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Phụ lục số 01 

THÔNG TIN CHỈ DẪN NHÀ ĐẦU TƢ, YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ VÀ 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XEM XÉT ĐỐI VỚI HỒ SƠ ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN 

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư 

mua cổ phần theo lô Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Bưu điện Hà Nội) 

 

  

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH  

VIỄN THÔNG VIỆT NAM 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH  

NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƢ  

 

     

THÔNG TIN CHỈ DẪN NHÀ ĐẦU TƢ, YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ VÀ 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XEM XÉT ĐỐI VỚI HỒ SƠ ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN 

 

Stt Tiêu chí nhà đầu tƣ tham gia đấu giá 
Yêu cầu hồ sơ đăng ký năng lực nhà 

đầu tƣ đáp ứng điều kiện 

1 

- Là nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư 

tổ chức nước ngoài theo quy định pháp 

luật; 

- Không phải là các tổ chức tài chính 

trung gian và các cá nhân thuộc các tổ 

chức này tham gia vào việc thực hiện tư 

vấn, xác định giá khởi điểm lô cổ phần; 

- Không phải là Sở Giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội và các cá nhân thuộc Sở 

Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có liên 

quan đến cuộc đấu giá;  

- Không phải là Công ty con của Công ty 

cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Bưu 

điện Hà Nội. 

- Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu 

tư (theo mẫu quy định). 

- Bản sao hợp lệ CMND/ Hộ chiếu. 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư/các giấy tờ tương đương. 

- Giấy ủy quyền người nộp hồ sơ (nếu có) 

(còn hiệu lực theo quy định của pháp 

luật). 

2 

Có đủ năng lực tài chính để mua lại cổ 

phần theo lô Công ty cổ phần Tư vấn 

Đầu tư và Phát triển Bưu điện Hà Nội: 

+ Nhà đầu tư cá nhân: Tài liệu chứng 

minh có đủ nguồn vốn để thực hiện mua 

cổ phần theo lô (theo giá khởi điểm lô cổ 

phần) 

+ Nhà đầu tư tổ chức: Báo cáo tài chính 

năm 2016 (đã được kiểm toán nếu có) 

ho c Báo cáo tài chính quý gần nhất 

ho c tài liệu khác chứng minh có đủ 

nguồn vốn để thực hiện mua cổ phần 

- Nhà đầu tư cá nhân: Tài liệu chứng 

minh có đủ nguồn vốn để thực hiện mua 

trọn lô cổ phần (theo giá khởi điểm lô cổ 

phần) (Giấy xác nhận số dư tài khoản 

ngân hàng tại thời điểm liền trước ngày 

nộp Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà 

đầu tư, sổ tiết kiệm cá nhân ho c tài liệu 

khác chứng minh đủ tiền theo giá khởi 

điểm lô cổ phần). 

- Nhà đầu tư tổ chức: Bản sao hợp lệ Báo 

cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm 

toán nếu có) ho c Báo cáo tài chính quý 
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Stt Tiêu chí nhà đầu tƣ tham gia đấu giá 
Yêu cầu hồ sơ đăng ký năng lực nhà 

đầu tƣ đáp ứng điều kiện 

theo lô (theo giá khởi điểm lô cổ phần). gần nhất ho c Giấy xác nhận số dư tài 

khoản ngân hàng tại thời điểm liền trước 

ngày nộp Đơn đăng ký tham gia năng lực 

nhà đầu tư ho c tài liệu khác chứng minh 

có đủ nguồn vốn để thực hiện mua cổ 

phần theo lô (theo giá khởi điểm lô cổ 

phần). 

3 

Văn bản cam kết gắn bó lợi ích lâu dài 

với doanh nghiệp; có phương án tiếp tục 

sử dụng lao động hiện có; hỗ trợ doanh 

nghiệp để: Mở rộng thị trường, nâng cao 

năng lực tài chính, quản trị doanh 

nghiệp, chuyển giao, ứng dụng công 

nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực; nâng 

cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh và sức cạnh tranh của doanh 

nghiệp. 

Bản chính Văn bản cam kết gắn bó lợi ích 

lâu dài với doanh nghiệp; có phương án 

tiếp tục sử dụng lao động hiện có; hỗ trợ 

doanh nghiệp để: Mở rộng thị trường, 

nâng cao năng lực tài chính, quản trị 

doanh nghiệp, chuyển giao, ứng dụng 

công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực; 

nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh 

nghiệp. 

Số lƣợng hồ sơ: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt theo quy định.  


