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Giới thiệu 

1. Công ty Cổ phần FiinGroup (“FiinGroup’’) là công ty chuyên về dịch vụ thông tin và phân tích dữ liệu 
tài chính. Mô hình kinh doanh của FiinGroup đòi hỏi tính độc lập cao độ trong mọi hoạt động của 
công ty nhằm đảm bảo tính trung thực và khách quan trong mọi dữ liệu, nội dung phân tích và ý kiến 
chuyên môn cung cấp ra thị trường.  
 

2. FiinGroup đã chính thức mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực xếp hạng tín nhiệm. Hoạt động kinh 
doanh này của FiinGroup chịu sự chi phối của các quy định hiện hành, các thỏa thuận với đối tác. 
Theo đó, FiinGroup phải đảm bảo sự tuân thủ tuyệt đối và tính độc lập, khách quan trong việc cung 
cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đối với các doanh nghiệp, nhà phát hành và các công cụ tài chính 
được phát hành rộng rãi ra công chúng hoặc phát hành riêng lẻ.  

Mục tiêu, phạm vi  

3. Chính sách về Công bố và Giao dịch Chứng khoán (“Chính sách”) này được đưa ra nhằm đảm bảo 
rằng: (i) FiinGroup nói chung và mỗi cán bộ, nhân viên của FiinGroup nói riêng ý thức được các cam 
kết, hạn chế trong giao dịch chứng khoán và tuân thủ tuyệt đối các quy định của FiinGroup liên quan 
hoạt động đầu tư chứng khoán; (ii) cung cấp quy định cụ thể về việc kê khai giao dịch chứng khoán; 
và hướng dẫn kê khai thông tin giao dịch liên quan.  

Đối tượng áp dụng 

4. Chính sách này được áp dụng cho toàn bộ cán bộ, nhân viên (‘’CBNV’’) của FiinGroup, bao gồm:  
‒ Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia điều hành hoạt động kinh doanh;  
‒ Thành viên Ban điều hành (Tổng giám đốc và các giám đốc khối dịch vụ, giám đốc công nghệ, 

giám đốc hoạt động, giám đốc tài chính, thành viên ban điều hành khác theo quy định của 
FiinGroup);  

‒ Các cấp quản lý và chuyên gia;  
‒ Nhân viên chính thức; nhân viên thử việc, thực tập sinh, nhân viên bán thời gian và nhân viên 

làm việc cho FiinGroup theo các hình thức khác; và 

‒ Bất kỳ CBNV nào tham gia vào các dự án của FiinGroup gắn với tên hoặc thương hiệu 
FiinGroup, FiinRatings và các thương hiệu khác của FiinGroup như FiinResearch, FiinPro, 
FiinTrade, FiinGate, FiinConnex. 

Định nghĩa chứng khoán và hoạt động đầu tư chứng khoán 

5. Các định nghĩa quan trọng: 

5.1. “Chứng khoán” trong phạm vi Chính sách này, được định nghĩa là: 
‒ Cổ phiếu và các sản phẩm phái sinh đang niêm yết trên HOSE, HNX và UPCOM cũng như 

các sản phẩm đang được chào bán trên thị trường chưa niêm yết. Cổ phiếu bao gồm cổ phiếu 
phổ thông, cổ phiếu ưu đãi và các hình thức sở hữu chứng khoán khác theo quy định của 
pháp luật;  

‒ Trái phiếu được phát hành riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng bởi các doanh nghiệp đại 
chúng hoặc chưa đại chúng tại Việt Nam hoặc trên thị trường quốc tế và trái phiếu được giao 
dịch trên thị trường thứ cấp (chính thức hoặc không chính thức – OTC) 

‒ Quỹ trái phiếu và quỹ tiền tệ; 
‒ Công cụ nợ khác như chứng chỉ tiền gửi hoặc các công cụ mang đặc điểm của công cụ nợ. 

 
5.2. “Danh mục Chứng khoán Hạn chế” là các chứng khoán thuộc một trong các trường hợp sau:  

‒ FiinGroup đang thỏa thuận thực hiện cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, hoặc 
‒ FiinGroup có các cam kết và ràng buộc cụ thể với khách hàng hoặc đối tác về việc giao dịch 

các Chứng khoán đó. 
5.3. “Danh mục Chứng khoán Hạn chế một phần” là các chứng khoán CBNV được phép mua/sở 

hữu không vượt quá 5% (“Tỷ lệ sở hữu được phép”) vốn điều lệ thực góp của tổ chức cung cấp 
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dịch vụ tư vấn phát hành, quản lý rủi ro, bảo lãnh phát hành, đại lý phân phối cho tổ chức được xếp 
hạng tín nhiệm hoặc FiinGroup có các cam kết và ràng buộc cụ thể với khách hàng hoặc đối tác về 
việc giao dịch các Chứng khoán đó.  

FiinGroup sẽ công bố danh mục tại Điều 5.2 và Điều 5.3 này đến các đối tượng bị hạn chế giao dịch 
theo quy định của Chính sách này.  

 
5.4. “Danh mục Chứng khoán không Hạn chế”: là các chứng khoán không nằm trong Danh mục 

chứng khoán hạn chế tại Điều 5.2 và Điều 5.3, Chính sách này.  
 

5.5. “Quỹ đầu tư”: bao gồm các quỹ đầu tư chỉ số, quỹ mở, quỹ ETF, quỹ hưu trí hiện được cấp phép 
và chào bán sản phẩm quỹ cho nhà đầu tư đại chúng và được quản lý chuyên nghiệp. 

 
5.6. “Hoạt động Đầu tư”: được hiểu là hoạt động đầu tư dài hạn, ngắn hạn, giao dịch lướt sóng các 

chứng khoán được định nghĩa ở trên. 
 

5.7. “Thông tin mật”: là bất kỳ thông tin nào, cho dù được thể hiện dưới dạng văn bản, lời nói, thông 
điệp dữ liệu hoặc bất kỳ hình thức nào khác, cho dù đã được FiinGroup tuyên bố là bảo mật hay 
chưa, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin sau: 

 

‒ Thông tin mà FiinGroup có cam kết bảo mật với khách hàng, đối tác hoặc bất kỳ tổ chức cá 
nhân nào khác về việc không tiết lộ các thông tin đó bao gồm nhưng không giới hạn ở các 
thông tin liên quan đến dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và dịch vụ nghiên cứu thị trường; 

‒ Thông tin trao đổi, đàm phán giữa FiinGroup hoặc đại diện FiinGroup với đối tác, khách hàng 
hoặc các tổ chức, cá nhân có tiềm năng trở thành khách hàng của FiinGroup; 

‒ Các kế hoạch, danh sách khách hàng, ý tưởng kinh doanh bất kể đã hoàn thành hay chưa 
hoàn thành, các thông tin liên quan đến các hoạt động và hành vi của khách hàng, các thông tin 
về hành vi của người dùng qua các hệ thống cung cấp thông tin người dùng; và  

‒ Danh mục chứng khoán hạn chế được lập bởi FiinGroup trong từng thời kì; và 
‒ Bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của FiinGroup mà CBNV được 

tiếp cận hoặc có thể tiếp cận khi làm việc tại FiinGroup.  

Thông tin mật không bao gồm các thông tin sau:  

‒ Các thông tin được công khai hợp pháp đến công chúng mà không vi phạm nghĩa vụ bảo mật 
theo quy định của Chính sách này và các quy định khác của FiinGroup; 

‒ Các thông tin được công khai dưới sự chấp thuận của FiinGroup; 
‒ Các thông tin CBNV có được từ một bên thứ ba không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào 

với FiinGroup; 
‒ Các thông tin do CBNV độc lập phát triển không sử dụng bất cứ nguồn lực, tài nguyên nào của 

FiinGroup. 

Để được áp dụng các ngoại trừ nêu trên đối với Thông tin mật, CBNV có nghĩa vụ đưa ra các chứng cứ 
hợp lý và hợp pháp để chứng minh mình thuộc các trường hợp ngoại trừ đó.  

5.8. “Hệ thống”: được hiểu là hệ thống kê khai giao dịch chứng khoán tự động do FiinGroup xây dựng. 
5.9. “Người có liên quan” được hiểu là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường 

hợp sau đây: 
‒ Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của cá nhân; 
‒ Tổ chức mà trong đó có cá nhân là nhân viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, chủ sở hữu trên 

mười phần trăm số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết; 
‒ Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc 

hoặc Phó Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác của tổ chức đó; 
‒ Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi 

người đó hoặc cùng với người đó chịu chung một sự kiểm soát; 
‒ Công ty mẹ, công ty con; 
‒ Quan hệ hợp đồng trong đó một người là đại diện cho người kia. 
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Quy định chung về đầu tư chứng khoán 

6. Chủ trương của FiinGroup. 
6.1. FiinGroup tôn trọng quyền tự do đầu tư kinh doanh của các CBNV với điều kiện các hoạt động đầu 

tư kinh doanh đó tuân thủ các quy định sau:  
‒ Tuân thủ các yêu cầu, hạn chế về đầu tư chứng khoán tại Chính sách này, và 
‒ Tuân thủ quy định của FiinGroup và pháp luật trong hoạt động đầu tư chứng khoán, và 
‒ Mọi CBNV của FiinGroup cần ý thức tuân thủ giờ giấc làm việc, phân công lao động theo quy 

định tại Nội quy lao động của FiinGroup. Điều này có nghĩa là, ngoại trừ trường hợp được 
FiinGroup phân công hoặc chấp thuận, việc thực hiện các hoạt động đầu tư chứng khoán (Bao 
gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động đặt lệnh mua, bán chứng khoán, giao dịch đầu cơ, 
lướt sóng, truy cập vào các sàn giao dịch chứng khoán, thực hiện các hoạt động khác nhằm 
giao dịch chứng khoán) là các hành vi vi phạm về thời giờ làm việc, phân công lao động tại Nội 
quy lao động của FiinGroup và có thể bị xử lý theo quy định tại Nội quy lao động. 

6.2. FiinGroup tạo điều kiện cho các CBNV đầu tư chứng khoán và khuyến khích đầu tư vào các quỹ 
đầu tư đại chúng được cấp phép; quản lý chuyên nghiệp và được quản lý vận hành bởi các đội 
ngũ quản lý chuyên nghiệp như các quỹ mở, quỹ trái phiếu, quỹ ETF và quỹ hưu trí bởi lý do độc 
lập về điều hành với cổ đông quỹ với điều kiện việc đầu tư vào các quỹ này không làm ảnh hưởng 
đến chất lượng công việc của CBNV tại FiinGroup.  

7. Các hành vi bị nghiêm cấm 

7.1. Nghiêm cấm tiết lộ Thông tin mật  
Tất cả các CBNV tham gia vào các hoạt động tiếp nhận, xử lý hoặc bất kỳ CBNV nào của FiinGroup 
có thể tiếp cận được các Thông tin mật theo quy định tại Chính sách này phải tuyệt đối bảo mật các 
Thông tin mật, không được tiết lộ cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào (bao gồm nhưng không giới hạn 
ở bạn bè, đồng nghiệp, thành viên gia đình, người thân, Người có liên quan của CBNV...) khi chưa 
được sự chấp thuận của FiinGroup, không được sử dụng Thông tin mật cho bất kỳ mục đích nào 
khác ngoài các mục đích thực hiện công việc của CBNV tại FiinGroup và các mục đích được 
FiinGroup chấp thuận.  
 

7.2. Nghiêm cấm đầu tư chứng khoán của khách hàng có quan hệ xếp hạng tín nhiệm: 
Nghiêm cấm tất cả các CBNV FiinGroup và CBNV tham gia trực tiếp cung cấp dịch vụ xếp hạng tín 
nhiệm dưới thương hiệu FiinRatings của FiinGroup đầu tư hoặc giao dịch chứng khoán của các 
khách hàng này trong bất kỳ trường hợp nào. Trong quá trình thực hiện đánh giá trước khi chấp 
nhận xếp hạng tín nhiệm thì Bộ phận Pháp chế & Tuân thủ sẽ công bố và yêu cầu CBNV thực hiện 
các hoạt động kê khai cần thiết theo quy định của Chính sách này.   

 
7.3. Nghiêm cấm sử dụng Thông tin mật để thỏa thuận ủy thác đầu tư 

Nghiêm cấm CBNV sử dụng Thông tin mật cho người thân, bạn bè, Người có liên quan của CBNV 
hoặc bất cứ cá nhân nhân, tổ chức nào khác để đầu tư vào Danh muc chứng khoán bị hạn chế, 
thỏa thuận nhờ bất kỳ cá nhân, tổ chức nào thực hiện thay việc đầu tư vào các chứng khoán thuộc 
Danh mục chứng khoán hạn chế bất kể việc thỏa thuận đó có nhằm phân chia lợi ích hay không. 
 

7.4. Nghiêm cấm các hành vi xúi giục, bao che, dung túng, không tố giác hành vi vi phạm 
Nghiêm cấm CBNV xúi giục CBNV khác thực hiện hành vi vi phạm, bao che, dung túng cho CBNV 
khác vi phạm quy định của Chính sách này. Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu vi phạm nào, CBNV có 
trách nhiệm báo cáo ngay cho Bộ phận Pháp chế & Tuân thủ theo thông tin đầu mối quy định tại 
Chính sách này. Việc không tố giác hành vi vi phạm cũng được xem là vi phạm và bị xử lý vi phạm 
theo Chính sách này. Thông tin của CBNV thực hiện tố giác sẽ hoàn toàn được bảo mật.  

 

Quy định cụ thể về đầu tư chứng khoán 
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8. Quy định về hạn chế giao dịch chứng khoán: 

Quy định về hạn chế giao dịch chứng khoán được áp dụng cho các cấp độ khác nhau như sau: 

Cấp độ Định nghĩa Đối tượng cụ thể Quy định/ Hạn chế  

Cấp độ 1 CBNV tham gia trực tiếp hoặc 
có khả năng can thiệp, tác 
động vào việc cung cấp dịch vụ 
xếp hạng tín nhiệm của Công 
ty và/hoặc các CBNV được tiếp 
cận hoặc có thể tiếp cận các 
thông tin mang tính bảo mật 

- CBNV quản lý và 
lãnh đạo của khối 
dịch vụ FiinRatings 

- CBNV phân tích 
FiinRatings 

- CBNV, chuyên gia 
Hội đồng xếp hạng 
tín nhiệm 

- Đối với chứng khoán thuộc “Danh 
mục Chứng khoán Hạn chế”: Tuyệt 
đối không được mua, sở hữu chứng 
khoán của các khách hàng kể từ ngày 
FiinGroup có thỏa thuận về việc xếp 
hạng tín nhiệm với khách hàng đó. 
CBNV phải kê khai sở hữu đột xuất 
theo Điều 9.2, Chính sách này và phải 
bán chứng khoán trước khi FiinGroup 
ký thỏa thuận với khách hàng hoặc 
CBNV sẽ không được tham gia vào 
hoạt động giữa FiinGroup và khách 
hàng đó. 

- Đối với chứng khoán thuộc “Danh 
mục Chứng khoán Hạn chế một 
phần”: Có thể giao dịch nhưng không 
được mua vượt quá Tỷ lệ sở hữu được 
phép và phải thực hiện thủ tục kê khai 
đột xuất và được phê duyệt theo quy 
định tại Điều 9.2, Chính sách này. 

- Đối với chứng khoán thuộc Danh mục 
Chứng khoán Không hạn chế: Có thể 
giao dịch nhưng phải thực hiện thủ tục 
kê khai đột xuất và được phê duyệt 
theo quy định tại Điều 9.2, Chính sách 
này. 
 

- Thực hiện kê khai định kỳ về sở hữu 
chứng khoán theo quy định tại Điều 
9.3, Chính sách này. 

Cấp độ 2 CBNV không tham gia vào quy 
trình cung cấp dịch vụ xếp 
hạng tín nhiệm nhưng có 
quyền truy cập tới các thông tin 
có tính bảo mật 

- CBNV Kinh doanh/ 
quan hệ khách hàng 
FiinRatings 

- CBNV Operations 
(xử lý hợp đồng, 
giấy tờ liên quan đến 
khách hàng xếp 
hạng tín nhiệm) 

- CBNV quản trị Hệ 
thống có tiếp cận 
được thông tin về 
khách hàng xếp 
hạng tín nhiệm 

- Đối với chứng khoán thuộc “Danh 
mục Chứng khoán Hạn chế”: Tuyệt 
đối không được mua, sở hữu chứng 
khoán của các khách hàng kể từ ngày 
FiinGroup có thỏa thuận về việc xếp 
hạng tín nhiệm với khách hàng đó trừ 
trường hợp kê khai và được FiinGroup 
chấp thuận với một số mã chứng 
khoán cụ thể. CBNV phải kê khai đột 
xuất theo quy định tại Điều 9.2, Chính 
sách này và chỉ được giao dịch nếu 
được phê duyệt. Nếu thuộc trường hợp 
không được phê duyệt, CBNV phải bán 
chứng khoán trước khi FiinGroup ký 
thỏa thuận với khách hàng hoặc CBNV 
sẽ không được tham gia vào hoạt động 
giữa FiinGroup và khách hàng đó. 
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- Đối với chứng khoán thuộc “Danh mục 
Chứng khoán Không hạn chế” và 
“Danh mục Chứng khoán hạn chế 
một phần”: Có thể giao dịch không 
giới hạn tỷ lệ sở hữu nhưng phải thực 
hiện thủ tục kê khai đột xuất theo quy 
định tại Điều 9.2, Chính sách này và 
chỉ được giao dịch khi đã được phê 
duyệt. 

 
- Thực hiện kê khai định kỳ về sở hữu 

chứng khoán theo quy định tại Điều 
9.3, Chính sách này. 

Cấp độ 3 CBNV không có tác động đến 
việc cung cấp dịch vụ xếp hạng 
tín nhiệm và không có quyền 
tiếp cận đến các thông tin có 
tính bảo mật 

- Toàn bộ CBNV còn 
lại mà không được 
đề cập ở cấp độ 1 
và cấp độ 2 

- Được phép giao dịch tất cả các loại 
chứng khoán theo quy định của pháp 
luật. 

- Thực hiện kê khai đột xuất và định kỳ 
theo quy định tại Điều 9.2 và 9.3, 
Chính sách này. 

 
9. Quy định về kê khai sở hữu chứng khoán và phê duyệt giao dịch: 

9.1. Kê khai ban đầu 

Tất cả CBNV thuộc mọi cấp độ có tài khoản chứng khoán đều phải thực hiện việc kê khai ban đầu. (Bao 
gồm cả các trường hợp có tài khoản chứng khoán nhưng chưa sở hữu mã chứng khoán nào). Kê khai 
ban đầu bao gồm việc kê khai các thông tin sau:  

‒ Tài khoản 
‒ Loại tài sản 
‒ Tổ chức 
‒ Mã chứng khoán (nếu có) 
‒ Số lượng sở hữu (không phụ thuộc vào tỷ lệ và số lượng chứng khoán sở hữu, mọi CBNV có 

sở hữu chứng khoán đều phải thực hiện kê khai). 

Khuyến khích các CBNV không sở hữu tài khoản chứng khoán tìm hiểu việc kê khai trên Hệ thống để 
nắm thông tin, thủ tục kê khai. 

9.2. Kê khai đột xuất 

CBNV thuộc mọi cấp độ khi dự định giao dịch chứng khoán đều phải thực hiện thủ tục kê khai đột xuất.  

‒ CBNV thuộc trường hợp phải kê khai và được phê duyệt trước khi đầu tư phải thực hiện kê 
khai trước khi giao dịch và chỉ được thực hiện giao dịch khi đã được phê duyệt. 

‒ CBNV thuộc trường hợp phải kê khai nhưng không cần phê duyệt trước khi đầu tư phải thực 
hiện việc kê khai trước khi đầu tư chứng khoán, Hệ thống sẽ tự động phê duyệt và CBNV được 
phép giao dịch ngay sau khi hoàn thành việc kê khai.  

‒ Thông tin cần kê khai khi kê khai đột xuất sẽ bao gồm:  

+ Số tài khoản giao dịch chứng khoán; 

+ Loại tài sản; 

+ Mã tổ chức dự kiến giao dịch, loại giao dịch 

+ Số lượng giao dịch dự kiến, mã tài sản 

+ Thời gian giao dịch dự kiến: CBNV kê khai khoảng thời gian dự kiến sẽ thực hiện giao dịch. 

Khoảng thời gian này không vượt quá 10 ngày. Quá thời hạn này mà thực tế CBNV không 

thực hiện giao dịch nhưng dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện giao dịch vào thời điểm khác thì 
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CBNV phải thực hiện kê khai cập nhật thời gian giao dịch dự kiến theo nguyên tắc tại điều 

này. Ngay sau khi giao dịch thực tế, CBNV vào lại Hệ thống để cập nhật số lượng giao dịch 

thực tế và ngày giao dịch thực tế; 

‒ Ngoài các trường hợp nêu trên, CBNV phải kê khai đột xuất trong trường hợp tự nhận thấy 
mình thuộc trường hợp hạn chế giao dịch. Trong trường hợp FiinGroup yêu cầu kê khai đột 
xuất, CBNV phải thực hiện kê khai theo thời hạn được yêu cầu.   
 

9.3. Kê khai định kỳ  

CBNV thuộc mọi cấp độ đều phải thực hiện thủ tục kê khai định kỳ hàng quý trong vòng 15 ngày đầu tiên 
của mỗi quý. Việc kê khai định kỳ được thực hiện thông qua việc cung cấp báo cáo sao kê tài khoản đầu 
tư chứng khoán (hoặc tài liệu khác tương đương) cung cấp bởi công ty chứng khoán nơi CBNV mở tài 
khoản lên Hệ thống. 

9.4. Hướng dẫn kê khai  

Việc kê khai và phê duyệt sẽ được thực hiện qua Hệ thống và sẽ được Bộ phận Pháp chế & Tuân thủ 
hướng dẫn, thông báo đến CBNV.  

9.5. Phê duyệt giao dịch chứng khoán 
- Nguyên tắc phê duyệt:  

✓ Công bằng, minh bạch: Mọi CBNV đều được tạo điều kiện để thực hiện giao dịch chứng khoán, 
áp dụng chế độ kê khai và được phê duyệt như nhau theo quy định của Chính sách này.  

✓ Kịp thời: Việc phê duyệt phải được thực hiện kịp thời, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc đầu 
tư, giao dịch chứng khoán của CBNV. CBNV sẽ nhận được kết quả từ chối đối với các mã chứng 
khoán bị hạn chế và kết quả chấp thuận đối với các mã chứng khoán không thuộc diện bị hạn 
chế ngay sau khi hoàn thành việc kê khai. Đối với các mã chứng khoán bị hạn chế một phần và 
phải có chấp thuận, CBNV sẽ nhận được phản hồi chậm nhất trong vòng 02 ngày làm việc kể từ 
thời điểm hoàn thành việc kê khai. Quá thời hạn trên, CBNV được phép giao dịch nếu không 
nhận được bất cứ phản hồi nào. Các trường hợp chứng khoán thuộc Danh mục chứng khoán 
không Hạn chế trở thành chứng khoán thuộc Danh mục chứng khoán Hạn chế hoặc Hạn chế 
một phần sẽ được cập nhật kịp thời trên Hệ thống và CBNV phải tuân thủ các hạn chế khi giao 
dịch các loại chứng khoán này. CBNV nắm quyền quản trị Hệ thống sẽ chịu trách nhiệm trong 
trường hợp không kịp thời cập nhật Danh mục chứng khoán Hạn chế và Hạn chế một phần trên 
Hệ thống.  

✓ Khách quan: Không có CBNV nào bao gồm cả những CBNV nắm quyền quản trị Hệ thống, 
thành viên Ban Giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị được tự phê duyệt giao dịch của mình.  

- Thẩm quyền phê duyệt:  
✓ Giao dịch chứng khoán của thành viên Ban Giám đốc sẽ do một trong các thành viên còn lại của 

Ban Giám đốc phê duyệt. Giao dịch chứng khoán của thành viên HĐQT tham gia điều hành hoạt 
động kinh doanh sẽ do một trong các thành viên còn lại của của HĐQT có tham gia điều hành 
hoạt động kinh doanh phê duyệt.  

✓ Giao dịch của các CBNV nắm quyền quản trị Hệ thống kê khai sẽ do một trong số những CBNV 
nắm quyền quản trị còn lại phê duyệt. 

✓ Giao dịch của các CBNV còn lại sẽ do CBNV nắm quyền quản trị Hệ thống kê khai phê duyệt. 

10. Cam kết bảo mật Thông tin cá nhân của Công ty: 

Các thông tin mang tín cá nhân được kê khai theo chính sách này sẽ được FiinGroup thu thập và xử lý 
nhằm mục đích giám sát việc tuân thủ Chính sách này. Toàn bộ CBNV và quản lý liên quan có quyền tiếp 
cận thông tin này sẽ có trách nhiệm đảm bảo các thông tin kê khai của CBNV là bảo mật ngoại trừ 
trường hợp được yêu cầu báo cáo theo quy định của cơ quan quản lý/ giám sát có liên quan; hoặc yêu 
cầu thẩm định của các đối tác của FiinGroup hoặc xử lý vi phạm theo quy định của Chính sách này.  

11. Xử lý vi phạm 

FiinGroup cam kết tuân thủ và đảm bảo mọi CBNV của FiinGroup tuân thủ các quy đinh hiện hành, các 
thỏa thuận với đối tác liên quan đến việc tránh mâu thuẫn lợi ích và tính độc lập trong các hoạt động của 
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mình nhằm duy trì và bảo vệ danh tiếng, các thương hiệu của FiinGroup. Thông qua Chính sách này, mọi 
CBNV của FiinGroup ý thức rằng Thông tin mật đặc biệt là Danh mục chứng khoán hạn chế, không hạn 
chế là các bí mật kinh doanh được bảo vệ theo quy định của pháp luật, quy định của FiinGroup và việc vi 
phạm quy định của Chính sách này là vi phạm gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc 
biệt nghiêm trọng đối với lợi ích của FiinGroup.  

Tùy theo mức độ vi phạm, CBNV vi phạm có thể bị áp dụng một hoặc một số các hình thức xử lý như 
sau: 

11.1. Đối với CBNV không nắm quyền quản trị Hệ thống 
- Khiển trách, cảnh cáo; 
- Kéo dài thời hạn nâng lương, cách chức (đối với CBNV giữ các chức vụ quản lý); 
- Sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; 
- Bồi thường toàn bộ thiệt hại cho FiinGroup theo quy định của pháp luật và hợp đồng trách nhiệm 

với công ty; 
- Các hình thức xử lý vi phạm khác theo quy định của Nội quy lao động và quy định của FiinGroup 

Việc xử lý vi phạm sẽ tuân thủ theo đúng trình tự xử lý kỷ luật lao động tại Nội quy lao động, quy 

định của FiinGroup và pháp luật lao động; 

- Mọi CBNV ý thức rằng, FiinGroup có các thỏa thuận về cảnh báo rủi ro rò rỉ thông tin, cảnh báo 
các trường hợp vi phạm cho đối tác (bao gồm nhưng không giới hạn ở các ngân hàng, doanh 
nghiệp cùng ngành, các khách hàng, các cá nhân tổ chức khác có liên quan). Trường hợp CBNV 
vi phạm chính sách này, FiinGroup được quyền gửi thông tin về trường hợp vi phạm đến các đối 
tác nêu trên mà không bị ràng buộc bởi bất cứ cam kết, trách nhiệm bảo mật nào đối với CBNV 
có hành vi vi phạm; 

- CBNV xúi giục, bao che, dung túng hoặc không tố giác hành vi vi phạm Chính sách này phải liên 
đới chịu trách nhiệm với người vi phạm và phải chịu hình thức xử lý kỷ luật tương ứng theo quyết 
định của FiinGroup; 

- Tùy mức độ vi phạm, FiinGroup sẽ thực hiện quyền khởi kiện, tố cáo hình sự theo quy định của 
pháp luật hiện hành. 
 

11.2.  Đối với CBNV nắm quyền quản trị Hệ thống 
- Ngoài các hình thức xử lý vi phạm đã được nhắc đến theo quy định tại Điều 11.1, CBNV nắm 

quyền quản trị Hệ thống cố ý vi phạm phải chịu mức kỷ luật cao hơn một bậc so với mức kỷ luật 
áp dụng cho CBNV khác có cùng hành vi, mức độ vi phạm. Trường hợp phải liên đới bồi thường 
thiệt hại, CBNV nắm quyền quản trị Hệ thống phải chịu trách nhiệm bồi thường giá trị thiệt hại 
cao hơn so với các CBNV cùng gây ra thiệt hại. Mức bồi thường cụ thể do FiinGroup quyết định.  

- Trường hợp CBNV nắm quyền quản trị Hệ thống cố ý tiết lộ thông tin mà các CBNV khác đã kê 
khai trong Hệ thống, CBNV quản trị Hệ thống phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho CBNV bị tiết 
lộ thông tin. 

12. Hiệu lực của Chính sách 

12.1. Chính sách này được ban hành vào ngày 01/08/2021 và có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày được 
ban hành.  

12.2. FiinGroup áp dụng các quy định về xử lý vi phạm theo Chính sách này đối với mọi hành vi vi phạm 
được phát hiện kể từ ngày Chính sách này có hiệu lực hoặc đối với các hành vi vi phạm cố ý 
trước ngày chính sách này có hiệu lực.  

12.3. Trong trường hợp FiinGroup đã chấm dứt thỏa thuận cung cấp dịch vụ với khách hàng, đối tác 
nhưng thỏa thuận bảo mật thông tin và hạn chế đầu tư chứng khoán giữa FiinGroup và khách 
hàng, đối tác vẫn chưa hết hạn thì các hạn chế theo quy định của Chính sách này vẫn giữ nguyên 
hiệu lực.  

12.4. Không phụ thuộc vào thời hạn hiệu lực của Chính sách này, trường hợp ngừng làm việc cho 
FiinGroup, CBNV vẫn phải tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm sau khi ngừng làm việc theo 
đúng thời hạn đã cam kết với FiinGroup.  

13. Đầu mối giám sát 
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Mọi thắc mắc liên quan đến việc áp dụng Chính sách này sẽ được Bộ phận Pháp chế & Tuân thủ giải 
đáp thông qua email: legal.compliance@fiingroup.vn  

14. Các tài liệu liên quan 

Các tài liệu và chính sách liên quan đến Chính sách bao gồm: 

- Quy định về tránh mâu thuẫn lợi ích; 
- Điều khoản về Đạo đức kinh doanh; 
- Chính sách tránh mâu thuẫn lợi ích đối với thành viên hội đồng xếp hạng; 
- Quy định đối với chuyên viên phân tích xếp hạng tín nhiệm; 
- Chính sách Quản lý rủi ro. 

Chính sách này có thể được sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của FiinGroup 
và quy định của pháp luật hiện hành. Mọi sửa đổi bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày ban hành và được 
thông báo đến CBNV. 
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