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CỘNG HỘA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NGHỊ ĐỊNH1 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
chứng khoán và thị trường chứng khoán 

Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường 
chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2013, được sửa 
đổi bổ sung bởi: 

Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 
tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành ke từ 
ngày 15 tháng 12 năm 2016. 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật xử lý vỉ phạm hành chính ngày 20 tháng 06 năm 2012; 

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bỏ 
sung một sổ điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,2 

1 Văn bản này được họp nhất từ 02 Nghị định sau: 
- Nghị định số ] 08/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2013; 
- Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. 
Văn bản hợp nhất này không thay thế 02 Nghị định trên. 
2 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016 có căn cứ ban hành như sau: 
"Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 thảng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật xử ỉỷ vi phạm hành chính ngày 20 tháng 06 năm 2012; 
Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều 
của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; 
Căn cứ Luật phòng chống rửa tiền ngày 18 tháng 06 năm 2012; 
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, " 



Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt Vỉề phạm hành chính 
trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoản. 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, 
mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và áp dụng hình 
thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực chứng khoán 
và thị trường chứng khoán. 

Điều 2. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính 
Cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài (sau đây gọi chung là cá nhân, 

tổ chức) có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về chứng khoán và thị 
trường chứng khoán bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 

Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 
chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phải xác định cá nhân có lỗi 
gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính 
của người đó theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo cho Uỷ ban 
Chứng khoán Nhà nước vê việc xác định cá nhân có lôi gây ra vi phạm hành 
chính. 

Điều 3. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục 
hậu quả 

1. Hình thức xử phạt chính: 

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị 
trường chứng khoán, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức 
xử phạt chính sau đây: 

a) Cảnh cáo; 

Cảnh cáo được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính không nghiêm 
trọng, lần đầu và có tình tiết giảm nhẹ. 

kỹ Phạt tiền; 

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng 
khoản đôi với tổ chức vi phạm là 2.000.000.000 đồng và đoi với cá nhân vi 
phạm là ỉ.000.000.000 đồng. 

3 Điểm này được sừa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
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Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 5 
Nghị định này là 5% tông so tiền đã huy động trái pháp luật nhung không vượt 
quả 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức và 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân. 
Mức phạt tiền tôi đa đoi với tô chức có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 
Điêu 6 và Khoản 2 Điêu 16 Nghị định này là 05 lần khoản thu trái pháp luật 
nhưng không vượt quả 2.000.000.000 đòng. 

Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này được áp dụng đổi với 
to chức; cả nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức 
phạt tiền đổi với tố chức. 

Mức phạt tiền quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 11, khoản la và khoản 
3 Điều 24, khoản 4 Điều 26 Nghị định này chỉ áp dụng xử phạt đối với cá nhân. 

c) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại 
diện, chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn từ trên 03 tháng đến 24 
tháng. 

2ẽ Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Đình chỉ có thời hạn hoạt động niêm yết chứng khoán, hoạt động đăng 
ký giao dịch chứng khoán; đình chỉ có thời hạn đợt chào mua công khai; đình 
chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán; đình chỉ có thời hạn 
hoạt động chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; đình chỉ có 
thời hạn hoạt động văn phòng đại diện; đình chỉ có thời hạn hoạt động lưu ký 
chứng khoán hoặc đình chỉ có thời hạn các hoạt động khác được ghi trong quyêt 
định xử phạt; 

b) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại 
diện, chứng chỉ hành nghê chứng khoán có thời hạn từ 01 tháng đên 03 tháng; 

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi 
phạm hành chính. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thu hồi chứng kkoán đã chào bản, phát hành, hoàn trả cho nhà 
đầu tư tiền mua chứng khoản hoặc tiền đặt cọc (nêu có) và tiên lãi phát sinh từ 
tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc; buộc thu hôi sô cô phiếu phát hành 
thêm; 

b) Buộc hoàn trả chứng khoán, tiền thuộc sở hữu của khách hàng; 

c) Buộc hủy bỏ thông tin, cải chính thông tin; 

d) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; 

4 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sổ 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 



đ) Buộc chào mua công khai theo phương án đã đăng ký; 

e) Buộc mua tiếp số cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỳ đóng còn lại sau khi thực 
hiện chào mua công khai; 

g) Buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ 
quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm; 

h) Buộc chuyển nhượng chứng khoán để giảm tỷ lệ nắm giữ theo đúng quy 
định; 

i) Buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi mục đích, phương 
án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán; 

kỷ Buộc lưu kỷ, quản lý tách biệt tài sản, vốn, chứng khoán, vị thế giao 
dịch; 

1) Buộc giải trình, cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kiểm 
toán. 

Chương II 
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC xử PHẠT 

VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

Mục 1 
HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VÉ CHÀO BẢN CÔ PHIÊU RIÊNG LẺ TẠI 

VIỆT NAM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỦNG, CÔNG TY CHỬNG KHOÁN, CÔNG 
TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÁT IIÀNH TRẢI 

PHIÊU RIÊNG LẺ TẠI VIỆT NAM6 

Điều 4. Vi phạm quy định về chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Việt Nam của 
công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lỷ quỹ, VJẼ phạm quy 
định về phát hành trái phiếu riêng lẻ tại Việt Nam7 

5 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
6 Tên mục này được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 1 củaNghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
7 Tên Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 
145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sừa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. 
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1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau: 

a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về thông báo phát 
hành trái phiếu; 

b) Thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu khi chưa 
được chấp thuận hoặc thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu 
không đúng với phương án đã được chấp thuận. 

cf Không công bổ báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại 
hội đong co đông hoặc không thưyết minh chỉ tiết việc sử dụng von thu được từ 
đợt chào bán cố phiếu riêng lè trong báo cáo tài chính năm được kiêm toán xác 
nhận, trừ trường hợp chào bán cố phiếu đế hoán đôi các khoản nợ hoặc hoán 
đoi cố phần, phần vốn góp. 

2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau: 

a) Không sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, hồ sơ 
phát hành trái phiếu riêng lẻ khi phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót 
nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ hoặc khi phát sinh thông 
tin quan trọng liên quan đến hồ sơ đã nộp; 

bý Thưc hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ không đúng với phương án đã 
đãng kỷ hoặc không đúng thời gian quy định; thực hiện phát hành trái phiêu 
riêng ỉẻ không đúng với phương án đã được châp thuận; 

c) Chứng nhận việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu được chào bán, 
phát hành riêng lẻ trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp được 
pháp luật quy định; 

d) Thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào 
bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không thông qua Đại hội đồng cố đông hoặc không 
có uỷ quyền của Đại hội đồng cố đông. 

8 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
9 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
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đ) 0 Không thực hiện mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng thương mại; 
không chuyên sô tiên thu được từ đợt chào bán vào tài khoản phong tỏa; giải 
tỏa hoặc sử dụng sổ tiền thu được từ đợt chào bán trước khi ủy ban Chứng 
khoản Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán. 

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau: 

a) Lập, xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, hồ sơ phát hành 
trái phiếu riêng lẻ có thông tin sai sự thật hoặc che giấu sự thật hoặc sai lệch 
nghiêm trọng; 

b) Thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phát hành trái phiếu riêng lẻ khi 
chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật; 

c) Thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không đăng ký với Uỷ ban 
Chứng khoán Nhà nước hoặc chưa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông 
báo cho tổ chức đăng ký và công bố trên trang thông tin điện tử về việc chào bán 
cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức đăne ký; thực hiện phát hành trái phiêu chuyên đôi, 
trái phiếu kèm theo chứng quyên nhưng không đăng ký với Uy ban Chứng 
khoán Nhà nước; 

d) Thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ khi chưa được cá nhân, tổ chức 
có thẩm quyền chấp thuận phương án phát hành. 

3a." Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng đối với hành vi 
làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ mà không bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự. 

4ễ Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Tổ chức có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này phải thu hồi 
cổ phiếu, trái phiếu đã chào bán, phát hành và phải hoàn trả cho nhà đâu tư tiên 
mua cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo 
lãi suất ghi trên trái phiếu hoặc lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà 
tổ chức vi phạm mở tài khoản thu tiền mua cố phiếu hoặc tiền đặt cọc tại thời 
điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu 
cầu là 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi 
hành; 

10 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 

1 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 



b) Buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục 
đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đối 
với hành vi vi phạm quy định tại Điêm d Khoản 2 Điêu này; 

c) Buộc huỷ bỏ thông tin, cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy 
định tại Điểm a Khoản 3 Điều này. 

d)12 Tổ chức có hành vi vi phạm quy định tại khoản 3a Điều này phải thu 
hồi chứng khoán đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán 
hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tỉnh theo lãi suất tiên gửi không kỳ 
hạn của ngân hàng mà to chức vzễ phạm mở tài khoản thu tiên mua chứng khoản 
hoặc tiền đặt cọc tại thời điếm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi 
hành. Thời hạn thu hồi chứng khoản, hoàn trả tiên cho nhà đâu tư ỉà 60 ngày kê 
từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này cỏ hiệu lực thi hành. 

Mục 2 
HÀNH VIVI PHẠM QỪY ĐỊNH VÈ CHÀO BÁN 

CHỨNG KHOÁN RA CONG CHÚNG TẠI VIỆT NAM 

Điều 5. Vi phạm quy định về hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra 
công chúng tại Việt Nam 

1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi 
không sửa đối, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng khi 
phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung quan trọng theo quy 
định phải có trong hồ sơ hoặc khi phát sinh thông tin quan trọng liên quan đến 
hồ sơ đăng ký chào bán chửng khoán ra công chúng. 

2ể Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với hành vi lập, 
xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có thông tin sai sự 
thật hoặc che giấu sự thật hoặc sai lệch nghiêm trọng. 

3.13 Phạt tiền từ 1% đến 5% tong số tiền đã huy động trái pháp luật đổi với 
hành vi làm giả tài liệu trong hô sơ chào bán chứng khoán ra công chúng mà 
không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

12 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định sổ 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 

Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
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a) Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 
Điêu này phải thu hôi chứng khoán đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền 
mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất 
tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà cá nhân, tổ chức vi phạm mở tài khoản 
thu tiên mua chứng khoán hoặc tiên đặt cọc tại thời điêm quyêt định áp dụng 
biện pháp này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 
yêu cầu của nhà đầu tư. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là 60 ngày kể từ ngày 
quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành; 

b) Tổ chức có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này phải thu hồi 
chứng khoán đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc 
tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn 
của ngân hàng mà tổ chức vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc 
tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành. 
Thời hạn thu hồi chứng khoán, hoàn trả tiền cho nhà đầu tư là 60 ngày kể từ 
ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành; 

c) Buộc huỷ bỏ thông tin, cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy 
định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điêu này. 

Điều 6. Vi phạm quy định về thực hiện chào bán chứng khoán ra công 
chúng tại Việt Nam 

1. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau: 

a) Sử dụng thông tin ngoài Bản cáo bạch hoặc thông tin sai lệch với thông 
tin trong Bản cáo bạch để thăm dò thị trường trước khi được phép thực hiện 
chào bán chứng khoán ra công chúng; thực hiện thăm dò thị trường trên các 
phương tiện thông tin đại chúng; 

b)14 Không thực hiện mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng thương mại; 
không chuyển số tiền thu được từ đợt chào bản vào tài khoản phong tỏa; giải 
tỏa hoặc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi úy ban Chứng 
khoán Nhà nước có thông báo băng vãn bản về việc xác nhận kêt quả chào bán; 

c)15 Không cồng bổ báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại 
hội đồng cổ đông hoặc không thuyết minh chỉ tiết việc sử dụng vôn thu được từ 

14 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 9 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
15 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 

8 



đợt chào bản chứng khoán ra công chúng trong báo cáo tài chính năm được 
kiếm toán xác nhận. 

2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi 
không đưa chứng khoán đâ chào bán ra công chúng vào giao dịch trên thị trường 
có tố chức trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường 
họp không đủ điều kiện niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch chứng 
khoán theo quy định pháp luật. 

3. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau: 

a) Chào bán chứng khoán không đúng với phương án đã đăng ký với Uỷ 
ban Chứng khoán Nhà nước; thực hiện phân phối chứng khoán không đúng quy 
định pháp luật; 

b) Thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào 
bán nhưng không thông qua Đại hội đông cô đông hoặc không có uỷ quyên của 
Đại hội đồng cổ đông. 

4. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau: 

a) Chào bán chứng khoán ra công chúng khi chưa đáp ứng đủ điều kiện 
theo quy định pháp luật; 

b) Chào bán chứng khoán ra công chúng để thành lập doanh nghiệp, trừ 
trường hợp được pháp luật quy định; 

c) Chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không đăng ký với Uỷ ban 
Chứng khoán Nhà nước. 

5. Phạt tiền từ 01 lần đến 05 lần khoản thu trái pháp luật đối với tổ chức 
thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng khi chưa có giấy chứng nhận 
chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định tại Khoản 3 Điều 121 Luật 
chứng khoán. 

6. Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng đối với tổ chức 
nước ngoài chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam vi phạm cam lcêt 
không chuyển vốn huy động được ra nước ngoài hoặc vi phạm cam kết không 
rút vốn tự có đổi ứng trong thời hạn dự án được cấp phép. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Cá nhân, tổ chức vi phạm quy định tại Khoản 2, Điểm a Khoản 3, Khoản 
4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều này phải thu hồi chứng khoán đã chào bán, hoàn trả 
cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền 
lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà cá nhân, tố chức vi 
phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm 
quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là 
60 ngày lcể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành; 
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b) Buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục 
đích hoặc phương án sử dụng vôn thu được từ đợt chào bán đối với hành vi vi 
phạm quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này. 

Mục 3 
HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VÈ PHÁT HÀNH 

TRÁI PHIÉU RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TÉ, CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN 
TẠI NƯỚC NGOÀI VÀ PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN MỚI 

LÀM Cơ SỞ CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ LƯU KÝ CHỬNG KHOÁN 
TẠI NƯỚC NGOÀI HOẶC HỎ TRỢ PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ LƯU KÝ 

CHỨNG KHOÁN TẠI NƯỚC NGOÀI TRÊN cơ SỞ CỎ PHIÉU 
ĐÃ PHÁT HÀNH TẠI VIỆT NAM 

Điều 7. Vi phạm quy định về phát hành trái phiếu ra thị trường quốc 
tế, chào bán chứng khoán tại nước ngoài và phát hành chứng khoán mới 
làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký chứng khoán tại nước ngoài hoặc hô 
trợ phát hành chứng chỉ lưu ký chứng khoán tại nưóc ngoài trên cơ sở cố 
phiếu đã phát hành tại Việt Nam 

1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi 
không sửa dổi, bổ sung hồ sơ, tài liệu về việc phát hành trái phiêu ra thị trường 
quốc tế, chào bán chứng khoán tại nước ngoài, phát hành chứng khoán mới làm 
cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký chứng khoán tại nước ngoài hoặc hô trợ phát 
hành chứng chỉ lưu ký chứng khoán tại nước ngoài trên cơ sở cổ phiếu đã phát 
hành tại Việt Nam khi phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung 
quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ, tài liệu hoặc khi phát sinh thông 
tin quan trọng liên quan đến hồ sơ, tài liệu đã nộp. 

2. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau: 

a) Thực hiện phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, chào bán chứng 
khoán tại nước ngoài, phát hành chứng khoán mới làm cơ sở chào bán chứng chỉ 
lưu ký chứng khoán tại nước ngoài hoặc hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký 
chứng khoán tại nước ngoài trên cơ sở cổ phiếu đã phát hành tại Việt Nam khi 
chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật; 

b) Thực hiện phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, chào bán chứng 
khoán tại nước ngoài, phát hành chứng khoán mới làm cơ sở chào bán chứng chỉ 
lưu ký chứng khoán tại nước ngoài hoặc hỗ trợ phát hành chứng chỉ lưu ký chứng 
khoán tại nước ngoài trên cơ sở cố phiếu đã phát hành tại Việt Nam khi chưa đăng 
ký với cơ quan nhà nước có thấm quyền hoặc chưa được cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền thẩm định, chấp thuận hoặc có ý kiến bằng văn bản. 

3. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi lập, 
xác nhận hồ sơ, tài liệu về việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, chào 
bán chứng khoán tại nước ngoài, phát hành chứng khoán mới làm cơ sở chào 
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bán chứng chỉ lưu ký chứng khoán tại nước ngoài hoặc hỗ trợ phát hành chứng 
chỉ lưu ký chứng khoán tại nước ngoài trên cơ sở cổ phiếu đã phát hành tại Việt 
Nam có thông tin sai sự thật hoặc che giấu sự thật hoặc sai lệch nghiêm trọng. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc huỷ bỏ thông tin, cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy 
định tại Khoản 3 Điều này. 

Mục 4 
HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VÈ PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIÉU 

Điều 8. Vi phạm quy định phát hành thêm cổ phiếu 

1. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau: 

a) Không sửa đổi, bổ sung hồ sơ, tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu 
khi phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung quan trọng theo 
quy định phải có trong hồ sơ, tài liệu hoặc khi phát sinh thông tin quan trọng 
liên quan đến hồ sơ, tài liệu đã nộp; 

b) Thực hiện phát hành thêm cổ phiếu không đúng với phương án đã báo 
cáo hoặc đăng ký với Ưỷ ban Chứng khoán Nhà nước. 

2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau: 

a) Lập, xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu có thông 
tin sai sự thật, che giấu sự thật hoặc sai lệch nghiêm trọng; 

b) Thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không báo cáo Uỷ ban Chứng 
khoán Nhà nước hoặc đã báo cáo nhưng chưa có văn bản thông báo vê việc nhận 
được đầy đủ tài liệu báo cáo về phát hành thêm cổ phiếu của Ưỷ ban Chứng 
khoán Nhà nước; 

c) Thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký với Uỷ ban 
Chứng khoán Nhà nước hoặc đã đăng ký nhưng chưa được Uỷ ban Chứng 
khoán Nhà nước chấp thuận; 

d) Thực hiện phát hành thêm cổ phiếu khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo 
quy định pháp luật. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc huỷ bỏ thông tin, cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy 
định tại Điêm a Khoản 2 Điều này; 

b) Buộc thu hồi số cổ phiếu phát hành thêm trong thời hạn 60 ngày kể từ 
ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành đối với hành vi vi 
phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 



Mục 5 
HÀNH VI VI PHẠM QỦY ĐỊNH VÊ NGHĨA vụ 

CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

Điều 9. Vi phạm quy định về hồ sơ đăng ký công ty đại chúng 

1. Cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời 
hạn quy định đến 01 tháng. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ 
sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 01 tháng đến 12 
tháng. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau: 

a)16 Nộp hồ sơ đăng kỷ công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 12 
tháng đến 24 tháng; 

b) Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng có thông tin không chính xác về cơ cấu 
cổ đông, về báo cáo tài chính năm gần nhất. 

4.17 Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vị nộp 
hồ sơ đăng ký cồng ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 24 thảng đên 36 
tháng. 

5.18 Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi 
không nộp hoặc nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 
36 tháng. 

Điều 10. Vi phạm quy định về nghĩa vụ công ty đại chúng 
1. Cảnh cáo đối với hành vi không thông báo, thông báo không đúng thời 

hạn cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước khi không còn đáp ứng được điều kiện là 
công ty đại chúng theo quy định tại Điều 25 Luật Chứng khoán. 

16 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 10 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
17 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 
145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. 
18 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 
145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. 



2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau: 

a) Không đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng 
khoán; 

b) Vi phạm quy định về thực hiện quyền, đăng ký, lưu ký chứng khoán tại 
Trung tâm lưu ký chứng khoán. 

Điều 11. Vi phạm quy định về quản trị công ty đại chúng 
1. Cảnh cáo đối với hành vi không xây dựng quy chế nội bộ về quản trị 

công ty theo quy định pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với thành viên 
Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, 
người được uỷ quyền công bố thông tin của công ty đại chúng vi phạm quy định 
về việc cung cấp thông tin cho cổ đông và Ban kiếm soát. 

3.19 Phạt tiền từ 50.000.000 đồrtệ đến 70.000.000 đồng đổi với Chủ tịch 
Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiếm soát, 
Giảm đốc hoặc Tổng giám đốc và cán bộ quản ỉỷ khác của công ty đại chúng 
thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: 

à) Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc hoặc Tổng 
giám đốc khỉ việc kiêm nhiệm này chưa được phê chuân hàng năm tại Đại hội 
đồng cổ đông thường niên hoặc trong trường hợp pháp luật quy định không 
được kiêm nhiệm; 

b) Không tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ về quản trị công ty; 
không công khai các lợi ích liên quan hoặc không thông báo cho Hội đông quản 
trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty 
đại chủng nắm quyền kiểm soát với chính thành viên đó hoặc với những người 
có ỉiên quan tới thành viên đó theo quy định của pháp luật. 

4 20 Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vị 
phạm quy định pháp luật quản trị công ty về quyền của cô đông, vê ứng cử, đề 
cử, bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đổng quản trị, thành viên Ban 
kiểm soát, về cơ cẩu thành viên Hội đổng quản trị, vê triệu tập, tô chức họp và 
thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đon% quản trị, Ban kiếm 

19 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 12 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
20 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 1 của Nghị định số 
145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. 
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soát, về giao dịch với người cỏ liên quan hoặc giao dịch với cổ đông, thành viên 
Hội đông quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 
cán bộ quản lý khác và người cỏ liên quan của các đổi tượng này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất họp pháp có được cho công ty đại chúng do thực 
hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này. 

Mục 6 
HÀNH VIVI PHẠM QUY ĐỊNH 

VÈ MUA LẠI CÔ PHIÉU, BÁN CỞ PHIÉU QUỸ 

Điều 12. Vi phạm quy định về mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ 

1 2 1  Phạ t  t iền  từ 30 .000 .000  đồng  đến  50 .000 .000  đồng  đổ i  vớ i  mộ t  t rong  
các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Bản cổ phiếu quỹ đã mua trong đợt mua lại gần nhất trước 06 thảng kể 
từ ngày kết thúc đợt mua lại, trừ trường hợp cổ phiếu quỹ được bán hoặc dùng 
làm cổ phiếu thưởng cho người lao động trong công ty hoặc trong trường hợp 
đợt mua lại cổ phiếu được miễn trừ điền kiện mua lại; thực hiện giao dịch mua 
lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ trước 07 ngày kể từ ngày công bo thông tin vê 
giao dịch mua lại cô phiếu, bán cô phiêu quỹ; 

b) Mua lại cồ phiếu không thông qua công ty chứng khoản được chỉ định 
trong trường hợp công ty đại chúng có cổ phiếu chưa niêm yết hoặc chưa đăng 
ký giao dịch thực hiện mua lại. 

2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau: 

a) Mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ nhưng không báo cáo Uỷ ban Chứng 
khoán Nhà nước theo quy định pháp luật hoặc đã báo cáo nhưng chưa có văn 
bản thông báo của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài 
liệu báo cáo việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ; 

b) Mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo 
quy định pháp luật; 

c) Mua lại cổ phiếu trong trường hợp pháp luật quy định không được mua 

d) Thay đổi ý định, phương án mua lại cố phiếu, bán cổ phiếu quỹ trái quy 
định pháp luật; 

21 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 



đ) Mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ không đúng với phương án đã báo 
cáo Ưỷ ban Chứng khoán Nhà nước hoặc nội dung đã công bố thông tin ra công 
chúng. 

e)22 Dùng cổ phiếu quỹ ỉàm tài sản bảo đảm, tài sản để góp vốn hoặc hoán 
đổi; 

g)23 Không đặt lệnh giao dịch mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ hoặc đặt 
lệnh giao dịch mua lại co phiếu, bán co phiếu quỹ với các mức giá năm ngoài 
biên độ dao động giả trong thời gian đăng kỷ giao dịch cô phiếu quỹ; 

h)24 Công bố thông tin về mức giá cụ thể dự kiến thực hiện khỉ giao dịch cổ 
phiếu quỹ. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy 
định tại Khoản 2 Điều này. 

Mục 7 
HÀNH VIVI PHẠM QUY ĐỊNH VÈ CHÀO MUA CÔNG KHAI 

Điều 13. Vi phạm quy định về chào mua công khai 

1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Trực tiếp hoặc gián tiếp mua hoặc cam kết mua cổ phiếu, quyền mua cổ 
phần và trải phiếu chuyên đôi của công ty mục tiêu hoặc chứng chỉ quỹ của quỹ 
đầu tư mục tiêu, quyền mua chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư mục tiêu bên ngoài 
đợt chào mua công khai; 

b) Bán hoặc cam kết bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng mà mình đang chào 
mua công khai; 

22 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 14 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đôi, bô sung một sô điêu của Nghị định sô 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
23 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 14 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xừ phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
24 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 14 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 



c) Đối xử không công bằng với những người sở hữu cùng loại cổ phiếu, 
quyền mua cổ phần và trái phiếu chuyển đổi hoặc chứng chỉ quỹ đóng đang 
được chào mua công khai; 

d) Cung cấp thông tin riêng cho một số cổ đông hoặc nhà đầu tư hoặc cung 
cấp thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư ở mức độ không giống nhau hoặc không 
cùng thời điếm; 

đ) Tiến hành chào mua công khai không đúng với thời gian quy định hoặc 
thời gian đã đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; 

e) Từ chối mua cổ phiếu của cổ đông công ty mục tiêu hoặc chứng chỉ quỹ 
của nhà đầu tư của quỹ đầu tư mục tiêu trong quá trình chào mua công khai; 

g) Mua cổ phiếu của công ty mục tiêu hoặc chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư 
mục tiêu theo điều khoản khác với điều khoản được công bố trong bản đăng ký 
chào mua công khai; 

h) Không thực hiện hoặc thực hiện việc mua tiếp số cổ phiếu hoặc chứng 
chỉ quỹ đóng còn lại sau khi thực hiện chào mua công khai không đúng quy định 
về thời gian hoặc thực hiện với điều kiện về giá và phương thức thanh toán 
không tương tự như đối với đợt chào mua công khai; 

i) Không thực hiện báo cáo, công bố thông tin về việc chào mua công khai 
hoặc thực hiện báo cáo, công bố thông tin về việc chào mua công khai không 
đúng quy định pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với công ty 
chứng khoán làm đại lý chào mua công khai thực hiện một trong các hành vi vi 
phạm sau đây: 

a) Không hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện chào mua công khai theo 
đúng quy định để cá nhân, tổ chức chào mua vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 
này; 

b) Không đảm bảo cá nhân, tổ chức chào mua công khai có đủ tiền đế thực 
hiện chào mua vào thời điếm chính thức chào mua theo đăng ký. 

3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật; 

b) Thực hiện chào mua công khai khi ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa có 
văn bản chấp thuận đăng ký chào mua; 

c) Rút lại đề nghị chào mua công khai khi chưa được Uỷ ban Chứng khoán 
Nhà nước chấp thuận. 

4. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với hành vi lợi 
dụng việc biết thông tin về chào mua công khai để mua bán chứng khoán cho 
chính mình hoặc cung câp thông tin, xúi giục, lôi kéo người khác mua, bán 
chứng khoán trước thời điêm chào mua công khai chính thức. 



5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Đình chỉ đợt chào mua công khai trong thời hạn 02 tháng đối với hành vi vi 
phạm quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc chào mua công khai theo phương án đã đăng ký đối với hành vi vi 
phạm quy định tại các Điểm e, g Khoản 1 và Điểm c Khoản 3 Điều này; 

b) Buộc mua tiếp số cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ đóng còn lại sau khi thực 
hiện chào mua công khai đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm h Khoản 1 
Điều này; 

c) Buộc từ bỏ quvền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ 
quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm quy định tại các Điếm a, b 
Khoản 3 Điều này và phải chuyển nhượng số cổ phần đó để giảm tỷ lệ nắm giữ 
xuống dưới 25% số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đại chúng trong 
thời hạn tối đa 06 tháng; 

d) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 
quy định tại các Điểm a, b Khoản 3 và Khoản 4 Điều này. 

Mục 8 
HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VÈ NIÊM YÈT CHỬNG KHOÁN, 

ĐĂNG KỶ GIA o DỊCH CHỬNG KHOẢN25 

Điều 14. Vi phạm quy định về niêm yết chứng khoán, đăng ký giao 
dịch chứng khoán 

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi 
không làm thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán, đăng ký giao dịch 
chứng khoán hoặc thực hiện niêm yết chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng 
khoán bổ sung không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi 
không sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao 
dịch chứng khoán khi phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung 
quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ hoặc khi phát sinh thông tin quan 
trọng liên quan đên hồ sơ đã nộp. 

25 Tên mục này được sửa đổi theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Nghị định số 
145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chửng khoán, có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. 
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2a 2 6  Hành v i  không  đăng  ký  giao  d ịch ,  n iêm yế t  chứng  khoán  hoặc  đăng  kỷ  
giao dịch, niêm yêt chửng khoán không đúng thời hạn thì bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi đăng 
kỷ giao dịch, niêm vết chửng khoản quá thời hạn đến 01 tháng; 

b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi đăng 
ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn từ trên 01 thảng đến 03 tháng; 

c) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi 
đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn từ trên 03 tháng đên 06 
tháng; 

d) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi 
đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoản quá thời hạn từ trên 06 tháng đên 09 
tháng; 

đ) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi 
đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn từ trên 09 tháng đên 12 
thảng; 

e) Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với hành vi 
không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán hoặc đãng kỷ giao dịch, niêm 
yết chứng khoán quá thời hạn trên 12 thảng. 

3. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với hành vi lập, 
xác nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch chứng 
khoán có thông tin sai sự thật hoặc che giấu sự thật hoặc sai lệch nghiêm trọng. 

4. Phạt tiền từ 1.800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng đối với hành vi 
lập, xác nhận hồ sơ giả mạo để niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch 
chứng khoán. 

5. Hình thức xử phạt bô sung: 

Đình chỉ hoạt động niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch chứng 
khoán trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định 
tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc huỷ bỏ thông tin, cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy 
định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này; 

b) Buộc nộp lại số lợi bất họp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 
quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này. 

26 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 của Nghị định sổ 
145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. 
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Điều 15. Vi phạm quy định về niêm yết chứng khoán của tổ chức phát 
hành Việt Nam tại Sở Giao dịch chứng khoán nước ngoài 

1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi 
không sửa đối, bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch 
chứng khoán nước ngoài khi phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót 
nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ hoặc khi phát sinh thông 
tin quan trọng liên quan đến hồ sơ đã nộp. 

2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với tổ chức 
phát hành chứng khoán mới làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký chứng khoán 
tại nước ngoài không báo cáo ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đăng ký 
niêm yết chứng chỉ lưu ký tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài. 

3. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau: 

a) Không nộp hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng 
khoán nước ngoài cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật; 

b) Thưc hiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán nước 
ngoài khi chưa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước châp thuận. 

4. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi lập, 
xác nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán 
nước ngoài có thông tin sai sự thật hoặc che giấu sự thật hoặc sai lệch nghiêm 
trọng. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc huỷ bỏ thông tin, cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy 
định tại Khoản 4 Điều này. 

Mục 9 
HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VÈ TỎ CHỨC 
THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

Điều 16. Vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán 

7.27 Phạt tiền từ ỉ.000.000.000 đồng đến ỉ.200.000.000 đồng đối với tổ 
chức có hành vỉ tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trải quy định pháp 
luật trong trường hợp không có khoản thu trái pháp luật. 

27 Khoản này được sừa đổi theo quy định tại khoản 17 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
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2 28 Phạt tiền từ 01 lần đến 05 lần khoản thu trải pháp luật nhưng không 
thâp hơn mức phạt tiền toi đa quy định tại khoản 1 Điều này và không vượt quả 
2.000.000.000 đông đôi với to chức có hành vi to chức thị trường giao dịch 
chứng khoán trái quy định pháp luật trong trường hợp có khoản thu trái pháp 
luật. 

3ễ Hình thức xử phạt bô sung: 

Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán trong thời hạn từ 01 
tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định về to chức thị trường giao 
dịch chứng khoán. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc nộp lại số lợi bất họp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy 

định tại Khoản 2 Điều này. 

Điều 17. Vi phạm quy định về quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng 
khoán 

1. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với Sở giao 
dịch chứng khoán không xử lý kịp thời những trường hợp tố chức niêm yêt 
không duy trì đày đủ điều kiện niêm yết theo quy định. 

2. Phạt tiền 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với Sở giao dịch 
chứng khoán chấp thuận hoặc huỷ bỏ niêm yết không đúng quy định. 

Điều 18. Vi phạm quy định về quản lý thành viên của Sở giao dịch chứng 
khoán 

1. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với Sở giao 
dịch chứng khoán không xử lý kịp thời những trường hợp thành viên giao dịch 
không duy trì đầy đủ điều kiện vê thành viên hoặc không tuân thủ đây đủ nghĩa 
vụ của thành viên theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán. 

2.29 Phạt tiền 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đổi với Sở giao dịch 
chửng khoản chấp thuận đăng ký thành viên giao dịch khỉ chưa đáp ứng đủ điêu 
kiện; đình chỉ hoặc chẩm dứt tư cách thành viên giao dịch khi không thuộc trường 
hợp bị đình chỉ, chấm dứt tư cách thành viên giao dịch. 

Điều 19. Vi phạm quy định về giao dịch và giám sát của sỏ' giao dịch 
chứng khoán 

28 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 17 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
29 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 18 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 



1. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với Sở giao 
dịch chứng khoán thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Tổ chức giao dịch loại chứng khoán mới, thay đổi và áp dụng phương 
thức giao dịch mới, đưa vào vận hành hệ thống giao dịch mới khi chưa được ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; 

b) Không xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy chế giao dịch hoặc không 
chấp hành đúng quy trình giám sát các hoạt động giao dịch theo quy định để xảy 
ra vi phạm. 

2. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với Sở giao 
dịch chứng khoán không tạm ngừng, đình chỉ hoặc huỷ bỏ giao dịch chứng 
khoán theo quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán trong trường hợp 
cần thiết để bảo vệ nhà đầu tư. 

Mục 10 
HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VÈ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN VÀ 

HÀNH NGHÈ CHỨNG KHOÁN 

Điều 20. Vi phạm quy định về giấy phép thành lập và hoạt động 
lẵ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với công ty chứng 

khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty 
chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam sử dụng tên gọi 
hoặc thay đổi tên gọi của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao 
dịch không đúng quy định pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với chi nhánh 
công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam không thực 
hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh theo quy 
định pháp luật. 

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với công ty chứng 
khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty 
chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam không sửa đối, 
bổ sung hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động khi phát 
hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung quan trọng theo quy định 
phải có trong hồ sơ hoặc khi phát sinh thông tin quan trọng liên quan đến hồ sơ 
đã nộp. 

4. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với công ty 
chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, chi nhánh công 
ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện 
một trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Thành lập, đóng cửa chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch 
trong nước và nước ngoài hoặc đầu tư ra nước ngoài khi chưa được Ưỷ ban 
Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; 



bf°  Thực  h iện  ch ia ,  tách ,  sáp  nhập ,  hợp  nhấ t ,  chuyển  đổ i  công  ty ,  g iả i  t hể  
trước thời hạn, tạm ngừng hoạt động, chẩm dứt hoạt động khỉ chưa được úy 
ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, trừ trường hợp pháp ỉuật quy định 
khác. 

5. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau: 

a) Tẩy xoá, sửa chữa giấy phép; 

b) Mượn, thuê, nhận chuyến nhượng giấy phép hoặc cho mượn, cho thuê, 
chuyển nhượng giấy phép; 

c) Thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ chứng 
khoán tại các địa điểm chưa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận 
hoặc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng 
giao dịch khi chưa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; 

d)31 Thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ chứng 
khoán, đầu tư ra nước ngoài khỉ chưa đáp ứng đủ điển kiện; 

đ)32 Thực hiện hành vỉ bị cấm hoặc hạn chế trong thời gian tạm ngừng hoạt 
động, đình chỉ hoạt động hoặc châm dứt hoạt động. 

6.33 Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vỉ vỉ phạm sau: 

a) Hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ chứng khoán, khi 
chưa được ủy ban Chứng khoản Nhà nước cấp giấy phép, giấy chứng nhận 
hoặc chấp thuận; cung cấp dịch vụ chửng khoán, dịch vụ tài chính khỉ chưa cỏ ỷ 

30 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 19 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kê từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
31 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 20 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hanh kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
32 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 20 Điều 1 của Nghị định so 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
33 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 21 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
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kiến bằng văn bản của ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc chưa có quy định 
hướng dân của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Hoạt động không đúng nội dung quy định trong giấy phép, giấy chứng 
nhận hoặc chấp thuận. 

7 34 Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau: 

a) Lập, xác nhận hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt 
động có thông tin sai sự thật hoặc che giấu sự thật hoặc sai lệch nghiêm trọng; 

b) Lập, xác nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh chứng khoán phái sinh có thông tin sai sự thật. 

8.35 Hình thức xử phạt bo sung: 
Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoản trong thời hạn từ 01 

thảng đến 03 thảng đổi với hành vi vi phạm quy định tại các điếm b, c, d khoản 
5, khoản 6, điểm a khoản 7 Điêu này và đình chỉ hoạt động kỉnh doanh chứng 
khoán phái sinh trong thời hạn từ 06 thảng đến 09 tháng đoi với hành vỉ vi 
phạm quy định tại điếm b khoản 7 Điêu này. 

9. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất họp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy 
định tại Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều này. 

Điều 21. Vi pharn quy định về hoại động của công ty chứng khoán, chi 
nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam36 

ỉ.37 Phạt tiền từ 50,000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đổi với một trong 
các hành vi vỉ phạm sau: 

34 Khoản này được sửa đổi Iheo quy định tại khoản 21 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sổ 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. ^ _ 
35 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 21 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
36 Tên Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 22 Điều 1 của Nghị định số 
145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. 
37 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 22 Điều 1 của Nghị định số 145/201Ố/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoản, cỏ hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
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a) Không ban hành đầy đủ hoặc không tuân thủ quy trình nội bộ, quy trình 
nghiệp vụ, quy trinh kiêm soát nội bộ và quản trị rủi ro, quy tăc đạo đức hành 
nghê phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh; 

b) Không tuân thủ quy định của Luật chúng khoán, Luật doanh nghiệp và 
quy định pháp luật khác vê quản trị, điền hành; 

c) Lập, xác nhận hô sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoản 
trực tuyên có thông tin không chỉnh xác hoặc không sửa đoi, bo sung hồ sơ khỉ 
phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung phải có trong hồ sơ; 

d) Không thu thập, cập nhật đầy đủ thông tin về khách hàng, trừ trường 
hợp khách hàng không cung cấp đầy đủ thông tin; không cung cấp thông tin kịp 
thời, đầy đủ, trung thực cho khách hàng; 

đ) Không tách biệt về văn phòng làm việc, nhân sự, hệ thống dữ liệu, báo 
cáo giữa các bộ phận nghiệp vụ; không thiết lập bộ phận thông tin liên lạc với 
khách hàng và giải quyết khiếu nại của khách hàng; 

e) Không thông báo tại trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch các nội 
dung liên quan đến phương thức giao dịch, đặt lệnh, kỷ quỹ giao dịch, thời gian 
thanh toán, phí giao dịch, các dịch vụ cung cấp, điều kiện cung cấp dịch vụ, 
danh sách những người hành nghề chủng khoán và các thông tin khác theo quy 
định pháp luật; 

g) Không thông báo hoặc thông báo không kịp thời về việc bán giải chấp 
chứng khoản, bán chứng khoán cầm co hoặc về kết quả giao dịch cho khách 
hàng theo quy định pháp luật. 

2.38 Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau: 

a)39 Không lưu giữ đầy đu hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến 
hoạt động của công ty chủng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài 
tại Việt Nam; hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ lưu giữ không phản ảnh chi tỉêt, 
chính xác các giao dịch của khách hàng và của công ty chứng khoán hoặc chi 
nhánh công ty chứỉig khoán nước ngoài tại Việt Nam; chỉ nhánh công ty chứng 
khoán nước ngoài tại Việt Nam trực tiếp quản lỷ tiền gửi giao dịch chứng khoán 
và nhận mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đâu tư trong nước; 

38 Tiêu đề khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 23 Điều 1 của Nghị định số 
145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. 
39 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 23 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 



b) Mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng, nhận lệnh của 
khách hàng và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng không đúng quy định 
pháp luật; 

c) Vi phạm quy định về trách nhiệm của công ty chứng khoán trong việc 
thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính; thực hiện hành 
vi bị cấm trong nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính; 

d) Nhận uỷ thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá 
nhân trái quy định pháp luật; 

đ)40 Không thiết lập, duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, 
quản trị rủi ro; không giám sát, ngăn ngừa xung đột lợi ích giữa các khách hàng 
hoặc giữa cồng ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại 
Việt Nam, người hành nghề chứng khoản và khách hàng; 

e) Đưa ra nhận định hoặc đảm bảo với khách hàng về mức thu nhập hoặc 
lợi nhuận đạt được trên khoản đầu tư của mình hoặc đảm bảo khách hàng không 
bị thua lỗ, trừ trường hợp đầu tư vào chứng khoán có thu nhập cố định. 

g)4! Không thực hiện chuyển tài sản kỷ quỹ và vị thế mở của nhà đầu tư 
sang tổ chức kinh doanh chứng khoản phái sinh thay thế theo yêu câu của nhà 
đầu tư; không thực hiện các giao dịch để thanh lý, đóng vị the theo yêu câu của 
nhà đầu tư; không thực hiện thanh lý, đóng vị thê trên tài khoản tự doanh, tài 
khoản tạo lập thị trường; khổng bảo đảm ưu tiên thực hiện các giao dịch của 
nhà đầu tư trước các giao dịch đóng vị thế của chính mình. 

3. 42 Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đổi với một 
trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Thực hiện hành vi làm cho khách hàng và nhà đầu tư hiểu nhầm về giá 
chứng khoán; 

b) Thỏa thuận hoặc đưa ra lãi suất cụ thể hoặc chia sẻ lợi nhuận hoặc thua 
lỗ với khách hàng đê lôi kẻo khách hàng tham gia giao dịch; 

40 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 23 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sừa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kế từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
41 Điếm này được bổ sung theo quy định tại khoản 23 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
42 Tiêu đề khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 24 Điều 1 của Nghị định số 
145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. 



c) Thanh toán giao dịch với người khác không phải là người đứng tên tài 
khoản giao dịch mà không có ủy quyền bằng văn bản của người đứng tên tài 
khoản; 

d) Tiết lộ thông tin khách hàng, trừ trường họp được pháp luật quy định 
hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thấm quyền; không cung 
cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn các thông tin về 
khách hàng theo yêu cầu của ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

đ) Vi phạm quy định về nghiệp vụ tự doanh chứng khoán; vi phạm quy 
định về điều kiện, hạn chế bảo lãnh phát hành chứng khoán; vi phạm quy định 
về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán; 

e) Thực hiện giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn 
góp không đúng quy định pháp luật; thực hiện tăng, giảm vốn điều lệ không 
đúng quy định pháp luật; 

g) Vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán; 

h) Thực hiện mua hoặc cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ 
tiền theo quy định, trừ trường hợp pháp luật quy định khác. 

ỉ)43 Không sử dụng các giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống, dữ liệu của 
khách hàng. 

4. 44 Phạt tiền từ ỉ50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau: 

a)45 Không xây dựng hệ thong quản lý tách bạch tiền của khách hàng hoặc 
không quản lý tách bạch tiền gửi giao dịch chứng khoán của từng khách hàng 
hoặc không quản lý tách bạch tiền của khách hàng với tiền của công ty chứng 
khoán, chỉ nhảnh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam; trực tiêp nhận 
và chi trả tiền giao dịch chứng khoán của khách hàng; nhận ủy quyên của khách 
hàng thực hiện chuyến tiền nội bộ giữa các tài khoản của khách hàng; 

b) Vi phạm quy định về quản lý chứng khoán của khách hàng; 

43 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 24 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
44 Tiêu đề khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 25 Điều 1 của Nghị định số 
145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. 
45 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 25 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quv định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
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c) Vi phạm quy định về hạn chế vay nợ hoặc về hạn chế cho vay; 

d)46 Cho khách hàng vay tiền trừ trường hợp cho vay để mua chứng khoán 
giao dịch kỷ quỹ; cho vay tiền dưới bất kỳ hình thức nào đôi với đôi tượng là có 
đóng lớn, thành viên Ban Kiếm soát, thành viên Hội đông quản trị, thành viên 
Hội đồng thành viên, thành viên Ban Giảm đốc, kế toán trưởng, các chức danh 
quản lý khác do Hội đồng quản trị bố nhiệm và người có liên quan của những 
đoi tượng nêu trên. 

5 47 Hĩnh thức xử phạt bổ sung: 

Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán của công ty chứng 
khoản, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam ừ ong thời hạn 
từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vỉ vi phạm quy định tại các điếm c, đ, g 
khoản 3 và khoản 4 Điều này. 

Điều 22. Vi phạm quy định về hoạt động của công ty quản lý quỹ, chi 
nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam 

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với công ty quản 
lý quỹ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các Điểm a, b và d Khoản 1 Điều 
21 Nghị định này; 

b) Không ký kết họp đồng bằng văn bản với khách hàng khi cung cấp dịch 
vụ cho khách hàng hoặc hợp đông ký kêt với khách hàng không có đây đủ nội 
dung theo quy định pháp luật; 

c) Không tuân thủ điều lệ quỹ đầu tư, điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, 
họp đồng quản lý đầu tư; 

d) Không tách biệt về trụ sở, trang thiết bị, hệ thống máy tính, hạ tầng công 
nghệ thông tin với các tổ chức kinh tế khác; không tách biệt về cơ sở dữ liệu 
giữa các bộ phận nghiệp vụ tiềm ẩn xung đột lợi ích trong công ty; 

đ) Không cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, trung thực cho ngân hàng lưu 
ký, ngân hàng giám sát theo quy định pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với công ty quản 
lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện một 
trong các hành vi vi phạm sau: 

46 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 25 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
47 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 25 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chửng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 



a)48 Không thiết lập hệ thong quản trị rủi ro, không thành lập bộ phận kiểm 
soát nội bộ, kiếm toán nội bộ; không đảm bảo cơ cẩu nhân sự tại bộ phận kiểm 
soát nội bộ, kiêm toán nội bộ hoặc không đảm bảo cơ cấu nhân sự đáp ứng điều 
kiện; không giảm sát, ngăn ngừa xung đột lợi ích giữa các khách hàng hoặc giữa 
công ty quản lỷ quỹ, người hành nghề chứng khoán và khách hàng; 

b) Vi phạm quy định về trách nhiệm của công ty quản lý quỹ trong việc 
thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán; thực hiện hành vi bị cấm trong 
nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán; 

c) Không thực hiện đúng quy trình phân bổ lệnh giao dịch, phân bổ tài sản 
giao dịch khi thực hiện giao dịch cho quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán, 
nhà đầu tư uỷ thác và cho công ty; 

d) Là đối tác mua, bán trong giao dịch tài sản ủy thác đầu tư trái quy định 
pháp luật; 

đ) Không tuân thủ tỷ lệ đầu tư hoặc không thực hiện việc điều chỉnh lại 
danh mục đầu tư theo quy định pháp luật; 

e) Không thực hiện đúng quy định về uỷ quyền hoạt động của công íy quản 
lý quỹ; 

g)49 Đưa ra nhận định hoặc đảm bảo với khách hàng về mức thu nhập hoặc 
lợi nhuận đạt được trên khoản đần tư của khách hàng hoặc bảo đảm khách hàng 
không bị thua lỗ; quyết định đầu tư thay cho khách hàng, trừ trường hợp được 
pháp luật quy định; 

h)50 Mở quá 01 tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng 
khoán để thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán của chính mình; mở quá 
02 tài khoản giao dịch chứng khoán đế quản lý danh mục đâu tư cho khách 
hàng ủy thác và không mở tách biệt tài khoản đế giao dịch chứng khoán cho 
khách hàng ủy thác trong nước và khách hàng ủy thác nước ngoài; không mở 
tài khoản giao dịch chứng khoán đứng tên quỹ đâu tư, cóng ty đâu tư chứng 

48 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 26 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
49 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 26 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứne khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. ' 
50 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 26 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
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khoản do mình quản lý hoặc mở quá 01 tài khoản đứng tên quỹ đầu tư, công ty 
đâu tư chứng khoán do mình quản lý tại một công ty chứng khoán; 

ỉ)5 Thực hiện giao dịch tài sản cho khách hàng ủy thác đầu tư với khối 
lượng, giá trị giao dịch trong năm thông qua một công ty chứng khoản vượt quá 
giới hạn về tỷ lệ tong khối lượng, giá trị giao dịch trong năm của khách hàng ủy 
thác; 

k)52 Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị 
định này. 

3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với công ty 
quản lý quỹ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các Điểm b, d và e Khoản 3 
Điều 21 Nghị định này; 

b) Không thực hiện đúng quy trình, định giá sai giá của chứng chỉ quỹ, giá 
trị tài sản ròng, giá trị danh mục đâu tư của quỹ, của công ty đâu tư chứng 
khoán, của nhà đầu tư uỷ thác; 

c)53 Vì phạm quy định về hạn chế đối với hoạt động của công ty quản lý 
quỹ, người có liên quan của công ty quản ỉỷ quỹ và nhân viên làm việc tại công 
ty quản lý quỹ; vi phạm quy định vê hạn chê đôi với hoạt động của công ty đâu 
tư chứng khoán; vỉ phạm quy định về quỹ đầu tư bât động sản; vi phạm quy định 
về hạn chế đổi với hoạt động của quỹ đầu tư chímg khoán; 

d) Không đảm bảo việc đầu tư tài sản của khách hàng ủy thác là cá nhân, tổ 
chức nước ngoài tuân thủ quy định pháp luật về quản lý ngoại hối, về tỷ lệ sở 
hữu tại các doanh nghiệp Việt Nam. 

51 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 26 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đôi, bô sung một sô điêu của Nghị định sô 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
52 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 26 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
53 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 27 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, cỏ hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
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đ)54 Đứng tên chủ sở hữu tài sản thay mặt cho khách hàng ủv thác khi 
khách hàng không có yêu cầu bằng văn bản hoặc thực hiện giao dịch cho khách 
hàng ủy thác trọng trường hợp đứng tên chủ sở hữu tài sản thay mặt cho khách 
hàng nhưng không được khách hàng chấp thuận trước khỉ thực hiện giao dịch. 

4. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với công ty 
quản lý quỹ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Thực hiện hành vi trốn tránh nghĩa vụ pháp lý, hạn chế phạm vi bồi 
thường và trách nhiệm tài chính của công ty quản lý quỹ, chuyển rủi ro từ công 
ty quản lý quỹ sang nhà đầu tư hoặc buộc nhà đầu tư thực hiện nshĩa vụ bồi 
thường không công bằng; 

b) Sử dụng tài sản của quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán để đàu tư 
vào chính quỹ đầu tư, công ty đàu tư chứng khoán đó hoặc quỹ đầu tư, công ty 
đầu tư chứng khoán khác thành lập và hoạt động tại Việt Nam hoặc góp vôn liên 
doanh, liên kết hoặc đầu tư tài chính vào chính công ty quản lý quỹ và người có 
liên quan của công ty quản lý quỹ; 

c) Đầu tư tài chính, mua cổ phần, phần vốn góp, trái phiếu, tham gia góp 
vốn thành lập doanh nghiệp, nắm giữ cổ phần trái quy định; 

d) Thực hiện việc đi vay để tài trợ cho hoạt động của quỹ đầu tư, công ty 
đầu tư chứng lchoán trái quy định pháp luật; 

đ) Sử dụng tài sản của quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán, tài sản uỷ 
thác để thanh toán nghĩa vụ nợ, cho vay hoặc bảo lãnh bất kỳ khoản vay nào của 
công ty, người có liên quan của công ty hoặc bất kỳ đối tác nào; 

e) Thực hiện việc cho vay hoặc giao vốn của công ty cho tổ chức, cá nhân 
trái quy định pháp luật; 

g) Cho khách hàng vay, mượn chứng khoán hoặc các tài sản khác; môi giới 
giao dịch giữa khách hàng và bên thứ ba; 

h) Không lưu ký và quản lý tách biệt tài sản và vốn của từng nhà đầu tư ủy 
thác, của từng quỹ đầu tư, của công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý; 
không tách biệt tài sản uỷ thác, tài sản của quỹ đầu tư, của công ty đầu tư chứng 
khoán và tài sản của chính công ty; 

i) Sử dụng vốn của khách hàng uỷ thác để đầu tư trái quy định pháp luật; 

k) Thông đồng với công ty chứng khoán thực hiện giao dịch quá mức đối 
với các chứng khoán trong danh mục đầu tư của một quỹ do công ty quản lý quỹ 
quản lý để công ty chứng khoán thu lợi từ phí môi giới. 

54 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
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ỉ)55 Đầu tư chứng khoản phái sinh từ nguồn vốn ủy thác, vốn của quỹ đầu 
tư hoặc công ty đầu tư chứng khoán khi hợp đồng quản lý danh mục đầu tư, điều 
lệ quỹ đâu tư hoặc công ty đầu tư chứng khoán không cỏ điều khoản cho phép 
sử dụng nguồn vón ủy thác, vốn của quỹ đầu tư hoặc công ty đầu tư chúng 
khoán đê đâu tư chứng khoản phái sinh; đầu tư chứng khoán phái sinh từ nguồn 
vốn của mình, nguồn von vay và các nguồn von huy động hợp pháp khác. 

5ề Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với chi nhánh 
công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện một trong các hành vi vi 
phạm sau: 

a) Vi phạm quy định về huy động và quản lý quỹ, tài sản tại Việt Nam; 

b) Vi phạm quy định về quản lý ngoại hối, tỷ lệ sở hữu tại các doanh 
nghiệp Việt Nam; 

c) Sử dụng tài sản uỷ thác trái quy định pháp luật; 

d) Chào bán, phát hành chứng khoán để huy động vốn cho chính mình tại 
Việt Nam; 

đ) Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài trái quy định pháp luật; 

e) Không lưu ký và quản lý tách biệt tài sản và vốn của từng nhà đầu tư ủy 
thác, của từng quỹ đầu tư, của công ty đầu tư chứng khoán do chi nhánh quản lý; 
không tách biệt tài sản uỷ thác, tài sản của quỹ đầu tư, của công ty đâu tư chứng 
khoán và tài sản của chính chi nhánh. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán của công ty quản 
lý quỹ trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đôi với hành vi vi phạm quy định 
tại Điểm c Khoản 3 và các Điểm đ, e, h, i Khoản 4 Điêu này; 

b) Đình chỉ hoạt động chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt 
Nam trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định 
tại Khoản 5 Điều này. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 
quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điêu này. 

b) Buộc lưu ký và quản lý tách biệt tài sản và vốn của từng nhà đầu tư ủy 
thác, của từng quỹ đầu tư, của công ty đầu tư chứng khoán do công ty hoặc chi 
nhánh quản lý; buộc quản lý tách biệt tài sản uỷ thác, tài sản của quỹ đầu tư, của 
công ty đầu tư chứng khoán và tài sản của chính công ty hoặc chi nhánh trong 

55 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 28 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 



thời hạn 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm h Khoản 4 và Điểm 
e Khoản 5 Điều này. 

Điều 23. Vi phạm quy định về hoạt đông của công ty đầu tư chứng 
khoán riêng lẻ tự quản lý vốn 

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với công ty đầu tư 
chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn thực hiện một trong các hành vi vi phạm 
sau: 

a) Không sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký thành lập công ty đầu tư chứng 
khoán riêng lẻ tự quản lý vốn khi phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ 
sót nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ hoặc khi phát sinh 
thông tin quan trọng liên quan đến hồ sơ đã nộp; 

b) Không ban hành quy trình định giá giá trị tài sản ròng công ty đầu tư 
chứng khoán hoặc không xác định giá trị tài sản ròng hoặc định giá sai giá trị tài 
sản ròng công ty đầu tư chứng khoán. 

2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với công ty đầu 
tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn thực hiện một trong các hành vi vi phạm 

a) Tham gia xây dựng, triển khai và phát triển dự án bất động sản; 

b) Vi phạm quy định về hạn chế đối với hoạt động của công ty đầu tư 
chứng khoán; 

c) Thực hiện giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn 
góp không đúng quy định pháp luật; thực hiện tăng, giảm vôn điêu lệ không 
đúng quy định pháp luật. 

3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với công ty đầu 
tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn lập, xác nhận hồ sơ đăng ký thành lập 
công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn có thông tin sai sự thật hoặc 
che giấu sự thật hoặc sai lệch nghiêm trọng. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc huỷ bỏ thông tin, cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy 
định tại Khoản 3 Điều này. 

Điều 24. Vi phạm quy định về văn phòng đại diện của tổ chức kinh 
doanh chứng khoán 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức kinh 
doanh chứng khoán không thực hiện thủ tục điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, cấp lại 
giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện 
theo quy định pháp luật. 
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Phạt tiên từ 30.000.000 đông đên 50.000.000 đồng đổi với Trưởng 
đại diện, nhân viên tại văn phòng đại diện đồng thời kiêm nhiệm vị trí trong 
trường hợp không được kiêm nhiệm. 

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với tổ chức kinh 
doanh chứng khoán thực hiện một trong các hành vi sau: 

a)57 Hoạt động văn phòng đại diện khi chưa đáp ứng đủ điều kiện; không 
đăng kỷ hoạt động văn phòng đại diện hoặc hoạt động văn phòng đại diện khi 
chưa được chấp thuận hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
văn phòng đại diện; 

b) Làm đại diện cho tổ chức khác; thực hiện chuyển nhượng giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho cá nhân, tô chức khác; 

c) Tẩy xoá, sửa chữa nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
văn phòng đại diện. 

3. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với Trưởng đại 
diện văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán thực hiện hoạt 
động kinh doanh tại Việt Nam hoặc hoạt động kinh doanh chứng khoán hoặc 
thực hiện hoạt động quản lý vốn, tài sản cho nhà đâu tư, cho tô chức kinh doanh 
chứng khoán nước ngoài trái quy định pháp luật. 

4. Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại 
diện trong thời hạn từ 18 tháng đến 24 tháng đối với tổ chức kinh doanh chứng 
khoán thực hiện một trong các hành vi sau: 

a) Lập, xác nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn 
phòng đại diện có thông tin sai sự thật hoặc sai lệch nghiêm trọng; 

b) Hoạt động văn phòng đại diện sai mục đích hoặc hoạt động không đúng 
nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Đình chỉ hoạt động văn phòng đại diện trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 
tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các Điếm a và b Khoản 2 Điêu này; 

b) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại 
diện trong thời hạn từ 01 tháng đên 03 tháng đôi với hành vi vi phạm quy định 
tại Khoản 3 Điều này. 

56 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 29 Điều 1 của Nghị định số 
145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. 
57 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 30 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
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6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy 
định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này. 

Điều 25. Vi phạm quy định về thành lập quỹ thành viên 

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không 
sửa đổi, bổ sung hồ sơ thành lập quỹ thành viên khi phát hiện thông tin không 
chính xác hoặc bỏ sót nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ 
hoặc khi phát sinh thông tin quan trọng liên quan đến hồ sơ đã nộp. 

2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau: 

a) Sử dụng phương tiện thông tin đại chúng để quảng cáo, kêu gọi góp vốn, 
thăm dò thị trường trong quá trình thành lập quỹ thành viên; 

b) Thực hiện tăng, giảm vốn điều lệ không đúng quy định pháp luậtế 

3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau: 

a) Không báo cáo về việc thành lập quỹ thành viên theo quy định pháp luật 
hoặc thành lập quỹ thành viên khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp 
luật; 

b) Không báo cáo hoặc báo cáo không lặp thời về rủi ro, tổn thất tài sản quỹ. 

4. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi lập, 
xác nhận hồ sơ thành lập quỹ thành viên có thông tin sai sự thật, che giấu sự thật 
hoặc sai lệch nghiêm trọng. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc huỷ bỏ thông tin, cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy 
định tại Khoản 4 Điều này. 

Điều 26. Vi phạm quy định về hành nghề chứng khoán và về quản lỷ 
nhãn viên, người hành nghề chứng khoán58 

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau: 

a) Không báo cáo, báo cáo không kịp thời khi thay đối người hành nghề 
chứng khoán; 

58 Tên Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 31 Điều 1 của Nghị định số 
145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. 
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b)59 Không có đủ người hành nghề chứng khoán; bổ trí người có chứng chỉ 
hành nghê chứng khoán thực hiện nghiệp vụ không phù hợp với loại chứng chỉ 
hành nghê chứng khoán được cấp; 

c)60 Bổ trí nhân viên, người hành nghề chứng khoán kiêm nhiệm công việc 
trong trường hợp không được kiêm nhiệm. 

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau: 

a) Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp 
vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; 

b) Không thay đổi hoặc không thuyên chuyên công tác khỏi vị trí chuyên 
môn nghiệp vụ đối với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã bị tước 
quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán; 

c) Không báo cáo, báo cáo không kịp thời khi phát hiện người hành nghề 
chứng khoán thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điêu 

3. Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong thời hạn từ 
06 tháng đến 12 tháng đối với người hành nghê chứng khoán thực hiện một 
trong các hành vi vi phạm sau, trừ trường hợp pháp luật quy định khác: 

a) Đồng thời làm việc cho tổ chức khác có quan hệ sở hữu với công ty 
chứng khoán, công ty quản lý quỹ nơi mình làm việc; 

b) Đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỳ khác; 

c) Đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của một tổ chức chào bán 
chứng khoán ra công chúng hoặc tố chức niêm yết; 

d) Đồng thời 1TLỞ tài khoản giao dịch chứng khoán ở công ty chứng khoán 
khác. 

4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau: 

a) Mượn, thuê chứng chỉ hành nghề chứng khoán hoặc cho mượn, cho thuê 
chứng chỉ hành nghề chứng khoán; 

b) Tẩy xoá, sửa chữa chứng chỉ hành nghề chứng khoán. 

59 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 32 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
60 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 32 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 



5. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau: 

a) Thay đổi thứ tự un tiên đối với lệnh đặt của khách hàng; lợi dụng việc 
tiếp cận với thông tin về lệnh đặt của khách hàng khi chưa được nhập vào hệ 
thống giao dịch đê đặt lệnh cho mình hoặc cá nhân, tổ chức khác trên cơ sở dự 
kiến thông tin trong lệnh giao dịch của khách hàng có khả năng tác động đáng 
kể đến giá của chứng khoán nhằm kiếm lợi từ thay đối của giá chứng khoán; 

b) Sử dụng tên hoặc tài khoản của khách hàng đế đăng ký, giao dịch chứng 
khoán; 

c)6J Thực hiện mua, bán chứtĩg khoán trên tài khoản giao dịch ủy thác vượt 
quá phạm vi được ủy thác, giá trị tài sản ủy thác và mục tiêu đâu tư của khách 
hàng ủy thác; đầu tư thay cho khách hàng, trừ trường hợp ủy thác quản lý tài 
khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhãn; 

d)62 Môi giới giao dịch vay, mượn tài sản giữa các khách hàng hoặc giữa 
khách hàng và bên thứ ba, trừ trường hợp vay chứng khoán để sửa lôi giao dịch 
hoặc vay đê thực hiện các giao dịch hoán đôi chứng chỉ quỹ hoán đôi dcmh mục. 

6. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau: 

a)63 Lạm dụng, chiếm dụng chứng khoán, tiền thuộc sở hữu của khách hàng 
hoặc tạm giữ chứng khoán, tiền thuộc sở hữu của khách hàng theo hình thức lưu 
kỷ dưới tên công ty chứng khoán; 

b) Cho mượn tiền, chứng khoán trên tài khoản của khách hàng; 

c) Sử dụng chứng khoán của khách hàng để cầm cố; 

d) Sử dụng tài khoản hoặc tiền, chúng khoán trên tài khoản của khách hàng 
khi chưa được công ty chứng khoán uỷ quyên theo sự uỷ thác của khách hàng 
cho công ty chứng khoán bằng văn bản; 

61 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 33 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
62 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
63 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 34 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định so 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
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đ) Thực hiện việc bán hoặc cho khách hàng bán chứng khoán khi không sở 
hữu chứng khoán hoặc cho khách hàng vay chứng khoán, trừ trường họp pháp 
luật quy định khác. 

7. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong thời hạn từ 
01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 4, 
Khoản 5 và Khoản 6 Điều này; 

b) Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán của công ty chứng 
khoán, công ty quản lý quỹ trong thời hạn từ 01 thánệ đên 03 tháng đôi với 
trường họp vi phạm quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều này. 

8. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc hoàn trả chứng khoán, tiền thuộc sở hữu của khách hàng trong thời 
hạn 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành 
đối với hành vi vi phạm quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 6 Điều này. 

Mục 11 
HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VẺ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

Điều 27. Vi phạm quy định về giao dịch của cỗ đông sáng lập, cỗ đông 
lớn, nhà đầu tư sở hữu íừ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng, người nội 
bô của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên 
quan của người nội bộ64 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi báo 
cáo giao dịch không đây đủ, không chính xác. 

2. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi báo 
cáo không đúng thời hạn cho công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ, Uy ban 
Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán khi có thay đoi về số lượng 
co phiếu hoặc chứng chỉ quỹ sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% sô lượng cô phiêu 
hoặc chứng chỉ quỹ. 

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với người nội bộ 
của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chủng và người có liên quan 
của người nội bộ thực hiện mua và bán hoặc bán và mua chứng khoán của công 
ty đại chúng không đúng thời hạn hoặc đông thời mua và bán chứng khoán của 
công ty đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ, quyền mua chứng chỉ quỹ của quỹ đại 
chúng trong cùng một đợt đăng ký. 

64 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 35 Điều 1 của Nghị định số 
145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. 
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4. Hành vi báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch, về kết 
quả thực hiện giao dịch, vê ỉỷ do không thực hiện được giao dịch hoặc không 
thực hiện hết khối lượng đăng kỷ; giao dịch trước khi có công bo thông tin từ Sở 
giao dịch chứng khoán; giao dịch không đúng thời gian hoặc khối lượng đã 
đăng ký, bị xử phạt như sau: 

a) Cảnh cảo đối với hành vi vi phạm lần đầu và có tình tiết giảm nhẹ hoặc 
phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu giao dịch dưới 5.000 cồ 
phiếu, quyển mua cô phiếu, trái phiếu chuyên đôi, quyển mua trái phiếu chuyên 
đổi, chứng chỉ quỹ hoặc quyên mua chứng chỉ quỹ của quỹ đóng; 

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5. 000.000 đồng nếu giao dịch từ 5.000 
đến dưới 10.000 cổ phiếu, quyền mua cô phiếu, trái phiếu chuyên đôi, quyên 
mua trải phiếu chuyển đồi, chứng chi quỹ hoặc quyển mua chứng chỉ quỹ của 
quỹ đổng; 

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000Ị đồng nếu giao dịch từ 
10.000 đến dưới 20.000 cố phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, 
quyền mua trải phiếu chuyển đôi, chúng chỉ quỹ hoặc quyên mua chứng chỉ quỹ 
của quỹ đóng; 

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng nếu giao dịch từ 
20.000 đến dưới 30.000 cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đôi, 
quyền mua trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ hoặc quyên mua chủng chỉ quỹ 
của quỹ đóng; 

đ) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng nếu giao clịch từ 
30.000 đến dưới 50.000 cổ phiếu, quyển mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, 
quyền mua trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ hoặc quyên mua chứng chỉ quỹ 
của quỹ đóng; 

e) Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 45.000.000 đỏng nếu giao dịch từ 
50.000 đến dưới 100.000 cổ phiếu, quyền mua cô phiếu, trải phiếu chuyển đôi, 
quyền mua trái phiếu chuyển đổi, chứng chi quỹ hoặc quyền mua chứng chỉ quỹ 
của quỹ đỏng; 

gj Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 65.000.000 đồng nếu giao dịch từ trên 
100.000 cổ phiếu, quyền mua cố phiếu, trái phiêu chuyên đôi, quyên mua trải 
phiếu chuyến đoi, chứng chỉ quỹ hoặc quyên mua chímg chỉ quỹ của quỹ đóng. 

5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đổi với hành vi vi 
phạm sau: 

a) Báo cáo không đúng thời hạn khỉ sở hữu từ 5% trở lên sổ cổ phiếu đang 
ỉưu hành cỏ quyền biêu quyêt của một cồng ty đại chúng, công ty đâu tư chứng 
khoán đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ của quỹ đóng hoặc khi không còn là cô 
đông lớn, nhà đâu tư sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng; 

b) Báo cáo không đúng thời hạn trước khi thực hiện giao dịch cỏ phiếu bị 
hạn chế chuyến nhượng. 
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6. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định tại khoản 2, khoản 4 và 
khoản 5 Điều này trong trường hợp không báo cảo về việc dự kiến giao dịch, về 
kêt quả thực hiện giao dịch, về ỉỷ do không thực hiện được giao dịch hoặc không 
thực hiện hết khối lượng đăng ký: không bảo cáo khi có thay đổi về sổ lượng cồ 
phiêu hoặc chứng chỉ quỹ sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% sổ lượng cổ phiếu 
hoặc chứng chỉ quỹ; không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên sô cổ phiếu đang 
ỉưu hành có quyền biêu quyết của một công ty đại chủng, công ty đầu tư chứng 
khoản đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ của quỹ đóng hoặc khi không còn là cô 
đông lớn, nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lẽn chứng chỉ quỹ của quỹ đóng hoặc 
không báo cảo trước khỉ thực hiện giao dịch cô p hiêu bị hạn chế c huyến 
nhượng. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp cỏ được cho công ty đại chủng do thực 

hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điêu này. 
Điều 28. Vi phạm quy định về giao dịch, nắm giữ chứng khoán của nhà 

đầu tư 
1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đổi với một trong các 

hành vi vi phạm sau: 
a) Vi phạm tỷ lệ nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài; vi phạm 

quy đính về hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam; 

b) Vi phạm quy định về tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần hoặc phần vốn góp của 
công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ; 

c) Vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch chứng khoán, giao dịch ký 
quỹ chứng khoán, tài khoản giao dịch uỷ quyền; 

d) Vi phạm quy định về giao dịch trong ngày giao dịch. 

2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi 
thực hiện một hoặc một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đôi 
với một chứng khoán để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 
quy định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Buộc phải chuyển nhượng cổ phiếu trong thời hạn tối đa 60 ngày để 
giảm tỷ lệ nắm giữ theo đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại các 
Điểm a và b Khoản 1 Điều này. 

Điều 29. Vi phạm quy định về giao dịch bị cấm 
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ỉ.65 Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đổi với hành vi 
giao dịch nội bộ mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

2 66 Phạt tiền từ ỉ. 000.000.000 đồng đến 1.200.000.000 đồng đổi với hành 
vi giao dịch thao túng thị trường chứng khoán mà không bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự. 

3 67 Phạt tiền từ 1.200.000.000 đồng đến 1.400.000.000 đồng đổi với hành 
vi gian lận hoặc tạo dựng, công bo thông tin sai sự thật nhằm lôi kẻo, xúi giục 
việc mua, bán chứng khoán. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán hoặc tước quyền sử 
dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng 
đôi với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điêu này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc nộp lại số lợi bất họp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điêu này; 
b)68 Buộc hủy bỏ thông tin, cải chính thông tin đổi với hành vi vi phạm quy 

định tại khoản 3 Điêu này. 

Mục 12 
HÀNH VIVI PHẠM QUY ĐỊNH VÈ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ VÀ 

THANH TOAN CHỬNG KHOÁN, NGÂN HÀNG GIÁM SÁT, 
NGÂN HÀNG LƯU KỶ 

65 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 36 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 cùa Chính phủ sừa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
66 Khoản này được sừa đổi theo quy định tại khoản 36 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 nám 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
67 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 36 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
68 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 37 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 



Điều 30. Vi phạm quy định về đăng ký hoạt động lưu ký 

1. Phạt tiên từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với công ty chứng 
khoán, ngân hàng thương mại không thực hiện đăng ký thành viên lưu ký, chi 
nhánh thành viên lưu ký và hoạt động lưu ký chứng khoán trong thời hạn quy 
địnhẻ 

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với công ty chứng 
khoán, ngân hàng thương mại thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán khi chưa 
đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật; hoạt động lưu ký chứng 
khoán khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng 
khoán hoặc khi chưa được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với công ty chứng 
khoán, ngân hàng thương mại lập hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, 
chi nhánh hoạt động lưu ký có thông tin sai sự thật, che giâu sự thật hoặc sai 
lệch nghiêm trọng. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 
Đình chỉ hoạt động lưu ký chửng khoán trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 

tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 
quy định tại Khoản 2 Điều này; 

b) Buộc huỷ bỏ thông tin, cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy 
định tại Khoản 3 Điều này. 

Điều 31. Vi phạm quy định về đăng kỷ, lưu kỷ, bù trừ và thanh toán chứng 
khoán69 

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đỏng đến 70.000.000 đồng đối với Trung tâm hru 
kỷ chứng khoán, thành viên lưu ký chứng khoán, thành viên bù trừ, ngân hàng 
thanh toán thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Tổ chức thực hiện đăng ký, lưu kỷ, bù trừ và thanh toán chứng khoán khi 
chưa đáp Wĩg điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động đăng kỷ, ỉưu 
ký, bù trừ và thanh toán chứng khoản; 

b) Không cung cấp đầy đủ, đủng thời hạn, chính xác danh sách người sở hữu, 
co đông và cấc tài liệu Hên quan theo yêu cầu hợp lệ và phù hợp với quy định pháp 
luật hiện hành của công ty đại chúng; không thông bảo kịp thời, đầy đủ các quyền 
lợi phát sinh liên quan đến chứng khoản lưu kỷ của khách hàng. 

69 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 38 Điều 1 của Nghị định số 
145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. 
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2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đổi với Trung tâm lưu 
kỷ chứng khoản, thành viên lưu ký chứng khoán, thành viên bù trừ vi phạm quy 
định vê bảo quản, lưu giữ chứng khoán; vi phạm quy định về đãng ký, lưu kỷ, bù 
trừ và thanh toán chứng khoán. 

3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đổi với Trung tâm 
ỉuru kỷ chứng khoán, thành viên ỉưu kỷ chứng khoán, thành viên bù trừ và phạt tiền 
từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đoi với nhân viên của thành viên ỉưu ký 
chứng khoán thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Hạch toán sai trên tài khoản lưu kỷ chứng khoán, tài khoản vị thế hoặc tài 
khoản ký quỹ; thanh toán không đúng thời hạn, thực hiện chuyên quyền sở hữu 
chứng khoán không qua Trung tâm lưu kỷ chứng khoán; 

b) Thực hiện giao dịch chứng khoản khi chưa được Trung tâm lim kỷ chứng 
khoản hạch toán vào tài khoản chứng khoán giao dịch của thành viên, trừ trường 
hợp pháp luật quy định khác; 

c) Không bảo vệ cơ sở dữ liệu và lưu giữ các chứng từ gốc về đăng ký, lưu kỷ, 
bù trừ và thanh toán chứng khoán; 

d) Không bảo mật thông tin liên quan đến sở hữu chứng khoán của khách 
hàng; 

đ) Không lưu kỷ và không quản lỷ tách biệt chứng khoán của khách hàng ỉưu 
ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, thành viên lưu ký với tài sản của Trung tâm 
ỉưu kỷ chmĩg khoản, thành viên lưu kỷ; không mở tài khoản ỉưu ký chứng khoán chỉ 
tiết cho từng khách hàng và quản lý tách biệt tài sản, vị thế giao dịch của từng 
khách hàng và của khách hàng với thành viên bù trừ. 

4. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với Trung tâm 
lưu ký chứng khoản thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Chấp thuận tư cách thành viên ỈUIẨ ký khỉ chưa đáp ứng đủ điều kiện đăng 
kỷ hoạt động lưu kỷ chứng khoán hoặc hủy bỏ tư cách thành viên lưu kỷ khi không 
thuộc trường hợp bị hủy bỏ tư cách thành viên lưu ký; 

b) Sử dụng chứng khoán, tài sản kỷ quỹ của khách hàng vì lợi ích của cá 
nhân, tố chức khác hoặc vì lợi ích của chính Trung tâm lưu ký chứng khoán. 

5. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với Trung tâm 
ỉưu kỷ chứng khoán, thành viên lưu ký chứng khoán, thành viên bù trừ và phạt tiền 
từ 200.000.000 đong đến 250.000.000 đồng đoi với nhân viên của thành viên ỉưu 
ký chứng khoán, thành viên bù trừ thực hiện hành vỉ sửa chữa, làm thất lạc chứng 
từ trong thanh toán, chuyên giao quyên sở hữu chứng khoán. 

6 .  H ĩnh  thức  xử phạ t  bổ  sung:  

a) Đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 
tháng đôi với thành viên lưu kỷ vi phạm quy định tại các điếm a, b, c và d khoản 3 
Điều này; 
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b) Đình chỉ hoạt động kỉnh doanh, dịch vụ chứng khoán trong thời hạn từ 01 
tháng đên 03 tháng đôi với thành viên lưu ký, thành viên bù trừ vi phạm quy đỉnh 
tại đỉêm đ khoản 3 và khoản 5 Điều này; 

c) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong thời hạn từ 
01 thảng đên 03 tháng đổi với người hành nghề chứng khoán vi phạm quy định tại 
khoản 5 Điêu này. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc ỉiru ký, quản lý tách biệt chứng khoản của khách hàng ỉtru kỷ tại 
Trung tâm lưu ký chứng khoán, thành viên lưu kỷ với tài sản của Trung tâm lưu kỷ 
chứng khoán, thành viên luru ký; buộc phải mở tài khoản liru kỷ chứng khoán chỉ 
tiết cho từng khách hàng; buộc quản lý tách biệt tài sản, vị thế giao dịch của từng 
khách hàng và của khách hàng với thành viên bù trừ đổi với hành vi vỉ phạm quy 
định tại điểm đ khoản 3 Điều này trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quyết định áp 
dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành; 

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy 
định tại khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điêu này. 

Điều 32. Vi phạm quy định về trách nhiệm của Iigân hàng giám sát, 
ngân hàng lưu ký 

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với ngân hàng 
giám sát, ngân hàng lưu ký thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Không thực hiện đúng và đầỵ đủ nghĩa vụ của ngân hàng giám sát, ngân 
hàng lưu ký theo quy định tại hợp đông giám sát, hợp đông lưu ký, điêu lệ quỹ 
và theo quy định pháp luật; 

b) Không lập, lưu giữ hồ sơ, chứng từ theo quy định; hồ sơ, chứng từ lưu 
giữ không phản ánh chính xác, chi tiết các giao dịch của công ty quản lý quỹ, 
quỹ đầu tư, nhà đầu tư uỷ thác, công ty đầu tư chứng khoán theo quy định pháp 
luật; 

c) Không cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin cho công ty 
quản lý quỹ, tổ chức kiểm toán theo quy định pháp luật; 

d) Không đảm bảo bộ phận cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng có 
nhân viên có chứng chỉ hành nghề kiếm toán hoặc kế toán theo quy định pháp 
luật; 

đ) Chưa xây dựng quy trình hoạt động, quản lý rủi ro đế đảm bảo thực hiện 
đầy đủ nghĩa vụ theo quy định pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với ngân hàng 
lưu ký thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Thực hiện hoạt động thu, chi, thanh toán và chuyển giao tiền, chứng 
khoán không kịp thời, chính xác theo quy định pháp luật; 
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b) Thực hiện việc thanh toán cho các giao dịch không phù hợp với điều lê 
quỹ, họp đồng uỷ thác và hợp đồng lưu ký chứng khoán; 

c) Không thực hiện đúng, đày đủ và kịp thời lệnh hoặc chỉ thị họp pháp 
khác của công ty quản lý quỹ, của ngân hàng giám sát và các quyền phát sinh 
trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến quyền sở hừu tài sản 
của quỹ đầu tư, của công ty đầu tư chứng khoán và của nhà đầu tư uỷ thác; 

d) Không thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời quy định về việc thanh lý tài 
sản, phương án xử lý các tài sản còn lại và thực hiện báo cáo ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước các thông tin cần thiết có liên quan đến việc giải thể quỹ đầu 
tư. 

3. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với ngân hàng 
giám sát và phạt tiền từ 35.000.000 đồnệ đến 50.000.000 đồng đói với thành 
viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc Phó 
Tổng giám đốc, nhân viên nghiệp vụ của ngân hàng giám sát thực hiện một 
trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Là người có liên quan hoặc tham gia điều hành, quản trị công ty quản lý 
quỹ hoặc có quan hệ sở hữu, tham gia góp vốn, nắm giữ cố phần, vay hoặc cho 
vay với công ty quản lý quỹ, công ty đâu tư chứng khoán và ngược lại; 

b) Là đối tác trong giao dịch tài sản của quỹ đầu tư, của công ty đầu tư 
chứng khoán; 

c) Không giám sát hoạt động, hạn chế đầu tư của quỹ đầu tư, công ty đầu tư 
chứng khoán do công ty quản lý quỹ thực hiện; 

d) Không báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hoặc báo cáo không kịp 
thời khi phát hiện sai sót, vi phạm của công ty quản lý quỹ; 

đ) Không thông báo kịp thời đến cơ quan quản lý nhà nước có thâm quyên 
về việc ngân hàng giám sát, thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành và 
nhân viên nghiệp vụ là người có liên quan hoặc có quan hệ sở hữu, tham gia góp 
vốn, nắm giữ cổ phần, vay hoặc cho vay với công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư 
chứng khoán và ngược lại; 

e) Không tách biệt về hoạt động, hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống 
báo cáo giữa bộ phận cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng, bộ phận 
thực hiện chức năng giám sát, bộ phận chịu trách nhiệm lập, lưu trữ và cập nhật 
Sổ đăng ký nhà đầu tư; 

g) Không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của ngân hàng giám sát tại các báo 
cáo liên quan đến tài sản và hoạt động của quỹ đầu tư do công ty quản ỉý quỹ 
lập; xác nhận báo cáo tài sản quỹ đại chúng, tài sản công ty đầu tư chứng khoán, 
báo cáo xác định giá trị tài sản ròng do công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư 
chứng khoán lập không chính xác hoặc sai lệch. 

4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với ngân hàng 
lưu ký thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: 



a) Không lưu ký và không tách biệt tài sản của từng quỹ đầu tư, của công ty 
đâu tư chứng khoán, của từng khách hàng ủy thác và tài sản của ngân hàng theo 
quy định pháp luật; 

b) Sử dụng tiền và tài sản của quỹ đầu tư, của công ty đầu tư chứng khoán, 
của nhà đầu tư uỷ thác sai mục đích, không đúng quy định tại điều lệ quỹ, hợp 
đồng lưu ký và quy định pháp luật. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 
tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc lưu ký, quản lý tách biệt tài sản của từng quỳ đầu tư, của công ty 
đầu tư chứng khoán, của từng khách hàng ủy thác và tài sản của ngân hàng theo 
quy định pháp luật đôi với hành vi vi phạm quy định tại Điêm a Khoản 4 Điêu này 
trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quyêt định áp dụng biện pháp này có hiệu lực 
thi hành; 

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 
quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này. 

Mục 13 , , , 
HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VÈ CÔNG BỎ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO 

Điều 33. Vi phạm quy định về công bố thông tin 

1. Cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau: 

a)70 Không thực hiện đăng ký, đăng ký lại người công bổ thông tin hoặc 
người được uỷ quyền công bổ thông tin hoặc không ban hành quy chê vê công 
bô thông tin; 

b) Không thông báo với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng 
khoán về địa chỉ trang thông tin điện tử và mọi thay đối liên quan đến địa chỉ này 
theo quy định pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau: 

a) Không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về phương tiện, hình thức công 
bố thông tin; 

b) Không lưu giữ thông tin công bố theo quy định pháp luật. 

70 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 39 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 



3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi công 
bô thông tin không đúng thời hạn, không đây đủ nội dung theo quy định pháp 
luật hoặc theo yêu câu của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. 

4. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong 
những hành vi vi phạm sau: 

a) Không lập trang thông tin điện tử theo quy định pháp luật; 

b) Không công bố thông tin theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của 
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; 

c) Không xác nhận hoặc đính chính thông tin hoặc xác nhận, đính chính thông 
tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật khi có thông tin làm ảnh hưởng 
đến giá chứng khoán hoặc khi nhận được yêu cầu xác nhận, đính chính thông tin 
của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; 

đ)71 Công bổ thông tin sai ỉệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng 
khoán mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

5. Hình thức xử phạt bô sung: 
Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán trong thời hạn từ 01 

tháng đến 03 tháng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ vi phạm 
quy định tại Khoản 4 Điều này. 

6.72 Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc huỷ bỏ thông tin koặc cải chỉnh thông tin đối với hành vỉ vi phạm 
quy định tại các điếm c và d khoản 4 Điêu này; 

b) Buộc nộp lại sổ lợi bât hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 
quy định tại điếm d khoản 4 Điêu này. 

Điều 34. Vi phạm quy định về báo cáo 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không 
lun giữ thông tin đã báo cáo theo quy định pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi báo 
cáo không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật hoặc 
theo yêu cầu của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. 

7 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 40 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
72 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 41 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xừ phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
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3. Phạt tiên từ 70.000ẽ000 đông đến 100ẻ000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau: 

a) Không báo cáo theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của ưỷ ban 
Chứng khoán Nhà nước; 

b) Báo cáo có nội dung không chính xác. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán trong thời hạn từ 01 
tháng đến 03 tháng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ vi phạm 
quy định tại Khoản 3 Điều này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b 
Khoản 3 Điều này. 

Mục 14 
HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KIẺM TOÁN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

QUY MÔ LỞN, Tố CHỨC NIÊM YÉT, TÓ CHỨC THƯC HIỆN CHÀO BÁN 
CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỦNG, CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG 

TY ĐÀU Tư CHỨNG KHOÁN, QUỶ VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 

Điều 35. Vi phạm quy định về kiểm toán công ty đại chúng quy mô lớn, 
tổ chức niêm yết, tổ chức thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng, 
công ty chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ và các công ty quản lý 
quỹ 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức kiểm 
toán được chấp thuận không báo cáo, báo cáo không đúng thời hạn cho Uỷ ban 
Chứng khoán Nhà nước khi thay đôi tên gọi, trụ sở hoặc lĩnh vực hành nghê 
theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với tổ chức kiểm 
toán được chấp thuận và phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối 
với lciểm toán viên hành nghề được chấp thuận thực hiện một trong các hành vi 
vi phạm sau: 

a) Không thông báo cho đơn vị được kiểm toán khi phát hiện hành vi 
không tuân thủ pháp luật và quy định liên quan đến việc lập, trình bày báo cáo 
tài chính được kiểm toán hoặc không kiến nghị đơn vị được kiểm toán có biện 
pháp ngăn ngừa, sửa chữa, xử lý sai phạm hoặc không ghi ý kiến vào báo cáo 
kiểm toán hoặc thư quản lý theo quy định của chuẩn mực kiểm toán trong trường 
hợp đơn vị được kiêm toán không sửa chữa, xử lý sai phạm; 

b) Không thông báo, thông báo không kịp thời bằng văn bản cho đơn vị 
được kiểm toán hoặc cho người thứ ba hoặc cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 
khi có nghi ngờ hoặc phát hiện đơn vị được kiểm toán có sai phạm trọng yếu do 
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không tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan đến báo cáo tài chính đã 
được kiểm toán; 

c) Không giải trình, cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động 
kiếm toán hoặc giải trình, cung cấp thông tin, sổ liệu liên quan đến hoạt động 
kiếm toán không kịp thời, đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của Uỷ ban Chứng 
khoán Nhà nước. 

3. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức 
kiếm toán được chấp thuận thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Giao một phần hoặc toàn bộ công việc kiểm toán công ty đại chúng quy 
mô lớn, tổ chức niêm yết, tổ chức thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng, 
công ty chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ và các công ty quản lý quỳ 
cho tổ chức kiểm toán không được chấp thuận thực hiện, trừ trường họp được 
pháp luật quy định; 

b) Không báo cáo, báo cáo không đúng thời hạn cho Uỷ ban Chứng khoán 
Nhà nước khi thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề và các thay đổi dẫn 
đến việc không còn đủ điều kiện được chấp thuận kiếm toán. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc giải trình, cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kiểm 
toán cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đôi với hành vi vi phạm quy định tại 
Điểm c Khoản 2 Điều này trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày quyêt định áp dụng 
biện pháp này có hiệu lực thi hành. 

Mục 14a 
HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VÈ PHÒNG CHÓNG RỬA TIỀN TRONG 

LĨNH Vực CHỬNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỬNG KHOẢN73 

Điều 35a. Hành vi vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền trong lĩnh 
vực chứng khoán và thị trường chứng khoán74 

1. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thực hiện hành vi vi phạm 
quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng thì bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi 
không cập nhật thông tin nhận biêt khách hàng theo quy định tại Điêu 8 và Điêu 
10 Luật phòng, chông rửa tiên; 

73 Mục này bao gồm Điều 35a được bổ sung theo quy định tại khoản 42 Điều 1 của Nghị định 
số 145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trone lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. 
74 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 42 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chửng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 



b) Phạt tiên từ 30.000.000 đông đền 50.000.000 đồng đổi với hành vi 
không áp dụng các biện pháp nhận bỉêt khách hàng, biện pháp đánh giá tăng 
cường quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 12 Luật phòng, chổng rửa 
tiên, không bảo cáo các giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoản quy 
định tại khoản 5 Điêu 22 Luật phòng, chong rửa tiền; 

c) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi 
không ban hành và tuân thủ quy định nội bộ về phòng chổng rửa tiền; không 
thực hiện kiếm toán nội bộ về phòng chong rửa tiền; 

d) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đổi với hành vi 
không xây dựng quy định phân loại khách hàng, không phân loại khách hàng 
theo mức độ rủi ro về rửa tiền theo quy định của pháp luật; không ban hành quy 
trình quản lỷ rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới theo quy định tại 
Điều 15 Luật phòng, chong rửa tiền; 

đ) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đổi với hành vi 
không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhản 
có ảnh hưởng chỉnh trị theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điêu 13 Luật 
phòng, chông rửa tiên. 

2. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thực hiện hành vi vi phạm 
quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chổng rửa tiền thì bị xử phạt như 
sau: 

a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đổi với hành vi cản 
trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chong rửa tiên và phạt tiên 
từ 50.000.000 đồng đến ỉ00.000.000 đồng đổi với hành vi không cung câp thông 
tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền theo yêu cầu của cơ quan nhà nước 
có thầm quyền theo quy định tại khoản 4 Điêu 18 Luật phòng, chông rửa tiên; 

b) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000,000 đồng đổi với hành vi tổ 
chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền mà không bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự. 

3. Sở giao dịch chứng khoán không lưu giữ và cập nhật thông tin cơ bản 
về cơ cấu tổ chức, người sáng lập, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp niêm 
yết theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật phòng chống rửa tiền thì bị phạt tiên 
từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 

Mục 15 
HÀNH VIVI PHẠM QUY ĐỊNH VÈ THANH TRA, KIỂM TRA 

CỦA Cơ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẢM QUYÈN 

Điều 36. Hành vi cản trở việc thanh tra, kiểm tra 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau: 
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a) Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử hoặc cung cấp thông 
tin, tài liệu, dữ liệu điện tử không đầy đủ, kịp thời cho đoàn thanh tra, kiểm tra 
hoặc người có thẩm quyền; 

b) Cản trở, gây khó khăn hoặc trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra của người 
có thẩm quyền; 

c) Cố ý trì hoãn, trốn tránh, không thi hành quyết định hành chính của 
người có thấm quyền; không thực hiện các yêu cầu, kết luận, quyết định của 
đoàn thanh tra, kiểm tra. 

2ẵ Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong 
những hành vi vi phạm sau: 

a) Che giấu, sửa chữa chứng từ, tài liệu, sổ sách, dữ liệu điện tử hoặc làm 
thay đổi tang vật trong khi đang bị thanh tra, kiểm tra; 

b) Tự ý tháo bỏ, tẩu tán hoặc có hành vi khác làm thay đổi tình trạng niêm 
phong tiền, chứng khoán, sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán hoặc các tang vật, 
phương tiện bị niêm phong khác. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Đỉnh chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán hoặc tước quyền 
sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 
tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điêu này; 

b) Tịch thu chứng từ, tài liệu, sổ sách, dữ liệu điện tử đối với hành vi vi 
phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này. 

Chương III 
THẢM QUYÈN xử PHẠT, LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM 

HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG HÌNH THỨC xử PHẠT BỎ SƯNG, 
BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

Điều 37. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

1. Chánh Thanh tra ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trưởng đoàn thanh tra 
chuyên ngành của ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền: 

a) Cảnh cáo; 

b) Phạt tiền tối đa đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức và phạt tiền tối đa 
đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 
Nghị định này. 

2. Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền: 

a) Cảnh cáo; 
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b) Phạt tiền tối đa đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức và phạt tiền tối 
đa đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân; 

c)75 Phạt tiền tối đa đến 5% tổng sỗ tiền đã huy động trái pháp luật đổi với 
hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 5 và phạt tiền tối đa đến 05 lần 
khoản thu trủi pháp luật đối với hành vỉ vỉ phạm quy định tại khoản 5 Điều 6 và 
khoản 2 Điều 16 Nghị định này nhung không vượt quá 2.000.000.000 đồng đối 
với tổ chức và 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân; 

d) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả quy 
định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

3.76 Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh cỏ thẩm quyền xử phạt vi phạm 
hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 38 và điếm c khoản 4 Điều 52 Luật 
xử ỉỷ vi phạm hành chỉnh đổi với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 
này. 

Điều 38. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính 
1. Các chức danh nêu tại Điều 37 Nghị định này khi phát hiện hành vi vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được 
quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. 

2. Công chức, viên chức thuộc Ưv ban Chứng khoán Nhà nước đang thi 
hành nhiệm vụ, công vụ khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
chứng khoán và thị trường chứng khoán phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành 
chính và chuyên biên bản vi phạm hành chính đên người có thâm quyên xử phạt 
để tiến hành xử phạt. 

Điều 39. Áp dụng hình thức đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh 
doanh, dịch yụ chứng khoán 

1. Khi áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ có thời hạn hoạt động 
kinh doanh, dịch vụ chứng khoán quy định tại Khoản 3 Điêu 16, Khoản 8 Điêu 
20 và Khoản 5 Điều 21, Điểm a Khoản 6 Điều 22, Điểm b Khoản 7 Điều 26, 
Khoản 4 Điều 29, Điểm b Khoản 6 Điều 31, Khoản 5 Điều 33, Khoản 4 Điều 
34, Điểm a Khoản 3 Điều 36 Nghị định này, Chủ tịch ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước có quyền ra quyết định đình chỉ có thời hạn một, một sô hoặc toàn bộ 
nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ chứng khoán của tổ chức vi phạm. 

75 Điểm này được sửa đổi theo quv định tại khoản 43 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đối, bồ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xừ phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kẻ từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
76 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 44 Điều 1 của Nghị định số 
145/20 lố/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. 
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2.77 Trường hợp chỉ ra quyết định đình chỉ có thời hạn một hoặc một sổ 
nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ chứng khoán thì Chủ tịch ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước phải ghi rõ trong quyết định xử phạt về nghiệp vụ kinh doanh, dịch 
vụ chứng khoán bị đình chỉ, thời hạn đình chỉ và hiệu lực thi hành của quyết 
định đình chỉ. 

3.78 Trường hợp bị đình chỉ cỏ thời hạn hoạt động kinh doanh, dịch vụ 
chứng khoán, tô chức vi phạm phải dừng ngay một phân hoặc toàn bộ nghiệp 
vụ kinh doanh, dịch vụ chứng khoán hoặc các hoạt động khác được ghì trong 
quyết định xử phạt và phải tuân thủ các quy định cam hoặc hạn chê thực hiện 
trong thời gian bị đình chỉ hoạt động. 

Điều 40. Áp dụng hình thức đình chỉ có thòi hạn hoạt động niêm yết 
chứng khoán, hoạt động đăng ký giao dịch chứng khoán 

1. Quyết định áp dụng hình thức đình chỉ có thời hạn hoạt động niêm yết 
chứng khoán, hoạt động đăng ký giao dịch chứng khoán quy định tại Khoản 5 
Điều 14 Nghị định này phải được đồng thời gửi cho Sở giao dịch chứng 
khoán. 

2. Viêc đình chỉ có thời hạn hoạt động niêm yết chứng khoán, hoạt động 
đăng ký giao dịch chứng khoán thực hiện theo quy chế của Sở giao dịch chứng 
khoán. 

Điều 41. Áp dụng hình thức đình chỉ có thời hạn hoạt động lưu ký 
chứng khoán 

1. Quyết định áp dụng hình thức đình chỉ có thời hạn hoạt động lưu ký 
chứng khoán quy định tại Khoản 4 Điêu 30, Điêm a Khoản 6 Điêu 31 và Khoản 
5 Điều 32 Nghị định này phải được đồng thời gửi cho Trung tâm lưu ký chứng 
khoán. 

2. Việc đình chỉ có thời hạn hoạt động lưu ký chứng khoán thực hiện theo 
quy chế của Trung tâm lưu ký chứng khoán. 

Điều 42. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 

lễ Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được quyết định áp dụng biện 
pháp khắc phục hậu quả là buộc huỷ bỏ thông tin, cải chính thông tin, cá nhân, 
tổ chức vi phạm phải công bố về việc huỷ bỏ thông tin, cải chính thông tin trên 

77 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 45 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
78 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 45 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngà)' 
15 tháng 12 năm 2016. 
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01 tờ báo trung ương trong 03 số liên tiếp và trên trang thông tin điện tử của 
công tyằ Cá nhân, tô chức vi phạm khi thực hiện huỷ bỏ thông tin, cải chính 
thông tin phải đông thời báo cáo Ưỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch 
chứng khoán vê thông tin huỷ bỏ và thông tin được cải chính. 

2. Thời hạn thực hiện biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được 
do thực hiện hành vi vi phạm là 60 ngày, kể từ ngày quyết định áp dụng biện 
pháp này có hiệu lực thi hành. Đối với số lợi thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức 
không sung vào ngân sách nhà nước mà buộc cá nhân, tổ chức vi phạm phải trả 
lại cá nhân, tố chức đó. 

3.79 Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại 
Khoản 3 Điều 3 Nghị định này là 30 ngày, kế từ ngày quyết định áp dụng biện 
pháp khắc phục hậu quả cỏ hiệu lực thi hành, trừ các trường hợp quy định tại 
các điểm a, b và d khoản 4 Điều 4, các điềm a và b khoản 4 Điêu 5, khoản 7 
Điều 6, điểm b khoản 3 Điều 8, điểm c khoản 6 Điều 13, điểm b khoản 7 Điểu 
22, khoản 8 Điều 26, điểm b khoản 3 Điều 28, điểm a khoản 7 Điều 31, điểm a 
khoản 6 Điều 32, khoản 4 Điều 35, khoản 1 và khoản 2 Điều 42 Nghị định này. 

Chương IV 
ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH80 

Điều 43. Hiêu lưc thi hành • • 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2013 và 

thay thế Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng 
khoán. 

Điều 44. Điều khoản chuyển tiếp 

79 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 46 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 
108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kê từ ngày 
15 tháng 12 năm 2016. 
80 Điều 2, Điều 3 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 
của Chính phủ quy định như sau: 
"Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. 
Điều 3. Trách nhiệm thi hành 
1. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiếm tra và giám sát việc thi hành Nghị 
định này. 
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Úy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị 
định này./.ẽ' 



1. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị 
trường chứng khoán xảy ra trước thời điểm Luật xử lý vi phạm hành chính, 
Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang trong 
quá trình xem xét, giải quyết thì vẫn áp dụng các quy định tại Nghị định số 
85/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Chỉnh phủ về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đe xử phạt, 
trừ trường họp các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong Nghị định này 
có lợi cho cá nhân, to chức vi phạm thì áp dụng các quy định của Nghị định này 
để xử phạt. 

2. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc 
đã được thi hành xong trước thời điểm Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị 
định này có hiệu lực thi hành mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt còn khiếu nại thì áp 
dụng Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 
02 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực chứng khoán và thị trường chứng khoán để giải quyết. 

Điều 45. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiếm tra và giám 
sát việc thi hành Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
Ihuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

Bộ TÀI CHÍNH 

Số: D/ Ị  /VBHN-BTC 

Nơi nhận: fỉ)Ẩyỵ 

- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo); 
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, UBCK (9b). 

Trần Xuân Hà 

XÁC THựC VĂN BẢN HỢP NHẤT^/ 

Hà Nội, ngày 'thảngnăm 2017 
KT. RÔ TRƯỞNC 
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