
 

 
 

 

HƯỚNG DẪN LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI VFS 

 

(1) Điều kiện để Lưu ký chứng khoán tại CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VFS): 

a. Đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VFS; 

b. Có Giấy/Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. 

(2) Mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán: (trường hợp Quý cổ đông chưa có tài khoản 

tại VFS) 

Hồ sơ gồm có: 

- Giấy đề nghị mở tài khoản (01 bản) 

- Hợp đồng mở tài khoản (02 bản) 

- Phụ lục hợp đồng đăng ký dịch vụ SMS nhận thông tin (02 bản) 

- Hợp đồng giao dịch trực tuyến qua Internet (02 bản) 

- Hợp đồng Cung cấp Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán (02 bản) 

- Bản sao CMND (không cần công chứng) 

a. Quý Cổ đông tải các biểu mẫu trên từ trang web của VFS www.vfs.com.vn  hoặc của Công 

Ty Cổ phần Hòa Việt www.hoavietjsc.com ; 

b. Quý Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào các biểu mẫu (có thể tham khảo biểu mẫu đã điền 

sẵn trên trang web của VFS www.vfs.com.vn hoặc của Công Ty Cổ phần Hòa Việt 

www.hoavietjsc.com ;  

c. Quý Cổ đông đến trụ sở của VFS để hoàn tất việc thực hiện mở tài khoản: 

(3) Làm thủ tục Lưu ký chứng khoán: 

Hồ sơ gồm có: 

- Phiếu gửi chứng khoán (03 bản) 

- Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (Sổ cổ đông) 

- Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin (03 bản - nếu cần). Các trường hợp phải điều 

chỉnh thông tin khi có sự sai lệch về:  

o Sai lệch Họ tên người sở hữu hoặc Tên tổ chức sở hữu,  

o Sai lệch Số CMND hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh;  

o Sai lệch ngày cấp CMND hoặc ngày cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh. 

VFS sẽ hướng dẫn cụ thể Quý cổ đông trong các trường hợp phải điều chỉnh thông tin. 
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(4) Thời gian hoàn tất việc lưu ký chứng khoán 

 Việc lưu ký chứng khoán sẽ được hoàn tất trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ 

ngày Trung Tâm Lưu Ký nhận hồ sơ hợp lệ. Khi đó,  

 VFS sẽ thông báo đến Quý cổ đông khi hoàn tất việc lưu ký chứng khoán.  

(5) Biểu mẫu: Quý cổ đông có thể tải từ www.vfs.com.vn hoặc www.hoavietjsc.com  

Mọi thắc mắc, Quý cổ đông gọi đến các số điện thoại sau để được hướng dẫn thêm: 

 TP HCM: 08 6.255.6586 – ext. 122 gặp Chị Thúy; 

 Hà Nội: 04.3822.3566 – ext: 114 gặp Chị Ngọc 
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