
 

Tóm lược quy định của pháp luật về nghĩa vụ công bố thông tin theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC 

hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (“Thông tư 96/2020/TT-BTC”) 

--------------------------------------------- 

1. Đối tượng Nhà đầu tư cần thực hiện công bố thông tin: 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3, Thông tư 96/2020/TT-BTC thì những trường hợp Nhà đầu tư thuộc đối 

tượng công bố thông tin bao gồm: 

"a) Người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại 

chúng theo quy định tại khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán và người có liên quan của người nội bộ; 

b) 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; nhà đầu tư, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng; 

c) Cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng 

khoán đại chúng; 

d) 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; 

đ) Cổ đông, nhóm người có liên quan mua vào để sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết 

của công ty đại chúng; nhà đầu tư hoặc nhóm người có liên quan mua vào để sở hữu từ 5% trở lên chứng 

chỉ quỹ của quỹ đóng; 

e) Tổ chức, cá nhân thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ đóng của 

quỹ đầu tư mục tiêu; công ty mục tiêu, công ty quản lý quỹ đầu tư mục tiêu.” 

Trong trường hợp Khách hàng thuộc đối tượng công bố thông tin theo quy định trên, Khách hàng cần thực 

hiện nghĩa vụ đầy đủ, chính xác, kịp thời và chịu trách nhiêm trước pháp luật về nội dung công bố.  

2. Nguyên tắc công bố thông tin: 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 96/2020/TT-BTC: 

- Nếu đối tượng công bố thông tin là tổ chức thì phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin thông qua 01 

người đại diện theo pháp luật hoặc 01 cá nhân là người được ủy quyền công bố thông tin của tổ chức đó. 

- Nếu đối tượng công bố thông tin là cá nhân thì có thể tự thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoặc ủy 

quyền cho 01 tổ chức hoặc 01 cá nhân khác thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin. 

Ngoài ra, các nguyên tắc công bố thông tin khác, Quý Khách hàng vui lòng tham khảo thêm quy định chi 

tiết tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC. 

3. Các trường hợp phải thực hiện công bố thông tin: 

Đối với Khách hàng là 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, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; nhà đầu tư, nhóm người có 

liên quan sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng; 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, Quý Khách hàng có nghĩa vụ công bố thông tin trong các trường hợp quy 

định tại Điều 31 Thông tư số 96/2020/TT-BTC, trong đó lưu ý trường hợp: 



 

- Công bố thông tin và báo cáo về giao dịch khi trở thành hoặc không còn là cổ đông lớn của công 

ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày trở thành 

hoặc không còn là cổ đông lớn. 

- Công bố thông tin và báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% 

(*) số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng 

trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi. 

Đối với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, Quý Khách hàng có nghĩa vụ công bố 

thông tin trong các trường hợp quy định tại Điều 33 Thông tư số 96/2020/TT-BTC, trong đó lưu ý trường 

hợp: 

- Công bố thông tin, báo cáo trước và sau khi thực hiện giao dịch khi giá trị giao dịch dự kiến trong 

ngày từ 50 triệu đồng trở lên hoặc giá trị giao dịch dự kiến trong từng tháng từ 200 triệu đồng trở 

lên tính theo mệnh giá (đối với cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ) hoặc theo giá phát 

hành gần nhất (đối với chứng quyền có bảo đảm) hoặc giá trị chuyển nhượng (đối với quyền mua 

cổ phiếu, quyền mua trái phiếu chuyển đổi, quyền mua chứng chỉ quỹ), kể cả trường hợp chuyển 

nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán: 

+ Công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch tối 

thiểu 03 ngày làm việc  

+ Công bố thông tin về kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được 

giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có) trong thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) 

hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch. 

Những thông tin do VPS cung cấp trên đây là các thông tin tóm lược của quy định pháp luật, để hiểu rõ và 

thực hiện đầy đủ quy định pháp luật liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, 

Quý Khách hàng vui lòng tham khảo nội dung chi tiết tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC và các quy định 

pháp luật liên quan. Để làm rõ, Quý Khách hàng có nghĩa vụ chủ động nắm bắt thông tin và tuân thủ quy 

định pháp luật về nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, VPS không có trách 

nhiệm đối với việc thực hiện các nghĩa vụ này của Quý Khách hàng.  

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc yêu cầu hỗ trợ thêm về nội dung này, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ 

Chuyên gia tư vấn, tổng đài 1900 6457 hoặc qua hòm thư hotrokhachhang@vps.com.vn. 

 

        Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS 
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