
Thông tư quy định về điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ 

với doanh nghiệp cổ phần hóa 

 

 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 34/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông 

tư số 40/2018/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ 

cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ 

phần. 

  Thông tư 34 bổ sung Điều 9a về “ Nguyên tắc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ”: 

 1. Đối với doanh nghiệp cổ phần hóa là doanh nghiệp nhà nước: Trường hợp 

doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa theo hình thức bán một phần vốn nhà nước kết 

hợp phát hành thêm cổ phiếu hoặc bán toàn bộ vốn nhà nước kết hợp phát hành thêm 

cổ phiếu thì việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ thực hiện như sau: Xác định số cổ 

phần bán được là số cổ phần phát hành thêm theo phương án cổ phần hóa đã được cơ 

quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt. Trường hợp tổng số cổ phần bán được theo các 

hình thức quy định tại Thông tư này ( bao gồm cả số cổ phần bán cho nhà đầu tư 

chiến lược) lớn hơn số cổ phần phát hành thêm theo phương án cổ phần thì phần 

chênh lệch tăng được xác định là cổ phần bán phần vốn nhà nước. Số cổ phần ưu đãi 

cho đối tượng quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 42 Nghị định số 

126/2017/NĐ-CP được xác định là số cổ phần bán phần vốn nhà nước. 

 2. Đối với doanh nghiệp cổ phần hóa là doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà 

nước đầu tư 100% vốn điều lệ: Việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ trong trường hợp 

doanh nghiệp doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực 

hiện cổ phần hóa theo hình thức bán một phần vốn nhà nước kết hợp phát hành thêm 

cổ phiếu hoặc bán toàn bộ vốn nhà nước kết hợp phát hành thêm cổ phiếu được căn 

cứ theo nguyên tắc nêu tại Khoản 1 Điều này để thực hiện.  

 

 
Hình ảnh minh họa về doanh nghiệp 

 



 Đồng thời Thông tư 34 cũng bổ sung Điều 20a về “ Trách nhiệm của Hội đồng 

thành viên, Chủ tịch các doanh nghiệp nhà nước” gồm: Phê duyệt phương án cổ phần 

hóa của các doanh nghiệp cấp II để triển khai việc bán cổ phần và quản lý, sử dụng 

tiền thu từ cổ phần hóa theo đúng quy định tại Thông tư này, ngoại trừ các đơn vị quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP. 

 Kiểm tra, giám sát Ban chỉ đạo cổ phần hóa và doanh nghiệp cấp II cổ phần hóa 

trong việc thực hiện bán cổ phần theo phương án đã được duyệt và quản lý, sử dụng 

tiền thu từ cổ phần hóa theo quy định, ngoại trừ các đơn vị quy định tại điểm b khoản 

1 Điều 45 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP; quyết định phê duyệt quyết toán chi phí cổ 

phần hóa, kinh phí hỗ trợ lao động dôi dư và số tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh 

nghiệp cấp II cổ phần hóa. 

 Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/07/2019.  

                                                                     Phạm Hồng Ngọc- Văn phòng 

 


