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ĐƠN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 
REGISTRATION APPLICATION FOR SECURITIES TRADING CODE 

 
Kính gửi: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán  

To:        Securities Trading Center 
 

1. Tên người đầu tư:  

     Foreign investor’s name 

2. Địa chỉ:  
      Address 

3. Tel:   Fax: 

4. Quốc tịch:  
      Nationality 

5. Số đăng ký người sở hữu:  
      Investor’s ID number 

6. Khách hàng của Thành viên lưu ký: Công ty chứng khoán Sài Gòn 

     Custodian Member : Saigon Securities Incorporation (SSI) 

Sau khi nghiên cứu Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về 
chứng khoán và thị trường chứng khoán; và các qui định tại Quy chế lưu ký, thanh toán bù 
trừ và đăng ký chứng khoán và các văn bản pháp quy liên quan. 
After studying Decree No. 144/2003/NĐ-CP dated 28/11/2003 on securities and securities market by the Government; 
and the regulation on securities depository, clearing/settlement and registration and related regulations. 

Nay tôi đề nghị Trung tâm Giao dịch Chứng khoán chấp thuận đăng ký mã số giao dịch 
chứng khoán tại Việt nam để chúng tôi có thể thực hiện các hoạt động giao dịch chứng 
khoán trên TTGDCK. 
I would like to apply for the approval of  Securities Trading Center on the registration of Securities Trading Code in 
Vietnam so that we can conduct securities transaction at the Securities Trading Center. 

Tôi xin cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán 
tại Việt nam và cam đoan những thông tin trong đơn và các tài liệu đính kèm là đầy đủ, 
chính xác. 
I hereby commit to comply with the provisions of the regulations on securities and securities market in Vietnam and 
certify that the information on this application and attached documents are correct and sufficient. 

               Date …month….year……. 

    

 

 

 

 

Tài liệu đính kèm: 
Enclosed: 
 
Phiếu thông tin về cá nhân đầu tư nước ngoài. 
Information sheet about the foreign investor including judical records 
 
 
 

Người lập ( Applicant )
(signature, name,  seal) 

 


