
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: Ạ s/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày°LO thángO±nãm 2016 

THÔNG Tư 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 

tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở 

Căn cứ Luật Chứng khoản ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Chứng khoán ngày 24 

thảng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định sổ 58/2012/NĐ-CP ngày 20 thảng 7 năm 2012 của 
Chỉnh phủ quy định chỉ tiết và hưởng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng 
khoán và Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Nghị định sổ 60/20Ỉ5/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của 
Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sổ 58/2012/NĐ-CP ngày 
20 tháng 7 năm 2012 quy định chi tiết và hưởng dẫn thi hành một sổ điều của 
Luật Chứng khoán và Luật sửa đoi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ 
Tài chỉnh; 

Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban Chứng khoản Nhà nước, 

Bộ ừưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một sổ điều 
của Thông tư sổ 183/201Ỉ/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về 
việc thành lập và quản lỷ quỹ mở. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC 
ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở như 
sau: 

1. Sửa đổi khoản 3, khoản 17, khoản 25 và bổ sung khoản 30 Điều 2 như 

"3Ệ Đại lý phân phổi là tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký, 
ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức kinh tế khác đã đăng ký 
hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở. 

17. Quỹ trái phiếu ỉả quỹ mở đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy 
tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định khác với tỷ trọng đầu tư vào các tài 
sản này chiếm từ tám mươi phần trăm (80%) giá trị tài sản ròng trở lên. 

25. Thời điếm đóng sổ lệnh là thời điểm cuối cùng mà đại lý phân phối 
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nhận lệnh giao dịch từ nhà đầu tư để thực hiện trong ngày giao dịch chứng chỉ 
quỹ. Thời điểm đóng sổ lệnh được quy định tại điều lệ quỳ, công bô công khai 
tại bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tăt và không được muộn quá thời điêm đóng 
cửa thị trường của Sở giao dịch chứng khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước 
ngày giao dịch chứng chỉ quỹắ 

30. Quỹ chỉ sổ là quỹ mở đầu tư vào danh mục chứng khoán cơ sở cấu 
thành chỉ số thị trường, trong đó chỉ số thị trường do Sở giao dịch chứng khoán 
tại Việt Nam xây dựng, quản lý và đáp ứng quy định pháp luật về quỹ hoán đổi 
danh mục." 

2. Bổ sung khoản 8 Điều 4 như sau: 
"8ể Trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ của các quỹ tiếp theo, nếu 

không phát sinh nội dung và thông tin mới thì công ty quản lý quỹ không phải 
nộp các tài liệu chứng minh ngân hàng giám sát, tổ chức cung cấp dịch vụ có 
liên quan, người điều hành quỹ đáp ứng điều kiện theo quy định mà công ty đã 
nộp trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ trước đó, Trường họp quỹ mới 
dự kiến chào bán cũng sử dụng chung điều lệ quỹ và bản cáo bạch thì công ty 
quản lý quỹ không phải nộp các tài liệu này tại hồ sơ đăng ký chào bán chứng 
chỉ quỹ mới." 

3ằ Sửa đổi khoản 5 Điều 7 như sau: 
"5. Công ty quản lý quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan phải luôn 

có đầy đủ thông tin về sở hữu của từng nhà đầu tư, kể cả nhà đầu tư giao dịch 
trên tài khoản ký danh (trừ nhà đầu tư giao dịch trên tài khoản ký danh nước 
ngoài). Thông tin về tài sản của nhà đầu tư trên sổ chính, kể cả nhà đầu tư giao 
dịch trên tài khoản ký danh là bằng chứng xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ quỹ 
của nhà đầu tư. Quyền sở hữu của nhà đầu tư được xác lập kể từ thời điểm thông 
tin về sở hữu của nhà đầu tư được cập nhật tại sổ chính." 

4. Sửa đổi khoản 2 và bổ sung khoản 6 Điều 8 như sau: 
"2. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày sửa đổi, bổ sung điều 

lệ quỹ, công ty quản lý quỹ phải báo cáo ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo 
quy định tại Phụ lục số 29 ban hành kèm theo Thông tư này, đồng thời thực hiện 
công bố điều lệ quỹ trên trang thông tin điện tử của công ty. 

6. Ngân hàng giám sát, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan được nêu rõ 
tại bản cáo bạch và các tài liệu quảng cáo thông tin về quỳ mở về việc chỉ xác 
nhận các thông tin có liên quan đến ngân hàng giám sát, tổ chức cung cấp dịch 
vụ có liên quan và chịu trách nhiệm trong phạm vi liên quan đến hoạt động của 
mình trên cơ sở họp đồng ký với công ty quản lý quỹ, phù hợp với quy định 
pháp luật và các thông tin mà các tổ chức này cung cấp để xây dựng bản cáo 
bạch và các tài liệu quảng cáo thông tin về quỹ mở." 

5ằ Sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 9 như sau: 
"b) Đại lý ký danh phải mở, quản lý tiểu khoản giao dịch độc lập, tách biệt 

tới từng nhà đâu tư. Tông sô dư trên các tiểu khoản phải khớp với số dư trên tài 
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khoản ký danh, số dư trên từng tiểu khoản phải khớp với số liệu sở hữu chứng 
chỉ quỹ của nhà đầu tư đó tại sổ chính." 

6. Sửa đổi khoản 3 Điều 10 như sau: 
"3. Đại lý phân phối chỉ được nhận lệnh giao dịch của nhà đầu tư khi phiếu 

lệnh đã được điền chính xác và đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định tại Phụ 
lục số 21 ban hành kèm theo Thông tư này. Phiếu lệnh phải được đại lý phân 
phối lưu trữ theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Đồng thời phải bảo 
đảm ghi nhận đày đủ, chính xác, kịp thời và rõ ràng về thời điểm nhận lệnh, 
người nhận lệnh từ nhà đầu tư. Trường hợp lệnh nhận qua điện thoại, fax, lệnh 
giao dịch trực tuyến qua internet hoặc các phương tiện điện tử, đường truyền 
khác thì tuân thủ theo quy định về giao dịch điện tử và lưu trữ phiếu lệnh theo 
hình thức tệp dữ liệu điện tử." 

7. Sửa đổi khoản 3 và bổ sung khoản 4 Điều 11 như sau: 
"3. Tiền mua chứng chỉ quy sau khi chuyển vào tài khoản tiền của quỹ tại 

ngân hàng giám sát thì được giải ngân để đầu tư ngay trong ngày giao dịch 
chứng chỉ quỹ. Ngân hàng giám sát có trách nhiệm thanh toán tiền lãi cho quỹ, 
với lãi suất tối thiểu bàng lãi suất tiền gửi không kỵ hạn đang áp dụng, kê từ 
ngày quỹ nhận được tiền mua chứng chỉ quỹ từ nhà đầu tư. 

4ẳ Trường họp lệnh mua chứng chỉ quỹ và việc thanh toán cho lệnh mua 
được thực hiện bởi cá nhân, tổ chức khác không phải lả nhà đâu tư thì phiêu lệnh 
và tài liệu xác nhận việc thanh toán phải nêu rõ tên, số tài khoản và giá trị thanh 
toán của nhà đâu tư được hưởng 

8. Sửa đổi khoản 4, khoản 6 

lợi." 

Điều 14 như sau: 

"4. Phí mua lại, phí phát hành, phí chuyển đổi có thể được quy định với các 
mức khác nhau, căn cứ vào thời hạn nắm giữ chứng chỉ quỹ, mục tiêu đầu tư, 
hoặc giá trị khoản đầu tư. Các mức phí tối đa phải được quy định tại điều lệ quỹ 
và bản cáo bạchẽ Các mức phí cụ thể được công bố tại bản cáo bạch, bản cáo 
bạch tóm tắt, ừên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ, đại lý phân 
phối hoặc dưới các hình thức khác. Phí phát hành không được vượt quá năm 
phần trăm (5%) giá trị giao dịch, Phí mua lại, phí chuyển đổi không vượt quá ba 
phần trăm (3%) giá trị giao dịch. 

6. Việc tăng các mức phí chỉ được thực hiện khi mức phí sau khi tăng 
không vượt quá các mức quy định tại khoản 4 Điều này. Thời điểm áp dụng mức 
phí mới tăng sớm nhất là chín mươi (90) ngày kể từ ngày công ty quản lý quỹ 
công bố về các mức phí mới trên trang thông tin điện từ của công ty." 

9. Sửa đổi điểm b, điểm e, t?ổ sung điểm g tại khoản 2 Điều 15 như sau: 
"2. Các loại tài sản mà quỹ ctược đầu tư bao gồm: 
b) Ngoại tệ, công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ 

chuyển nhượng theo quy định của pháp luật liên quan; 
e) Cổ phiếu, trái phiếu chuẩn bị niêm yết, chuẩn bị đăng ký giao dịch phát 

hành bởi các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam; trái phiếu 
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doanh nghiệp phát hành bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức 
túi dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành; 

g) Quyền phát sinh gắn liền vói chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ." 
10. Sửa đổi khoản 4, khoản 5, khoản 8 Điều 15 như sau: 
"4. Cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ mở phải bảo đảm: 
a) Trừ tiền gửi trên tài khoản thanh toán của quỹ tại ngân hàng giám sát, 

quỹ mở không được đầu tư quá bốn mươi chín phần trăm (49%) tống giá trị tài 
sản của quỹ vào các tài sản theo quy định tại điếm a, b khoản 2 Điều này. Quy 
định này không áp dụng đoi với quỹ trái phiếu; 

b) Không được đầu tư quá ba mươi phần ừăm (30%) tổng giá trị tài sản của 
quỹ vào các tài sản quy định tại điểm a, b, d, e và f khoản 2 Điều này, phát hành 
bởi một công ty hoặc một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau, trong đó 
phần đàu tư vào chứng khoán phái sinh là giá trị cam kết của hợp đồng xác định 
theo quy đinh tại Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Không được đầu tư quá hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản 
của quỳ vào chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành, kể cả các 
loại giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu (trừ trái phiếu Chính 
phủ), cổ phiếu có quyền biểu quyết, cổ phiếu không có quyền biếu quyết, trái 
phiếu chuyển đổi; 

d) Không được đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá 
mười phần trăm (10%), hoặc quá mười lăm phần trăm (15%) (trong trường hợp 
quỹ chỉ số, quỹ hoán đổi danh mục) tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của 
tổ chức đó, trừ trái phiếu Chính phủ; 

e) Không được đầu tư quá mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của 
quỹ vào các tài sản quy định tại điểm e khoản 2 Điều này; 

í) Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỳ 
không được vượt quá bốn mươi phần trăm (40%) tổng giá trị tài sản của quỹ, trừ 
trường hợp quỹ trái phiếu; 

g) Tại mọi thời điểm, tổng giá trị cam kết trong các giao dịch chứng khoán 
phái sinh, dư nợ vay và các khoản phải trả của quỹ không được vượt quá giá trị 
tài sản ròng của quỹ; 

h) Không được đầu tư vào các quỹ đầu tư chứng khoán, cổ phiếu của các 
công ty đàu tư chứng khoán thành lập và hoạt động tại Việt Nam; 

i) Không được đầu tư trực tiếp vào bất động sản, đá quý, kim loại quý 
hiếm; 

j) Phải có chứng khoán của ít nhất sáu (06) tổ chức phát hành, trừ trường 
hợp quỹ trái phiếuẽ 

5ẻ Trừ trường hợp quy định tại điểm g, h, i khoản 4 Điều này, cơ cấu đầu tư 
của quỹ mở được phép sai lệch nhưng chỉ do các nguyên nhân khách quan như 
sau: 



a) Biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ; 
b) Thực hiện các khoản thanh toán hợp pháp của quỹ; 
c) Thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư; 
d) Hoạt động hơp nhất, sáp nhập các tổ chức phát hành; 
e) Quỹ mới được cấp phép thành lập hoặc do tách quỹ, hợp nhất quỹ, sáp 

nhập quỹ mà thời gian hoạt động không quá sáu (06) tháng, tính từ ngày được 
cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ; 

f) Quỹ đang ừong thời gian giải thể. 
8. Công ty quản lý quỹ chỉ được đầu tư tiền gửi, công cụ tiền tệ quy định tại 

điểm a, b khoản 2 Điều này phát hành bởi các tổ chức tín dụng trong danh sách 
đã được ban đại diện quỹ phê duyệt bằng văn bản." 

11. Sửa đổi khoản 2 Điều 16 như sau: 

"2. Công ty quản lý quỹ không được phép vay để đầu tư, trừ trường họp 
vay ngắn hạn để trang trải các chi phí cần thiết cho quỹ hoặc thực hiện thanh 
toán các giao dịch chứng chỉ quỹ với nhà đầu tư. Tổng giá trị các khoản vay 
ngắn hạn của quỹ, không bao gồm các khoản tạm ứng, các khoản phải trả, không 
được quá năm phần trăm (5%) giá trị tài sản ròng của quỹ tại mọi thời điểm và 
thời hạn vay tối đa là ba mươi (30) ngày." 

12. Sửa đổi khoản 2 Điều 17 như sau: 
"2ẳ Đối với các giao dịch theo phương thức thỏa thuận (trừ trường hợp giao 

dịch thực hiện trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán), các giao 
dịch mua, bán chứng khoán chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch, công ty 
quản lý quỹ phải bảo đảm: 

a) Được sự chấp thuận bằng vãn bản của ban đại diện quỹ về khoảng giá dự 
kiến, thời điểm thực hiện, đối tác giao dịch, loại tài sản giao dịch trước khi thực 
hiện giao dịch; 

b) Trường hợp mức giá thực tế mua cao hơn hoặc giá bán thực té thấp han 
giá tham chiếu của các tổ chức cung cấp báo giá, hoặc vượt quá khoảng giá đã 
được chấp thuận theo quy định tại điểm a khoản này, công ty quản lý quỹ phải 
giải thích rõ lý đo để ban đại diện quỹ xem xét, quyết địnhế" 

13 ẽ Sửa đổi khoản 3 Điều 19 như sau: 
"3. Việc xác định giá thị trường các tài sản của quỹ thực hiện theo phương 

pháp quy định tại Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó: 
a) Đối với trái phiếu niêm yết: Giá thị trường là giá yết cuối ngày (hoặc tên 

gọi khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán) của giao dịch thông 
thường tại ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá cộng lãi lũy ké (nếu 
giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế); 

b) Đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch: Giá thị trường là giá đóng 
cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chê của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có 
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giao dịch gần nhất trước ngày định giá; 
c) Đối với các công cụ không ữả lãi bao gồm tín phiếu, ửái phiếu, giấy tờ 

có giá và các công cụ không trả lãi khác: Giá thị trường là giá yết trên hệ thống 
giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường họp không có giá yêt thì mức 
giá được xác định theo mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng 
thầu hoặc một lãi suất khác do ban đại diện quỹ quy định và thời gian nắm giữ 
công cụ; 

d) Đối với các tài sản được phép đầu tư, chưa niêm yết, đăng ký giao dịch 
trên Sở giao dịch chứng khoán: Giá thị trường là giá trung bình của các giao 
dịch thực hiện thành công tại ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá do các 
tổ chức báo giá cung cấp. Trường hợp không có báo giá thì mức giá được xác 
định theo mô hình lý thuyết đã được ban đại diện quỹ thông qua." 

14. Sửa đổi điểm a, b khoản 1 Điều 24 như sau: 
"1. Đại hội nhà đầu tư do công ty quản lý quỹ triệu tập và quyết định những 

nội dung sau: 
a) Sửa đổi, bổ sung điều lệ quỹ, họp đồng giám sát; phương án phân phối 

lợi nhuận; 
b) Các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ; 

tăng mức phí trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; thay đổi công ty 
quản lý quỹ, ngân hàng giám sát." 

15. Sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 26 như sau: 
"1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, quyết định tại cuộc họp 

của đại hội nhà đầu tư được thông qua khi được số nhà đầu tư đại diện ít nhất 
năm mươi mốt phần trăm (51%) tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư dự họp 
tán thành; tỷ lệ cụ thể do điều lệ quỹ quy định. 

2. Đối với các nội dung quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 24 Thông tư 
này, quyết định tại cuộc họp được thông qua khi số nhà đầu tư đại diện ít nhất 
sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư dự họp tán 
thành; tỷ lệ cụ thể do điều lệ quỹ quy định. 

4. Trường hợp lấy ý kiến đại hội nhà đầu tư dưới hình thức bằng văn bản, 
quyết định được thông qua nếu được số nhà đầu tư đại diện cho ít nhất năm 
mươi mốt phần trăm (51%) tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết tán 
thảnh; tỷ lệ cụ thể do điều lệ quỹ quy định." 

16. Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 35 như sau: 

"a. Chứng chỉ cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán; hoặc 
chứng chỉ quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán CFA từ bậc 1 (Chartered 
Financial Analyst level I) trở lên, CIIA từ bậc 1 (Certiíied International 
Investment Analyst level I) trở lên; hoặc chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng 
khoán cấp tại các quốc gia là thành viên của tổ chức hợp tác và phát triển kinh te 
(OECD). 
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17. Sửa đổi điểm a, d, e khoản 2 Điều 36 như sau: 
"2. Hoạt động lưu ký tài sản quỹ phải đảm bảo: 
a) Công ty quản lý quỹ thực hiện việc đăng ký tài sản của quỹ dưới tên của 

quỹ theo các điều khoản hợp đồng kinh tế giữa quỹ (thông qua công ty quản lý 
quỹ) và đối tác theo các quy định của pháp luật liên quan; bảo đảm toàn bộ tài 
sản của quỹ phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam phải được đăng ký sở hữu thuộc 
quỹ và lưu ký đầy đủ tại ngân hàng giám sát theo nguyên tắc sau: 

- Trường họp tài sản có đăng ký sở hữu thì phải được đăng ký, ghi nhận 
dưới tên của quỹ, trừ trường họp tài sản phải đăng ký, ghi nhận dưới tên của 
ngân hàng giám sát hoặc tổ chức lưu ký phụ hoặc công ty quản lý quỹ theo quy 
đinh của pháp luật có liên quanế Bản gốc các tài liệu pháp lý xác nhận quyền sở 
hữu tài sản của quỹ phải được lưu ký đầy đủ tại ngân hàng giám sát, trừ trường 
họp là chứng khoán đã đăng ký, lưu ký tập trung. Trường hợp là chứng khoán 
phát hành dưới hình thức ghi sổ, hoặc việc chuyển quyền sở hữu cho quỹ chưa 
hoàn tất, hơp đồng mua bán gốc và giao dịch thanh toán mua phải được lưu ký 
tại ngân hàng giám sát. 

Trường họp tài sản không được đãng ký sở hữu, hoặc chưa được kịp thời 
chuyển quyền sở hữu cho quỹ trong thời hạn quy định tại các thỏa thuận phát 
hành, hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng đầu tư hoặc các hợp đông kinh tế 
tương đương, ngân hàng giám sát có trách nhiệm xác nhận rõ về tình trạng lưu 
ký và đăng ký tài sản này tại các báo cáo định kỳ của công ty quản lý quỹ và 
ngân hàng giám sát, đồng thời gửi thông báo bằng văn bản cho ban đại diện quỹ. 

- Trường họp là loại tài sản không có đăng ký sở hữu, ngân hàng giám sát 
có trách nhiệm định kỳ hàng tháng đối soát với tổ chức tiếp nhận vốn đâu tư, tô 
chức phát hành, tổ chức quản lý sổ đăng ký cổ đông hoặc các tổ chức tương 
đương khác về khối lượng, giá trị tài sản của quỹ, bảo đảm việc lưu ký tài sản 
tuân thủ quy định tại điểm e khoản 1 Điều nàyẻ 

- Trường họp là tiền gửi ngân hàng, ngân hàng giám sát có quyền và trách 
nhiệm yêu cầu công ty CỊUẩn lý quỹ cung cấp đầy đủ thông tin về các hợp đồng 
tiền gửi, các tài khoản tiễn gửi của quỹ. Ngân hàng giám sát có trách nhiệm định 
kỳ hàng tháng đối soát số dư tài khoản tiền gửi, giá trị các hợp đồng tiền gửi với 
các ngân hàng nhận tiền gửi của quỹ." 

18. Bổ sung khoản 10 Điều 37 như sau: 
"10. Cơ chế phối họp giữa Ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ 

trong việc rà soát hoạt động của đại lý chuyển nhượng thực hiện theo thỏa thuận 
giữa hai bên, ừong đó bảo đảm trách nhiệm của công ty quản lý quỹ tuân thủ 
theo quy định của pháp luật." 

19Ế Sửa đổi khoản 1, bổ sung khoản 6 Điều 38 như sau: 
"1. Ngân hàng giám sát phải gửi báo cáo giám sát định kỳ hàng tháng, quý, 

bán niên, năm về hoạt động giám sát đối với quỹ theo hướng dẫn của ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước. Báo cáo phải đánh giá việc tuân thủ của công ty quản 
lý quỹ trong hoạt động đâu tư, giao dịch, xác định giá trị tài sản ròng theo các 
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quy định tại điều lệ quỹ, các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị 
trường chứng khoán. 

6. Chế độ báo cáo của ngân hàng giám sát đối với công ty quản lý quỹ theo 
quy định tại Điều này chỉ giới hạn trong phạm vi hoạt động của quỹ mở và 
thông tin liên quan mà ngân hàng có được trong quá trình thực hiện chức năng 
giám sát theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Thông tư này." 

20. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 39 như sau: 
"a) Là công tv chứng khoán có nghiệp vụ môi giới chứng khoán, công ty 

quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại 
và tổ chức kinh tế khác. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thưang 
mại, tổ chức kinh tế khác thì phải làm thủ tục đăng ký hoạt động phân phối 
chứng chỉ quỹ với ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 3 
Điều này." 

21. Bổ sung khoản 4 Điều 40 như sau: 
"4. Đại lý phân phối không phải là tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân 

hàng lưu ký, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm thì không được: 
a) Làm đại lý ký danh; 
b) Đồng thời làm đại lý phân phối cho công ty quản lý quỹ khác nếu không 

được chấp thuận bằng văn bản của công ty quản lý quỹ mà mình đang làm đại lý 
phân phối." 

22. Sửa đổi khoản 2 Điều 42 như sau: 
"2. Công ty quản lý quỹ, tổ chức, cá nhân có liên quan không được quảng 

cáo, thông tin, giới thiệu các quỹ chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào 
bán chứng chỉ quỹ mở, hoặc quỹ đã chấm dứt hoạt động, trừ trường hợp đó là 
các hội thảo giói thiệu quỹ cho cán bộ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền." 

23. Bổ sung khoản 5 Điều 44 như sau: 
"5. Định kỳ hàng tuần, công ty quản lý quỹ công bố trên trang thông tin 

điện tử của công ty mức sai lệch giá trị tài sản ròng của quỹ chỉ số so với chỉ số 
tham chiếu (tracking error- TE), ừong đó mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu 
được xác định theo quy định pháp luật chứng khoán về quỹ hoán đổi danh mục. 
Trường hợp mức sai lệch nêu trên vượt quá hạn mức tối đa đã được quy định tại 
điêu lệ quỹ, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm công bố lý do, tạm dừng giao 
dịch chứng chỉ quỹ hoặc điều chỉnh lại danh mục đầu tư để khắc phục tình trạng 
đó theo quy định tại điều lệ quỹ." 

24. Bỏ cụm từ "tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan" tại khoản 1 Điều 9, 
khoản 6 Điều 18 Thông tư 183/2011/TT-BTC*. 

25. Bãi bỏ quy định tại khoản 9 Điều 2; khoản 3 Điều 26; Phụ lục số 30 ban 
hành kèm Thông tứ 183/2011/TT-BTC. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 
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1 ề Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày/ỹtháng 3 năm 2016. 
2Ể Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư này do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết 

định./. fỳeùc/ 
Nơi nhận: KT. Bộ TRƯỞNG 

- Văn phòng Chính phủ; ^ ' TRƯỞNG 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tồng bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương 
- Văn phòng BCĐ TW về phòng chống tham nhũng; 
- Viện Kiểm sát NDTC, Toà án NDTC; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Cơ quan Trung ương cùa các đoàn thể; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Cục kiểm tra vãn bản - Bộ Tư pháp; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Website BTC; 

- Lưu: VT, ƯBCK, 300. 
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