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BỘ TÀI CHÍNH

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
HƯỚNG DẪN VIỆC THIẾT LẬP HỆ THỐNG VÀ THỰC HIỆN QUẢN TRỊ

RỦI RO TRONG CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./QĐ-UBCK ngày …. tháng …. năm 2012

của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này hướng dẫn công ty chứng khoán thiết lập hệ thống và thực

hiện quản trị rủi ro trong toàn bộ hoạt động của công ty chứng khoán.

2. Đối tượng áp dụng của quy chế này là các công ty chứng khoán và cá

nhân liên quan đến hệ thống quản trị rủi ro trong hoạt động công ty chứng khoán.

3. Công ty chứng khoán phải thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro

để quản lý tối thiểu bốn loại rủi ro trọng yếu sau: rủi ro thị trường, rủi ro thanh

toán, rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động. Ngoài ra, công ty chứng khoán phải

quản lý trạng thái tập trung rủi ro gắn với các rủi ro trọng yếu.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Rủi ro là các sự kiện không chắc chắn có thể xảy ra trong hoạt động kinh

doanh, gây ảnh hưởng bất lợi đến việc thực hiện mục tiêu kinh doanh của công ty

chứng khoán.

2. Rủi ro thị trường là rủi ro làm thay đổi các giá trị tài sản đang sở hữu theo

chiều hướng bất lợi.

3. Rủi ro thanh toán là rủi ro xảy ra khi đối tác không thể thanh toán đúng
hạn hoặc không thể chuyển giao tài sản đúng hạn như cam kết.
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4. Rủi ro thanh khoản là rủi ro xảy ra khi công ty chứng khoán không thể
thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn.

5. Rủi ro hoạt động là rủi ro xảy ra do lỗi kỹ thuật, lỗi hệ thống và quy trình

nghiệp vụ, lỗi con người trong quá trình tác nghiệp, hoặc do thiếu vốn kinh doanh

phát sinh từ các khoản chi phí, lỗ từ hoạt động đầu tư, hoặc do các nguyên nhân

khách quan khác.

6. Trạng thái tập trung rủi ro là trạng thái mà tất cả rủi ro của công ty chứng

khoán tập trung chủ yếu vào một hoặc vài rủi ro trọng yếu mà tổn thất do nó gây ra

có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và khả năng hoạt động liên

tục của công ty chứng khoán.

7. Mức độ rủi ro là mức tổn thất được tính bằng tiền nếu rủi ro xảy ra.

8. Hạn mức rủi ro là khoản vốn phải được phân bổ để đáp ứng nguy cơ rủi

ro có thể gây tổn thất tối đa mà toàn bộ công ty, hay từng bộ phận kinh doanh có

thể chịu đựng được, trong một thời gian và mức độ tin cậy nhất định.

9. Khả năng chấp nhận rủi ro của công ty chứng khoán là khả năng của

công ty chứng khoán dùng vốn và các nguồn lực tài chính sẵn có của công ty chứng

khoán để bù đắp tại mọi thời điểm tất cả các rủi ro trọng yếu và những tổn thất tiềm

ẩn cố hữu mà công ty chứng khoán chấp nhận. Các thành phần thuộc khả năng
chấp nhận rủi ro của công ty chứng khoán bao gồm các thành phần như vốn chủ sở
hữu, lợi nhuận kỳ vọng (dự kiến) và các nguồn lực tài chính khác.

10. Trọng yếu: Mức độ trọng yếu được xác định trong mối tương quan với

cấu trúc, quy mô và tính phức tạp của mỗi công ty chứng khoán. Mức độ trọng yếu

của một rủi ro hoặc một hoạt động được xem xét phụ thuộc vào mức độ tác động

tại hiện tại hoặc tương lai của nó đối với thu nhập hoặc vốn của công ty chứng

khoán.

11. Trạng thái rủi ro là phần giá trị của tài sản hoặc nợ chịu tác động bởi một

loại rủi ro cụ thể.
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Chương II
NGUYÊN TẮC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC THỰC HIỆN

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO

Điều 3. Nguyên tắc quản trị rủi ro trong công ty chứng khoán

1. Công ty chứng khoán phải thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro

phù hợp với quy mô, tính phức tạp trong hoạt động kinh doanh của mình, phải tối

thiểu đáp ứng được các quy định tại Quy chế này.

2. Hệ thống quản trị rủi ro được thiết lập phải đảm bảo công ty chứng khoán

đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ tuân thủ của mình tại mọi thời điểm.

3. Hệ thống quản trị rủi ro toàn diện và thống nhất của một công ty chứng

khoán phải bao gồm một cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh, một cơ chế vận hành quản trị
rủi ro thống nhất và một bộ quy trình quản trị rủi ro, tối thiểu đảm bảo các yếu tố
sau:

a) Sự giám sát của Ban kiểm soát, hệ thống kiểm soát nội bộ;

b) Chiến lược quản trị rủi ro rõ ràng, minh bạch thể hiện qua chính sách rủi ro

trong dài hạn và trong từng giai đoạn cụ thể được ban hành bởi Hội đồng quản trị
(hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty);

c) Kế hoạch triển khai thông qua các chính sách, quy trình đầy đủ;

d) Công tác kiểm tra, rà soát thường xuyên của Tiểu ban quản trị rủi ro;

đ) Công tác quản lý chặt chẽ của Ban Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc);

e) Ban hành và triển khai đầy đủ các chính sách, quy trình quản trị rủi ro và

các hạn mức rủi ro, thiết lập hoạt động thông tin quản trị rủi ro phù hợp.

4. Hệ thống quản trị rủi ro được thiết lập phải đảm bảo công ty chứng khoán

có khả năng xác định rủi ro, đo lường rủi ro, giám sát rủi ro, báo cáo rủi ro và xử lý

rủi ro một cách hiệu quả các rủi ro trọng yếu.

5. Công ty chứng khoán phải đảm bảo công tác quản trị rủi ro được thực hiện

độc lập, khách quan, trung thực, thống nhất trong công ty chứng khoán và phải

được thể hiện rõ ràng bằng văn bản.
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6. Công ty chứng khoán phải đảm bảo các bộ phận tác nghiệp và bộ phận

quản trị rủi ro được tổ chức tách biệt và độc lập với nhau, và người phụ trách bộ
phận tác nghiệp không đồng thời phụ trách bộ phận quản trị rủi ro và ngược lại.

Điều 4. Nguyên tắc hướng dẫn nội bộ trong công ty chứng khoán về quản

trị rủi ro

1. Hệ thống quản trị rủi ro trong công ty chứng khoán phải được vận hành

dựa trên các hướng dẫn nội bộ bằng văn bản (như bộ quy trình, chính sách v.v..).

2. Các hướng dẫn nội bộ phải được trình bày một cách rõ ràng để tất cả các

nhân viên liên quan hiểu được nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Công ty chứng

khoán phải thường xuyên rà soát và cập nhật lại các hướng dẫn nội bộ này.

3. Các hướng dẫn nội bộ phải đảm bảo cơ quan quản lý, kiểm soát nội bộ, ban

kiểm soát có thể hiểu được hoạt động quản trị rủi ro của công ty.

4. Các hướng dẫn nội bộ phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

a) Cơ cấu tổ chức và mô tả chức năng nhiệm vụ, cơ chế phân cấp thẩm quyền

quyết định và trách nhiệm;

b) Chính sách rủi ro, hạn mức rủi ro, quy trình xác định rủi ro, đo lường rủi

ro, giám sát rủi ro, báo cáo trao đổi thông tin về rủi ro và xử lý rủi ro;

c) Các quy tắc đảm bảo nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật và của

cơ quan quản lý nhà nước.

Điều 5. Nguyên tắc lưu trữ hồ sơ, tài liệu

Tất cả các tài liệu được sử dụng để đánh giá việc tuân thủ Quy chế này của

công ty chứng khoán đều thuộc đối tượng kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước.

Các tài liệu này bao gồm nhưng không hạn chế các hồ sơ, tài liệu, báo cáo, biên bản

họp, nghị quyết của Hội đồng quản trị (hoặc Hội đồng  thành viên) hoặc quyết định

của Chủ sở hữu công ty, các báo cáo về rủi ro, các quyết định của Tổng Giám đốc

và các tài liệu khác liên quan đến quản trị rủi ro.

Điều 6. Kế hoạch dự phòng

1. Công ty chứng khoán phải xây dựng kế hoạch dự phòng cho các tình huống

khẩn cấp xảy ra nhằm đảm bảo tính liên tục trong hoạt động kinh doanh của công

ty.
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2. Kế hoạch dự phòng phải bao gồm nhưng không hạn chế các tình huống

khẩn cấp dự kiến có thể xảy ra như thiếu hụt thanh khoản bất thường, mất dữ liệu

quan trọng, hệ thống công nghệ thông tin gặp sự cố v.v.., phương án và quy trình

ứng phó khi tình huống xảy ra.

3. Kế hoạch dự phòng được Tổng Giám đốc xây dựng và được cập nhật

thường xuyên và phải được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ
sở hữu công ty phê chuẩn hàng năm và khi cần thiết.

4. Kế hoạch dự phòng phải được Ban Giám đốc rà soát thường xuyên và báo

cáo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở
hữu công ty.

Điều 7. Cơ cấu tổ chức của Hệ thống quản trị rủi ro

1. Hội đồng quản trị (hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty)

chịu trách nhiệm cao nhất đối với việc quản trị rủi ro của công ty chứng khoán.

2. Ban kiểm soát và hệ thống kiểm soát nội bộ chịu trách nhiệm đánh giá độc

lập về tính tuân thủ, hiệu quả và đầy đủ của hệ thống quản trị rủi ro tại công ty

chứng khoán.

3. Tiểu ban quản trị rủi ro

a) Trưởng Tiểu ban quản trị rủi ro phải là thành viên Hội đồng quản trị (hoặc

Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty);

b) Công ty chứng khoán thiết lập Tiểu ban quản trị rủi ro trực thuộc Hội đồng

quản trị (hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty);

c) Thành viên Tiểu ban quản trị rủi ro ít nhất bao gồm các thành viên sau: một

thành viên Hội đồng quản trị (hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty),

Tổng Giám đốc, trưởng bộ phận quản trị rủi ro, Giám đốc tài chính hoặc Kế toán

trưởng, trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ.

4. Bộ phận Quản trị rủi ro

a) Ban Giám đốc phải thành lập Bộ phận Quản trị rủi ro hoạt động độc lập với

các bộ phận chuyên môn khác;

b) Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm trưởng bộ phận quản trị rủi ro của Tổng

Giám đốc phải có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên

hoặc Chủ sở hữu công ty.
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c) Trưởng bộ phận quản trị rủi ro có trách nhiệm giám sát, đánh giá hàng

ngày trạng thái rủi ro của công ty chứng khoán.

Điều 8. Quản trị rủi ro tại các bộ phận nghiệp vụ
Các trưởng bộ phận nghiệp vụ trong công ty chứng khoán phải chịu trách

nhiệm quản trị rủi ro hàng ngày mà bộ phận mình gặp phải; phải đảm bảo bộ phận

mình quản lý tuân thủ các quy định về hạn mức rủi ro.

Chương III
TRÁCH NHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO

Điều 9. Trách nhiệm quản trị rủi ro của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng

thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty

1.  Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty

chứng khoán chịu trách nhiệm cuối cùng và cao nhất đối với chất lượng của hoạt

động quản trị rủi ro và mức độ rủi ro mà công ty chứng khoán phải chịu. Hội đồng

quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty có thể ủy quyền cho

Tổng Giám đốc thực hiện triển khai quản trị rủi ro theo chính sách rủi ro và hạn

mức rủi ro mà Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công

ty đã phê duyệt.

2. Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty phải

hiểu rõ bản chất và mức độ rủi ro mà công ty chứng khoán đang và sẽ gặp phải và

phải luôn duy trì khả năng chấp nhận rủi ro đủ để bù đắp tại mọi thời điểm tất cả
mọi tổn thất lường trước hoặc không lường trước.

3. Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty

chứng khoán phải thực hiện các hành động cần thiết và phù hợp để đảm bảo có sự
quản trị rủi ro hiệu quả trong công ty chứng khoán. Tối thiểu, Hội đồng quản trị
hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty chứng khoán phải thực hiện các

công việc sau:

a) Tiến hành rà soát và phê duyệt định kỳ tối thiểu hàng năm các chính sách
rủi ro, hạn mức rủi ro;
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b) Chỉ đạo xử lý kịp thời các tồn tại trong công tác quản trị rủi ro trên cơ sở
các báo cáo của Tiểu ban quản trị rủi ro, Tổng Giám đốc, Bộ phận quản trị rủi ro và

các bộ phận khác có liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro;

c) Đảm bảo hệ thống quản trị rủi ro được hiểu và vận hành thống nhất từ trên

xuống dưới trong công ty chứng khoán.

4. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở
hữu công ty chứng khoán với Tiểu ban quản trị rủi ro, Tổng Giám đốc, Bộ phận

quản trị rủi ro phải được lập thành biên bản. Biên bản họp phải phản ánh đầy đủ,

trung thực những vấn đề hoặc ý kiến được thảo luận tại cuộc họp, đăc biệt là các ý

kiến của tiểu ban quản trị rủi ro, Bộ phận quản trị rủi ro và các ý kiến kết luận,

quyết định, nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

5. Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty

chứng khoán đóng vai trò quyết định trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh

phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của công ty chứng khoán.

Điều 10. Trách nhiệm quản trị rủi ro của Tổng Giám đốc

1. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng

thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty chứng khoán trong việc triển khai chính sách

rủi ro và hạn mức rủi ro đã được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc

Chủ sở hữu công ty chứng khoán phê duyệt.

2. Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Hỗ trợ Tiểu ban quản trị rủi ro xây dựng chính sách rủi ro và hạn mức rủi

ro trình Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty

chứng khoán phê duyệt;

b) Đảm bảo chính sách rủi ro và hạn mức rủi ro được xây dựng phù hợp với

mức độ chịu đựng rủi ro của công ty chứng khoán;

c) Định kỳ tối thiểu hàng quý phải có báo cáo rà soát việc triển khai thực hiện

quản trị rủi ro, đánh giá tính phù hợp của chính sách rủi ro, hạn mức rủi ro, quy

trình quản trị rủi ro lên Tiểu ban quản trị rủi ro và Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng

thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty chứng khoán;

d) Đảm bảo hệ thống quản trị rủi ro được hiểu và vận hành thống nhất từ trên

xuống dưới trong công ty chứng khoán phù hợp với chính sách rủi ro và hạn mức
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rủi ro mà Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty

chứng khoán đã phê duyệt;

đ) Xây dựng và triển khai các quy trình xử lý rủi ro phù hợp với chính sách

rủi ro và hạn mức rủi ro, sức chịu đựng rủi ro của công ty chứng khoán;

e) Đảm bảo các quy trình quản trị rủi ro và bộ phận quản trị rủi ro được thiết

lập và tổ chức đầy đủ, rõ ràng, đủ nhân sự và nguồn lực tài chính;

g) Đảm bảo đầy đủ trách nhiệm báo cáo đột xuất về trạng thái rủi ro trọng yếu

của công ty chứng khoán lên Tiểu ban quản trị rủi ro và Hội đồng quản trị hoặc Hội

đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty chứng khoán.

Điều 11. Trách nhiệm quản trị rủi ro của Tiểu ban quản trị rủi ro

1. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc xem xét và phê duyệt chính sách, chiến

lược lên kế hoạch và thực hiện quản trị rủi ro, hạn mức rủi ro.

2. Đệ trình chính sách quản trị rủi ro hàng năm để Hội đồng quản trị ban

hành.

3. Xây dựng các tiêu chuẩn quản trị rủi ro định tính và định lượng nhằm tạo

điều kiện thuận lợi cho công tác quản trị rủi ro thường xuyên.

4. Đánh giá sự phù hợp và tuân thủ chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết

lập trong công ty.

5. Kiểm tra, đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của bộ phận quản trị rủi

ro trực thuộc Ban Giám đốc.

6. Thực hiện báo cáo hàng quý cho Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành

viên hoặc Chủ sở hữu công ty về công tác quản trị rủi ro trong công ty và phương
hướng khắc phục rủi ro (nếu có).

Điều 12. Trách nhiệm quản trị rủi ro của Bộ phận quản trị rủi ro

1. Thường xuyên giám sát, đánh giá và đo lường các rủi ro của công ty chứng

khoán.

2. Rà soát, điều chỉnh các mô hình định giá và hệ thống đánh giá các công cụ
tài chính được sử dụng bởi các bộ phận nghiệp vụ kinh doanh.

3. Đề xuất các chính sách quản trị rủi ro cho Tổng Giám đốc và Tiểu ban

quản trị rủi ro.

4. Đề xuất hạn mức rủi ro cho từng phòng ban.
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5. Đánh giá mức độ rủi ro và trạng thái tập trung rủi ro, thiệt hại thực tế phát

sinh và thiệt hại được dự báo bởi bộ phận quản trị rủi ro.

6. Giám sát để đảm bảo việc thực hiện trên thực tế các chính sách quản trị rủi

ro, hạn mức rủi ro, quy trình xử lý rủi ro mà Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành

viên hoặc Chủ sở hữu công ty chứng khoán phê duyệt.

7. Lập báo cáo định kỳ hàng tháng về quản trị rủi ro thuộc phạm vi chức

năng, nhiệm vụ để báo cáo Tổng Giám đốc và Tiểu ban quản trị rủi ro.

Chương IV
CHÍNH SÁCH, CƠ CHẾ QUẢN TRỊ RỦI RO

Điều 13. Chính sách quản trị rủi ro

1. Hàng năm, công ty chứng khoán phải xây dựng và ban hành chính sách

quản trị rủi ro làm cơ sở cho hoạt động quản trị rủi ro thường xuyên.

2. Chính sách quản trị rủi ro được thực hiện sau khi Hội đồng quản trị, Hội

đồng thành viên, Chủ sở hữu công ty phê duyệt thông qua đề xuất của tiểu ban

quản trị rủi ro. Chính sách rủi ro phải được rà soát và được Hội đồng quản trị, Hội

đồng thành viên, Chủ sở hữu công ty thông qua ít nhất mỗi năm một lần.

3. Chính sách rủi ro phải đảm bảo các rủi ro trọng yếu được phát hiện sớm và

được kiểm soát đầy đủ và được báo cáo kịp thời cho Hội đồng quản trị hoặc Hội

đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty chứng khoán.

4. Các yếu tố sau cần phải được xem xét khi xây dựng chính sách rủi ro

a) Chiến lược hoạt động của công ty;

b) Khả năng chấp nhận rủi ro của công ty;

c) Các công cụ tài chính chịu rủi ro;

d) Chất lượng của các thủ tục kiểm soát nội bộ;

đ) Khả năng giám sát rủi ro và tính hoàn thiện của hệ thống quản trị rủi ro và

các thủ tục liên quan;

e) Mức độ chuyên nghiệp về quản trị rủi ro;

g) Hoạt động quản trị rủi ro trong quá khứ;

h) Quy định pháp lý;
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i) Các vấn đề khác liên quan đến quản trị rủi ro.

5. Chính sách rủi ro phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

a) Cơ cấu tổ chức của hệ thống quản trị rủi ro trong công ty chứng khoán.

Nhiệm vụ và trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân trong hệ thống quản trị rủi ro

đảm bảo yêu cầu phân tách chức năng và nhiệm vụ theo quy định;

b) Các phương pháp xác định và đo lường rủi ro;

c) Các phương pháp xác định hạn mức rủi ro;

d) Cơ chế xử lý vi phạm về hạn mức rủi ro và các ngoại lệ đối với chính sách

rủi ro và quy trình quản trị rủi ro;

đ) Hệ thống thông tin quản lý, các mẫu báo cáo và quy trình, cơ chế báo cáo

phục vụ vận hành hệ thống quản trị rủi ro;

e) Cơ chế phân cấp phê duyệt hạn mức rủi ro.

Điều 14. Hạn mức rủi ro

1. Tùy thuộc vào bản chất của loại rủi ro, công ty chứng khoán phải có

phương pháp xác định hạn mức rủi ro cho các hoạt động kinh doanh của mình, hạn

mức rủi ro cho các bộ phận nghiệp vụ kinh doanh, cá nhân tham gia vào các giao

dịch chịu rủi ro.

2. Công ty chứng khoán có thể phân bổ vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động của

công ty và từng bộ phận nghiệp vụ kinh doanh dựa trên các mục tiêu chiến lược của

hoạt động kinh doanh, đồng thời việc phân bổ vốn phải trong hạn mức rủi ro trên cơ
sở các nguyên tắc sau:

a) Việc phân bổ vốn phải được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên

hoặc Chủ sở hữu công ty chứng khoán thông qua trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban

quản trị rủi ro;

b) Tiểu ban quản trị rủi ro phải giám sát và kiểm soát các hạn mức rủi ro để
đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh của công ty không vượt quá mức độ rủi ro

chấp nhận được;

c) Bộ phận quản trị rủi ro chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các bộ phận

nghiệp vụ kinh doanh trong việc tính toán hạn mức rủi ro, lên kế hoạch phân bổ vốn,

báo cáo lên Tổng Giám đốc và Tiểu ban quản trị rủi ro.
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3. Công ty chứng khoán phải đảm bảo nguyên tắc không có hoạt động kinh

doanh nào được thực hiện khi không có hạn mức rủi ro được xác định trước.

4. Công ty chứng khoán phải đảm bảo các bộ phận và các cá nhân có liên

quan hiểu rõ các hạn mức rủi ro, quy trình quản lý hạn mức rủi ro phải tuân thủ và

các hoạt động họ được phép thực hiện.

Điều 15. Quản lý hạn mức rủi ro

1. Công ty chứng khoán xây dựng quy trình quản lý hạn mức rủi ro.

2. Quy trình quản lý hạn mức rủi ro phải bao gồm các phương pháp tính toán,
phương pháp phân bổ và thực hiện giám sát.

a) Hạn mức rủi ro được xác định bằng phương pháp định tính và phương pháp
định lượng. Trong đó phương pháp định lượng cần được ưu tiên sử dụng. Mối

tương quan giữa các rủi ro cũng phải được xác định;

b) Việc xác định và phân bổ hạn mức rủi ro có thể được thực hiện trên cơ sở
các bộ phận nghiệp vụ kinh doanh, hoặc trên cơ sở các loại sản phẩm, độ dài của kỳ
hạn, mức độ tập trung của một vị thế nắm giữ, hoặc sự khác biệt về nhân tố rủi ro

hoặc nhu cầu của từng công ty chứng khoán;

c) Sau khi xác định được hạn mức rủi ro, công ty chứng khoán phải tiếp tục

đánh giá về tính hợp lý và có thể thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Việc điều chỉnh

hạn mức rủi ro phải được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu

công ty chấp thuận.

Chương V
QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO

Điều 16. Nguyên tắc chung

1. Quy trình quản trị rủi ro của một công ty chứng khoán bao gồm các nội

dung xác định rủi ro, đo lường rủi ro, giám sát rủi ro, báo cáo rủi ro và xử lý rủi ro.

2. Công ty chứng khoán phải thiết lập một hệ thống thông tin quản trị rủi ro

phục vụ thực hiện quy trình quản trị rủi ro.
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Điều 17. Xác định rủi ro

Các rủi ro chính mà công ty chứng khoán có thể đối mặt là rủi ro thị trường,

rủi ro thanh toán, rủi ro thanh khoản, rủi ro tập trung, rủi ro hoạt động, và các rủi ro

liên quan khác như rủi ro chiến lược kinh doanh, rủi ro danh tiếng và các rủi ro

khác theo phân loại của từng công ty chứng khoán.

Điều 18. Đo lường rủi ro

1. Công ty chứng khoán phải xây dựng và sử dụng các phương pháp đo
lường rủi ro thích hợp để làm cơ sở quản trị rủi ro.

2. Công ty chứng khoán có thể sử dụng phương pháp định tính hoặc định

lượng tương ứng với các loại rủi ro khác nhau.

Điều 19. Giám sát rủi ro

1. Công ty chứng khoán phải xây dựng một quy trình giám sát hoàn chỉnh để
giám sát và báo cáo việc sử dụng các hạn mức rủi ro và các trường hợp vượt quá

hạn mức, mục đích là để tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các biện pháp xử
lý, cũng như hiểu và đánh giá việc thực hiện sau khi đưa vào thực thi các biện pháp

xử lý đó. Tất cả các thiếu sót được phát hiện qua quá trình giám sát sẽ được báo

cáo.

2. Mức độ sâu rộng hay tần suất của hoạt động giám sát phải tương ứng với

tầm quan trọng của rủi ro, tác động của biện pháp ứng phó và nội dung của các

phương pháp kiểm soát được công ty thông qua để quản trị rủi ro.

Điều 20. Báo cáo rủi ro

1. Trưởng các bộ phận nghiệp vụ kinh doanh phải đảm bảo tính chính xác và

tính phù hợp của các báo cáo giao dịch được gửi cho Bộ phận quản trị rủi ro. Tất cả
các giao dịch phải được ghi lại phù hợp với các quy định pháp luật.

2. Bộ phận quản trị rủi ro phải định kỳ chuẩn bị các báo cáo quản trị rủi ro và

trình các cấp quản lý có liên quan.

Điều 21. Xử lý rủi ro

1. Sau khi đánh giá và tổng kết rủi ro, công ty chứng khoán phải áp dụng các

biện pháp xử lý thích hợp với những rủi ro gặp phải.

2. Các bước cần thiết để lựa chọn và thực hiện các biện pháp xử lý rủi ro là

a) Xác định các biện pháp ứng phó sẵn có;
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b) Đánh giá những ưu và nhược điểm của mỗi biện pháp xử lý, trong đó bao

gồm phân tích chi phí-lợi ích, phân tích sử dụng ngân sách;

c) Xây dựng kế hoạch xử lý, trong đó bao gồm trách nhiệm về thực hiện kế
hoạch, tiến độ thực hiện, kết quả dự báo, hoạch định và xem xét nguồn lực tài chính

và thủ tục đánh giá;

d) Thực hiện kế hoạch xử lý: Sau khi đã tiến hành xử lý rủi ro, nếu còn có các

rủi ro không tính đến, các thủ tục tương ứng phải được lặp đi lặp lại cho đến khi rủi

ro nằm trong mức độ có thể chấp nhận được.

3. Các biện pháp sẵn có để xử lý rủi ro như sau:
a) Tránh rủi ro: áp dụng các biện pháp để tránh bất kỳ hoạt động nào có thể

gây ra rủi ro;

b) Giảm thiểu rủi ro: áp dụng các biện pháp để giảm tác động của rủi ro hoặc

khả năng xảy ra của chúng;

c) Chia sẻ rủi ro: chuyển tất cả hoặc một phần rủi ro cho đối tượng khác;

d) Chấp nhận rủi ro: không có biện pháp để thay đổi xác suất và tác động của

rủi ro.

Chương VI

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 22. Báo cáo định kỳ
1. Công ty chứng khoán phải báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước trước

ngày 31/1 và 30/7 hàng năm về tình hình hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro

theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này.

2. Công ty chứng khoán phải báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước trước

ngày 31/1 hàng năm chính sách rủi ro đã được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng

thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty phê duyệt.

3. Báo cáo việc cung ứng sản phẩm mới của công ty chứng khoán. Nội dung

báo cáo tối thiểu bao gồm các rủi ro trọng yếu liên quan đến sản phẩm mới, tác

động của việc cung ứng sản phẩm mới đối với mức độ chịu đựng rủi ro của công ty
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chứng khoán, quy trình quản trị rủi ro và chính sách quản lý đối với sản phẩm mới,

kết quả thử nghiệm.

Điều 23. Báo cáo bất thường

1. Công ty chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong

vòng tối đa 24h nếu xảy ra các sự kiện sau:

a) Thay đổi thành viên Tiểu ban quản trị rủi ro hoặc Trưởng bộ phận quản trị
rủi ro;

b) Thay đổi chính sách quản trị rủi ro.

Chương VII.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Tổ chức thực hiện

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trên cơ sở hướng dẫn này, các

công ty chứng khoán phải xây dựng hệ thống, tổ chức, quy trình quản trị rủi ro phù

hợp để đảm bảo ngăn chặn, hạn chế những tổn thất do rủi ro gây ra một cách có

hiệu quả.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà

nước quyết định./.

CHỦ TỊCH

Vũ Bằng


