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Bản tin này do Công ty cổ phần Tài Việt cung cấp và chỉ nhằm mục đích tham khảo. Bản tin được xây dựng dựa trên những nguồn thông 
tin đáng tin cậy mà Tài Việt thu thập được. Tài Việt không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng 

những thông tin được cung cấp từ bản tin này. Để biết thêm chi tiết, Quý độc giả vui lòng liên hệ đường dây tư vấn số ℡1088 nhánh 7 
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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Thông tư 220/2013/TT-BTC 
Ngày 31/12/2013 

Hướng dẫn một số điều về đầu tư vốn, quản lý vốn nhà nước đầu tư 

vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 

71/2013/NĐ-CP. 

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ 
sung Điều 10 Thông tư số 

52/2012/TT-BTC 

Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên TTCK để trình Bộ Tài chính 

lấy ý kiến thành viên thị trường trước khi ban hành. 

 

 
 VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Đầu tư vốn, quản lý vốn nhà 
nước đầu tư vào doanh nghiệp và 
quản lý tài chính đối với doanh 
nghiệp do nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tư 220/2013/TT-BTC 
Ngày 31/12/2013 

Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư 220/2013/TT-BTC hướng dẫn 

Nghị định số 71/2013/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh 

nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ. 

Qua đó, đối với Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước  hoặc 

Công ty TNHH MTV do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ muốn 

tăng vốn điều lệ thì phải xây dựng “Phương án bổ sung vốn” với các 

nội dung: 

-  Căn cứ pháp lý để tăng vốn;  

-  Tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm trước 

khi thực hiện phương án tăng vốn; 

-  Kế hoạch sản xuất kinh doanh  và sử dụng nguồn vốn tăng của doanh 

nghiệp; 

-  Đánh giá lợi ích kinh tế thu được và ảnh hưởng tăng đầu tư vốn của 

nhà nước; 

- Đề xuất nguồn bổ sung vốn nhà nước vào doanh nghiệp khác. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho năm tài chính 

từ năm 2013. 
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Hướng dẫn về việc công bố thông 
tin trên TTCK để trình Bộ Tài 
chính lấy ý kiến thành viên thị 
trường trước khi ban hành. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dự thảo Thông tư sửa 
đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư số 
52/2012/TT-BTC 

Theo UBCK, nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, công ty đại chúng niêm 

yết trên sàn chứng khoán thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, trong 

dự thảo Thông tư sửa đổi đã cho phép các tổ chức niêm yết, công ty 

đại chúng quy mô lớn được lùi thời hạn công bố thông tin báo cáo tài 

chính hợp nhất trong các trường hợp sau: Trường hợp tổ chức niêm 

yết, công ty đại chúng quy mô lớn và các công ty con/công ty liên kết 

của tổ chức này đều phải lập và công bố thông tin báo cáo tài chính 

hợp nhất theo quy định. Tuy nhiên, với tổ chức niêm yết, công ty đại 

chúng quy mô lớn được lùi thời hạn công bố thông tin Báo cáo tài 

chính hợp nhất thêm 3 ngày. 

Ngoài ra, các trường hợp tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô 

lớn có công ty con hoặc công ty liên kết mà các công ty này thuộc diện 

được lùi thời hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất như 

trên thì Bộ Tài chính cho phép tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy 

mô lớn được lùi tiếp thời hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp 

nhất của mình thêm tối đa 3 ngày so với thời hạn công bố thông tin 

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được điều chỉnh của công ty con/công ty 

liên kết. 

Nhưng việc cộng dồn để lùi thời hạn công bố thông tin báo cáo tài 

chính hợp nhất của tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn 

không được vượt quá 7 ngày. 

 

 


