
Chào mừng đến với bản Cập nhật pháp luật hàng tuần của BLawyers Vietnam, một bản 

cập nhật các tin tức pháp lý cho những ai quan tâm đến các chính sách và quy định của 

pháp luật mới nhất của Việt Nam 

Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers Vietnam sẽ cung cấp đến bạn 02 nội dung sau đây: 

1. Lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường 

giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác; và 

2. Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

CÂP NHÂT PHÁP LUÂT 
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LỘ TRÌNH SẮP XẾP LẠI THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU, THỊ TRƯỜNG 

GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU, THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 

VÀ THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN KHÁC 

Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 57/2021/TT-BTC vào ngày 12/7/2021 về việc quy 

định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị 

trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác 

với những nội dung sau: 

• Sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm 
(“Thị trường 1”): 

Chậm nhất là ngày 30/6/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“SGD 
HCM”) và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội (“SGD HN”) thực hiện tổ chức Thị 
trường 1 theo quy định sau: 

Giai đoạn  SGD HCM  SGD HN  

Trước 
20/7/2021  

Tiếp tục tổ chức Thị trường 1 đã niêm 
yết. Tổ chức giao dịch đối với chứng 
chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm 
đăng ký niêm yết mới. 

Tiếp tục tổ chức Thị trường 1 đã niêm 
yết, đăng ký giao dịch tại SGD HN cho 
đến khi hoàn thành việc chuyển cổ 
phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch từ 

Trước 
ngày 

1/7/2023  

Tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký 
niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu 
mới của tổ chức đáp ứng điều kiện 
niêm yết và có vốn điều lệ đã góp tại 
thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ 

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký 
niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu 
mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm 
yết và có vốn điều lệ đã góp tại thời 
điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng trở 

Từ ngày 
1/7/2023  

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký 
niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu 
mới của tổ chức đáp ứng điều kiện 
niêm yết.  

Không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm 
yết cổ phiếu mới của tổ chức.  

Từ ngày 
1/7/2023 
đến hết 
ngày 

Tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức niêm 
yết từ SGD HN. 

Thực hiện chuyển cổ phiếu của tổ chức 
niêm yết từ SDG HN sang SGD HCM.  

Từ ngày 
01/01/2025 

đến hết 
ngày 

30/6/2025  

Tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức đăng 
ký giao dịch từ SGD HN. Tiếp nhận 
và xem xét hồ sơ đăng ký giao dịch cổ 
phiếu mới của tổ chức sau khi đã hoàn 
thành việc tiếp nhận cổ phiếu của tổ 
chức đăng ký giao dịch từ SGD HN.  

Thực hiện chuyển cổ phiếu của tổ chức 
đăng ký giao dịch từ SGD HN sang 
SGD HCM. Sau khi hoàn thành việc 
chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký 
giao dịch từ SGD HN sang SGD HCM, 
SGD HN không tiếp nhận hồ sơ đăng 
ký giao dịch mới của tổ chức. 
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• Sắp xếp lại thị trường giao dịch trái phiếu (“Thị trường 2”): 

Chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, SGD HN, SGD HCM thực hiện tổ chức Thị 

trường 2 như sau: 

 SGD HN tổ chức Thị trường 2; tiếp nhận trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ SGD HCM 
và tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới. 

 SGD HCM tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu chính quyền địa phương đã niêm 
yết trước ngày 20/7/2021 cho đến ngày đáo hạn; thực hiện chuyển trái phiếu doanh nghiệp 
niêm yết từ SGD HCM sang SGD HN và không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu 
mới. 

 SGD HCM hoàn thành việc chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ SGD HCM sang 
SGD HN. 

 SGD VN xây dựng kế hoạch chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết tại SGD HCM sang 
SGD HN và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi triển khai. 

 Trường hợp đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021, SGD VN chưa đi vào hoạt động, SGD 
HCM có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết tại SGD 
HCM sang SGD HN trên cơ sở phối hợp với SGD HN và báo cáo Ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước trước khi triển khai. 

• Sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh (“Thị trường 3”): 

SGD HN tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định pháp luật. 

• Xử lý hồ sơ đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch của tổ chức trong thời gian thực hiện kế 
hoạch chuyển chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch. 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN BẢO HIỂM 

XÃ HỘI BẮT BUỘC 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH về 

việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nội dung 

đáng lưu ý như sau: 

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như: thưởng 

theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các 

khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao 

động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, 

trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 

các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động. 

http://www.blawyersvn.com/

