của các tổ chức, cá nhân được cấp mã số giao dịch
chứng khoán, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin và các tài liệu liên
quan tới hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán khi có yêu cầu của
các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Chế độ báo cáo
1. Thành viên lưu ký phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước định kỳ
hàng tháng số liệu thống kê về tài khoản lưu ký và danh mục tài sản của nhà đầu
tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài theo mẫu quy
định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp thành viên lưu
ký là chi nhánh tổ chức tín dụng nước ngoài hoặc tổ chức tín dụng 100% vốn nước
ngoài thành lập tại Việt Nam thì phải bổ sung báo cáo về hoạt động đầu tư, danh
mục đầu tư của mình theo mẫu quy định tại phần III Phụ lục III ban hành kèm
theo Thông tư này.
2. Ngân hàng lưu ký nơi nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ
lưu ký tại nước ngoài mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp phải báo cáo Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước định kỳ 02 tuần một lần về hoạt động chu chuyển vốn của nhà đầu
tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên các tài khoản
này theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh
công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước định kỳ hàng tháng về hoạt động quản lý danh mục đầu tư, đầu tư theo chỉ
định cho nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm
theo Thông tư này.
4. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam báo cáo Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước định kỳ hàng tháng về hoạt động cấp mã số giao dịch
chứng khoán theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.
5. Các công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam báo cáo Ủy
ban Chứng khoán Nhà nước định kỳ (ngày, tháng, năm) về hoạt động giao dịch
của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài
theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này.
6. Đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài phải báo cáo về hoạt động
đầu tư theo chỉ định cho nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục
VIII ban hành kèm theo Thông tư này khi có yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước.
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7. Trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có yêu cầu, Tổng công ty
lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và
công ty con, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi
nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, thành viên lưu ký, thành viên
bù trừ, đại diện giao dịch, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp báo cáo và cung cấp
danh mục, số liệu, dữ liệu, các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của nhà
đầu tư nước ngoài.
8. Thời hạn nộp các báo cáo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này
như sau:
a) Trước 18h hàng ngày đối với các báo cáo ngày;
b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau ngày 15 hàng tháng (báo cáo 02
tuần đầu tháng) và trong thời hạn 03 ngày làm việc sau ngày kết thúc tháng (báo
cáo 02 tuần cuối tháng) đối với báo cáo về hoạt động chu chuyển vốn của nhà đầu
tư nước ngoài;
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tháng đối với các
báo cáo tháng;
d) Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm đối với các báo cáo năm.
9. Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ theo quy định tại các khoản 1, 2,
3, 4, 5 Điều này như sau:
a) Đối với báo cáo hai tuần: tính từ ngày đầu tiên của tháng báo cáo đến
ngày 15 của tháng báo cáo và từ ngày 16 của tháng báo cáo đến ngày cuối cùng
của tháng báo cáo (trừ số liệu phản ánh tại thời điểm nhất định);
b) Đối với báo cáo tháng: tính từ ngày đầu tiên của tháng báo cáo đến ngày
cuối cùng của tháng báo cáo (trừ số liệu phản ánh tại thời điểm nhất định);
c) Đối với báo cáo năm: tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12
năm báo cáo (trừ số liệu phản ánh tại thời điểm nhất định).
10. Các báo cáo theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều này được
thể hiện dưới hình thức văn bản giấy kèm theo tệp dữ liệu điện tử hoặc trên hệ
thống quản lý hoạt động nhà đầu tư nước ngoài của Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước và phải được lưu trữ trong thời gian tối thiểu là 05 năm.
Điều 8. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 08 năm 2021 và thay thế
Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán
Việt Nam.
2. Các hoạt động trong Thông tư này áp dụng đối với Tổng công ty lưu ký và
bù trừ chứng khoán Việt Nam do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực
hiện cho đến khi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chính thức
hoạt động theo quy định tại Luật Chứng khoán.
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