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Hà Nội, ngày ẬÓL tháng 6 năm 2019
THÔNG Tư

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2017/TT-BTC
ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán
trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25
tháng 10 năm 2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của ủy ban
chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán
của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 thảng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày
24 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Chứng
khoản và Luật sửa đoi, bo sung một sổ điêu của Luật Chứng khoản;
Căn cứ Nghị định sổ 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định so 58/2012/NĐ-CP ngày
20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành
một so điều của Luật Chímg khoản và Luật sửa đoi, bố sung một sô điêu của
Luật Chứng khoán;
Căn cứ Nghị định sổ 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của
Chính phủ quy định về chúng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phải
sinh;
Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quv định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to 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 sửa đổi, bổ sung một sỗ điều
của Thông tư sổ 115/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn
giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư sô
116/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn công tác giám sát
tuân thủ của úy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực
chứng khoản của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứỉĩg khoán
Việt Nam.
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Điều 1. Sửa đỗi, bỗ sung một số điều của Thông tư số 115/2017/TTBTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn
giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán như sau:

1. Khoản 11 Điều 4 được sửa đổi như sau:
"11. Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, UBCKNN báo cáo Bộ Tài chính về
kết quả thực hiện công tác giám sát giao dịch chứng khoán."
2. Khoản 1 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"1. Trong vòng 02 ngày làm việc đầu tiên của tuần tiếp theo, SGDCK có
trách nhiệm gửi ƯBCKNN báo cáo giám sát giao dịch tuần, gồm:
a) Sổ lệnh giao dịch, kết quả giao dịch chứng khoán trong ngày; các thông
tin định kỳ trong ngày giao dịch theo quy định tại khoản 2 Điêu 33 Thông tư
số 155/2015/TT-BTC ngàỵ 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (sau đây gọi
tắt là Thông tư số 155/2015/TT-BTC) theo nội dung quy định tại Mầu số 01
Phụ lục I kèm theo Thông tư này, ngoại trừ thông tin liên quan đến khối lượng
mở của từng loại chứng khoán phái sinh (OI);
b) Kết quả công tác giám sát giao dịch chứng khoán tuần, thông tin báo
cáo tỷ trọng cổ phiếu thành phần trong rô chỉ số để phục vụ công tác tông hợp,
đánh giá diên biên thị trường theo nội dung quy định tại Mâu sô 02 Phụ lục I
kèm theo Thông tư này."
3. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục I - Mầu số 02 Báo cáo tuần,
thay thế Mầu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 115/2017/TTBTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán
trên thị trường chứng khoán.
4. Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 21. Báo cáo giám sát định kỳ

1. Chậm nhất là 16 giờ 30 phút ngày giao dịch, TTLKCK có trách nhiệm
gửi ƯBCKNN thông tin khối lượng mở cuối ngày của chứng khoán phái sinh.
2. Trong vòng 10 ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo, TTLKCK
có trách nhiệm gửi các báo cáo định kỳ tháng cho UBCKNN gồm:
II).

- Báo cáo về hoạt động xử lý vi phạm đối với TVBT (Mầu số 06 Phụ lục
' '
'
' •

- Báo cáo hỗ trợ thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán (Mau số 07
Phụ lục II).
3. Các báo cáo định kỳ quy định tại Điều này được gửi như sau:
- Thông tin khối lượng mở như quy định tại khoản 1 Điều này được gửi
dưới hình thức tệp dữ liệu điện tử.
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- Các báo cáo định kỳ quy định tại khoản 2 Điều này được lập dưới hình
thức văn bản và tệp dữ liệu điện tử (có áp dụng chương trình chữ ký điện tử)."
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 116/2017/TTBTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn
công tác giám sát tuân thủ của ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt
động trong lĩnh vực chứng khoán của sỏ' giao dịch chứng khoán, Trung
tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

1. Điều 10 được sửa đổi như sau:
"Điều 10. Báo cáo của UBCKNN

Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, UBCKNN báo cáo Bộ Tài chính về kết
quả thực hiện công tác giám sát tuân thủ theo các nội dung nêu tại Chương II
và Chương III Thông tư này."
2. Bổ sung thêm dòng "các trường hợp khác" vào biểu số 4.2 về xử lý hồ
sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch của SGDCK
của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 116/2017/TT-BTC.
3ệ Bổ sung thêm cột 9 "tổng số hồ sơ chưa giải quyết xong trong kỳ báo
cáo" vào biểu số 4.3 về xử lý hồ sơ thực hiện quyền của Phụ lục II ban hành
kèm theo Thông tư số 116/2017/TT-BTC.
Điều 3. Hiệu lực thi hành

1Ể Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản
ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./, yy
Nơi nhộn: ị/
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TU' và các ban của Đảng;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- ƯBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Tư;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản-BỘ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính, UBCK;
- Lưu: VT, UBCK (300b).
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(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 35/20Ỉ9/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
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Ghi chú:
Dấu hiệu giao dịch bất thường: theo Hệ thống tiêu chí giám sát giao
dịch bất thường do Sở Giao dịch Chứng khoán ban hành.
2. Báo cáo tỷ trọng cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số
Ngày/mã chứng
khoán
1

Cô phiêu 1

Cổ phiếu 2
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Cổ phiếu 29

Cổ phiếu 30
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Biểu này được lập và báo cáo hàng tuần.

Nơi nhận:
-Như trên;

- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

