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Kính gửi: Qúy cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT 

v/v liên quan đến việc thay đổi nơi giao dịch cổ phiếu VND 

   

Trước hết, Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ 

và ủng hộ của các cổ đông dành cho Công ty trong thời gian qua. 

Như quý vị đã biết, trong thời gian vừa qua, hoạt động giao dịch chứng khoán đang niêm yết trên 

Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) liên tục xảy ra hiện tượng quá tải nghẽn lệnh 

làm ảnh hưởng đến việc giao dịch của Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán nói chung cũng như 

các Nhà đầu tư/cổ đông của VNDIRECT nói riêng.  

UBCK Nhà nước và các Sở giao dịch chứng khoán đã nỗ lực nghiên cứu đưa ra nhiều giải pháp 

khác nhau để tìm cách cải thiện tình hình. Trong đó, ngày 03/3/2021 UBCK Nhà nước đã có Công 

văn số 713/UBCK-PTTT thông báo và hướng dẫn HoSE, HNX và Trung tâm lưu ký chứng khoán 

Việt Nam về các vấn đề liên quan đến tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp hiện đang giao dịch 

cổ phiếu ở HoSE chuyển sang giao dịch tại HNX theo thủ tục đơn giản, không cần phải xem xét lại 

hồ sơ theo quy trình niêm yết mới. Việc chuyển cổ phiếu từ HoSE sang giao dịch tại HNX chỉ cần 

có văn bản đề nghị của doanh nghiệp kèm theo Nghị quyết của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ. 

Ngày 10/3, UBCK Nhà nước đã có cuộc họp với các công ty chứng khoán thành viên về vấn đề tạm 

thời chuyển giao dịch cổ phiếu từ HoSE sang HNX để giải quyết hiện tượng nghẽn lệnh. Tại cuộc 

họp UBCK Nhà nước đã nhấn mạnh việc chuyển giao dịch cổ phiếu từ HoSE sang HNX không 

phải là chuyển niêm yết. Cổ phiếu vẫn niêm yết ở HoSE nhưng được chuyển tạm thời sang giao 

dịch ở hệ thống của HNX để chia tải giao dịch giúp chống tắc nghẽn cho HoSE và có thêm thời 

gian để tạo hệ thống giao dịch mới đáp ứng được yêu cầu phát triển của thị trường. Vì vậy, việc 

chuyển giao dịch từ HoSE sang HNX sẽ không làm thay đổi về tiêu chuẩn niêm yết cũng như chất 

lượng của các cổ phiếu được chuyển. 

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBCK Nhà nước đã chỉ đạo HoSE nghiên cứu giải pháp để đảm bảo việc 

chuyển giao dịch tạm thời các cổ phiếu từ HoSE sang HNX sẽ không gây ảnh hưởng tới các rổ chỉ 

số như VN100, VNFinlead…Các cổ phiếu trong những rổ chỉ số này nếu tự nguyện chuyển 

sang giao dịch ở HNX để giúp giảm tải giao dịch cho hệ thống của HoSE trong giai đoạn này 

sẽ được đảm bảo giữ nguyên trong các rổ chỉ số nêu trên. 

Theo thông tin từ phía bộ Tài chính, hiện đã có quyết định giao HoSE phối hợp với FTP để triển 

khai phương án áp dụng hệ thống phần mềm đang được vận hành tại HNX cho hệ thống giao dịch 

tại HoSE. UBCK Nhà nước đánh giá phương án này là khả thi và dự kiến sẽ mất từ 3-4 tháng để 

triển khai, giúp xử lý dứt điểm tình trạng quá tải ở HoSE hiện nay. UBCK Nhà nước cũng đã xác 

nhận chính sách đối với các công ty tự nguyện chuyển giao dịch cố phiếu tạm thời từ HoSE sang 

HNX để giúp chống quá tải ở HoSE hiện nay sẽ được tự động chuyển cổ phiếu trở lại HoSE để giao 

dịch ngay sau khi hệ thống giao dịch mới ở HoSE được triển khai xong mà không cần thủ tục, điều 

kiện nào khác. 

Ban Điều hành Công ty thấy rằng việc chung tay với cơ quan quản lý Nhà nước trong việc xử lý sự 

cố quá tải ở hệ thống HoSE vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của các thành viên thị trường, đặc 

biệt là với các công ty chứng khoán, là các tổ chức cung cấp dịch vụ, kinh doanh trực tiếp trên thị 

trường chứng khoán. Việc chuyển tạm thời cổ phiếu của các công ty chứng khoán nói riêng và Công 

ty niêm yết nói chung từ HoSE sang giao dịch ở HNX trong giai đoạn này không chỉ mang ý nghĩa 
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bảo vệ quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, chung sức với cơ 

quan quản lý để xử lý vấn đề quá tải ở HoSE hiện nay nhằm mang lại lợi ích chung cho toàn thị 

trường. 

Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông và rất mong 

nhận được sự hợp tác và ủng hộ của cổ đông để VNDIRECT ngày càng phát triển, đem lại lợi ích 

bền vững cho khách hàng, cổ đông và thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông! 

BAN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT 

Điện thoại: 024 3972 4568 (ext.: 12290) 

Email: ir@vndirect.com.vn 
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