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(i) Tổ chức tài chính thực hiện hoạt động
dịch vụ trung gian thanh toán (Điều 4.1.(đ));
(ii) Tổ chức, cá nhân kinh doanh xổ số, đặt
cược (Điều 4.2.(a));
(iii) Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ thỏa
thuận pháp lý (Điều 4.2.(đ)).
     Ngoài ra, Luật PCRT 2022 còn điều
chỉnh tên gọi của một số Đối tượng báo cáo
nhằm đảm bảo thống nhất với các quy định
hiện hành và hướng tới tương thích với thông
lệ quốc tế, cụ thể như sau:
(i) Tổ chức tài chính thực hiện môi giới
chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán và
bảo lãnh phát hành chứng khoán (Điều 4.1.
(i)) (trước đây là tư vấn, bảo lãnh phát hành
chứng khoán, đại lý phân phối chứng
khoán);
(ii) Tổ chức tài chính thực hiện quản lý quỹ
đầu tư

       Luật PCRT 2022 bổ sung thêm ba đối
tượng có trách nhiệm báo cáo về phòng
chống rửa tiền (“Đối tượng báo cáo”) gồm: 

danh mục đầu tư chứng khoán (Điều 4.1.(k))
(trước đây là quản lý tiền mặt hoặc chứng
khoán cho tổ chức, cá nhân khác); 
(iii) Tổ chức tài chính doanh bảo hiểm nhân
thọ (Điều 4.1.(l)) (trước đây là cung ứng
dịch vụ bảo hiểm; hoạt động đầu tư có liên
quan đến bảo hiểm nhân thọ);
(iv) Tổ chức/cá nhân kinh doanh trò chơi có
thưởng bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng;
trò chơi trên mạng viễn thông, mạng
Internet (Điều 4.2.(a)) (trước đây là Kinh
doanh trò chơi có thưởng, casino).

Bổ sung và làm rõ các Đối tượng
có trách nhiệm báo cáo về phòng
chống rửa tiền

Bổ sung nguyên tắc có đi có lại
trong hợp tác quốc tế về phòng
chống rửa tiền

     Để đảm bảo việc hợp tác quốc tế về
phòng chống rửa tiền được toàn diện và hiệu
quả
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quả, Luật PCRT khoản 1 Điều 6 bổ sung
nguyên tắc có đi có lại trong việc trao đổi,
cung cấp, chuyển giao thông tin trong trường
hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa ký
kết hoặc tham gia điều ước quốc tế, thỏa
thuận quốc tế về phòng chống rửa tiền. Việc
áp dụng nguyên tắc có đi có lại phải đảm
bảo không trái với pháp luật Việt Nam, phù
hợp với pháp luật và tập quán quốc tế. 

của Bộ, ngành gửi Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam khác.
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        Trước đây, việc đánh giá rủi ro rửa tiền
tại Việt Nam được thực hiện theo khoản 1
Điều 24 Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật
PCRT 2012, tuy nhiên, NĐ 116/2013/NĐ-CP
chưa quy định rõ thời gian tiến hành và cơ
quan phê duyệt kết quả đánh giá. 
       Khắc phục những thiếu sót trên, khoản 1
Điều 7 Luật PCRT 2022 quy định rõ: “Định
kỳ 05 năm, Ngân hàng nhà nước chủ trì,
phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan
thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa
tiền và trình Chính phủ phê duyệt kết quả
đánh giá, kế hoạch thực hiện sau đánh giá.
Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
được thực hiện đối với cả hoạt động mới
phát sinh có thể có rủi ro về rửa tiền”.
       Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm
(i) phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia
về rửa tiền trong nội bộ ngành và (ii) cập
nhật rủi ro về rửa tiền dựa trên việc triển
khai kế hoạch thực hiện sau đánh giá hoặc
khi có rủi ro phát sinh thuộc phạm vi quản lý 

Luật hóa quy định về đánh giá
rủi ro quốc gia về rửa tiền

Bổ sung quy định mới về trách
nhiệm của Đối tượng báo cáo 

      Thứ nhất, về trách nhiệm đánh giá và
cập nhật rủi ro về rửa tiền hàng năm, Điều
15 Luật PCRT 2022 quy định Đối tượng báo
cáo phải: (i) thực hiện đánh giá rủi ro về rửa
tiền, (ii) phê duyệt, cập nhật báo cáo hàng
năm và (iii) báo cáo cho Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam và Bộ, ngành quản lý nhà
nước theo lĩnh vực của Đối tượng báo cáo
trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hoàn
thành (đối với cá nhân) hoặc được phê duyệt
(đối với tổ chức).
        Thứ hai, về trách nhiệm xây dựng Quy
trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại
khách hàng theo ba mức độ rủi ro về rửa
tiền: Điều 16 Luật PCRT 2022 quy định Đối
tượng báo cáo phải xây dựng Quy trình quản
lý rủi ro về rửa tiền trên cơ sở kết quả đánh
giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền, trong đó,
phân loại khách hàng theo ba mức độ rủi ro
về rửa tiền là thấp, trung bình và cao (thay
vì hai mức độ như trước đây là cao và
thấp).
        Thứ ba, về trách nhiệm ban hành chính
sách, quy trình để nhận diện và đánh giá
mức độ rủi ro về rửa tiền trước khi cung cấp
sản phẩm, dịch vụ mới,  Điều 19 Luật PCRT
2022 bổ sung quy định Đối tượng báo cáo
phải ban hành chính sách, quy trình để nhận
diện và đánh giá mức độ rủi ro về rửa tiền
trước khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ mới;
sản
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      Thứ nhất, về phương thức xác minh
thông tin nhận biết khách hàng, bên cạnh
việc kế thừa các quy định trước đây về việc
cho phép Đối tượng báo cáo thu thập xác
minh thông tin khách hàng gián tiếp thông
qua cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, khoản 2
Điều 14 Luật PCRT 2022 bổ sung quy định
cho phép Đối tượng báo cáo có thể khai thác
thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư theo quy định pháp luật để đối chiếu,
xác minh thông tin do khách hàng cung cấp.
        Thứ hai, về trách nhiệm liên quan đến
khách hàng cá nhân là nước ngoài có ảnh
hưởng chính trị thì rà soát thông tin để lập
danh sách khách hàng là cá nhân nước ngoài
có ảnh hưởng chính trị áp dụng tại Đối tượng
báo cáo; thực hiện các biện pháp thích hợp
để xác minh nguồn gốc tài sản của khách
hàng và chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân
nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; giám sát  
giao

mối quan hệ kinh doanh trong suốt quá trình
giao dịch với Đối tượng báo cáo; giám sát
chặt chẽ mối quan hệ kinh doanh với chủ
hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có người thụ
hưởng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của người
thụ hưởng là cá nhân nước ngoài có ảnh
hưởng chính trị. 

sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công
nghệ đổi mới (trước đây quy định chung là
giao dịch liên quan đến công nghệ mới).
        Hiện nay, Luật PCRT 2022 chưa có quy
định rõ về chế tài xử lý trong trường hợp Đối
tượng báo cáo vi phạm các quy định nêu
trên, do đó, cần phải chờ thêm các Nghị
định, Thông tư hướng dẫn Luật PCRT 2022
để làm rõ hơn nội dung này. 

Quy định mở rộng hơn về
phương thức khai thác và xác
minh thông tin nhận biết khách
hàng  

Sửa đổi quy định liên quan đến
giám sát một số giao dịch đặc
biệt

       Luật PCRT 2022 sửa đổi quy định về
thời hạn báo cáo giao dịch đáng ngờ: Đối
tượng báo cáo phải báo cáo giao dịch đáng
ngờ quy định tại Điều 37 của Luật PCRT
trong thời hạn ba ngày làm việc (trước đây
là tối đa là 48 giờ) kể từ ngày phát sinh
giao dịch hoặc trong thời hạn một ngày làm
việc (trước đây phải báo cáo ngay) kể từ
ngày đối tượng báo cáo phát hiện được giao
dịch đáng ngờ.
        Bên cạnh đó, Luật PCRT 2022 bổ sung
trường hợp Đối tượng báo cáo phải áp dụng
ngay biện pháp trì hoãn giao dịch khi có
yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền theo quy định tại các luật có liên
quan, đồng thời quy định rõ các căn cứ để
trì hoãn giao dịch (ví dụ: khi có căn cứ để
nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan
đến giao dịch thuộc danh sách đen). 
      Đối tượng báo cáo không phải chịu
trách nhiệm pháp lý về những hậu quả phát
sinh khi áp dụng biện pháp trì hoãn giao
dịch theo đúng quy định.
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      Thứ nhất, về dấu hiệu đáng ngờ trong
lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, khoản 3 Điều 30
Luật PCRT 2022 bổ sung dấu hiệu đáng ngờ
trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ là: “Bên
mua bảo hiểm thanh toán phí bảo hiểm từ tài
khoản không phải là tài khoản của bên mua
bảo hiểm hoặc không phải là tài khoản của
tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm ủy
quyền hoặc thanh toán bằng các công cụ
chuyển nhượng không ghi tên” (trước đây
quy định là Người mua hợp đồng bảo hiểm
và thanh toán từ tài khoản không phải là tài
khoản của mình hoặc bằng các công cụ
chuyển nhượng không ghi tên). 
       Thứ hai, về dấu hiệu đáng ngờ trong
lĩnh vực chứng khoán, khoản 8 Điều 30 Luật
PCRT 2022 quy định thêm dấu hiệu đáng
ngờ trong lĩnh vực chứng khoán là: “Nhà
đầu tư nước ngoài cư trú ở quốc gia, vùng
lãnh thổ có rủi ro cao về rửa tiền góp vốn
thành lập quỹ đầu tư chứng khoán, công ty
đầu tư chứng khoán tại Việt Nam”.
         Bên cạnh đó, Điều 30 Luật PCRT 2022
quy định chi tiết hơn về một số giao dịch
đáng ngờ được nêu tại Luật PCRT 2012 như
sau: 
(i) Người không cư trú chuyển số tiền lớn từ
tài khoản giao dịch chứng khoán hoặc thanh
lý hợp đồng ủy thác đầu tư chứng khoán để
chuyển

chuyển tiền ra khỏi Việt Nam (trước đây là
Người không cư trú chuyển số tiền lớn từ tài
khoản giao dịch chứng khoán ra khỏi VN); 
(ii) Khách hàng thường xuyên bán tất cả cổ
phiếu trong danh mục đầu tư và đề nghị
công ty chứng khoán ký ủy nhiệm chi để
khách hàng rút tiền mặt từ ngân hàng
thương mại (trước đây là Khách hàng
thường xuyên bán danh mục đầu tư và đề
nghị công ty chứng khoán thanh toán bằng
tiền mặt hoặc séc);
(iii) Tài khoản chứng khoán của khách hàng
đột nhiên nhận được một khoản tiền lớn
không phù hợp với khả năng tài chính của
khách hàng (trước đây là Tài khoản chứng
khoán của khách hàng không hoạt động
trong một thời gian dài nhưng đột nhiên
được đầu tư lớn không phù hợp với khả
năng tài chính của khách hàng).

       Thứ ba, về dấu hiệu đáng ngờ trong
lĩnh vực trung gian thanh toán,  Điều 29
Luật PCRT 2022 quy định chín dấu hiệu
đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh
toán và dây là các nội dung mới chưa từng
được quy định tại Luật PCRT 2012.
        Trong thời gian tới, Luật PCRT 2022
dự kiến sẽ được cụ thể hóa bởi ba văn bản
hướng dẫn, bao gồm: Nghị định của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật PCRT; Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ quy định mức giá trị của giao
dịch có giá trị lớn phải báo cáo và (iii)
Thông tư của Ngân hàng Nhà nước hướng
dẫn thực hiện một số quy định về PCRT./.

Quy định rõ một số dấu hiệu
đáng ngờ trong lĩnh vực chứng
khoán, bảo hiểm nhân thọ, trung
gian thanh toán
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      Law on ALM 2022 adds three (03)
Entities subject to reporting on anti-money
laundering (“Reporting Entities”) as follows:

Several new provisions of
the Law amending and
supplementing a number of
articles of the Law on Anti-
Money Laundering 2022

02
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(i) Financial institutions performing payment
intermediary services (Article 4.1.(dd));
(ii) Organizations, individuals operating
lottery and betting (Article 4.2.(a));
(iii) Organizations, individuals providing
legal agreement service (Article 4.2.(dd)).
      In addition, Law on ALM 2022 also
adjusted the names of several Reporting
Entities to ensure consistency with current
regulations and target compatibility with
international practices, specifically as
follows:
(i) Financial institutions performing
securities brokerage; securities investment
consulting and securities underwriting
(Article 4.1.(i)) (formerly securities
consulting

consulting, underwriting, securities
distribution agency); 
(ii) Financial institutions performing
securities investment fund management;
securities portfolio management (Article
4.1.(k)) (formerly managing cash or
securities for other organizations and
individuals); 
(iii) Financial institutions performing life
insurance business (Article 4.1.(l))
(formerly providing insurance services;
investment activities related to life
insurance)
(iv) Organizations/individuals conducting
prize-winning games, including: prize-
winning video games; telecommunications
network-based games

Supplements and clarifies
Entities subject to reporting on
anti-money laundering
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network-based games, Internet-based games
(Article 4.2.(a)) (formerly Prize-winning
games, casino businesses) 

for conducting and the agency approving
the assessment results.
   Seeking remedies for the above
shortcomings, Article 7.1 of the Law on
ALM 2022 clearly stipulates: “Every 5
years, the State Bank of Vietnam shall
assume the prime responsibility for, and
coordinate with relevant Ministries and
agencies in, conducting a national risk
assessment on money laundering and submit
to the Government for approval of the
assessment results and post-assessment
strategic plan. A national risk assessment
on money laundering shall also be carried
out for new activities that may present a
money laundering risk.”
      The relevant Ministries and agencies
are responsible for (i) disseminating the
results of the national money laundering
risk assessment within the sector and (ii)
updating money laundering risks based on
the implementation of the post-assessment
strategic plan or when there are risks
arising under the management of Ministries
or agencies submitted to the State Bank of
Vietnam.
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Supplements the principle of
reciprocity in international
cooperation on anti-money
laundering

        In order to ensure a comprehensive and
effective international cooperation on anti-
money laundering, Article 6.1 of Law on
ALM 2022 supplemented the principle of
reciprocity in exchange, provision and
transfer of information in the case where
there is no international treaty or
international agreement signed or acceded
between Vietnam and a foreign country on
anti-money laundering. The application of
the principle of reciprocity must be ensured
that it is not contrary to Vietnamese law, and
in accordance with international laws and
practices.

Supplements the principle of
reciprocity in international
cooperation on anti-money
laundering

      Previously, the assessment of money
laundering risks in Vietnam was carried out
according to Article 24.1 of Decree
116/2013/ND-CP detailing the
implementation of a number of articles of
the Law on ALM 2012, however, Decree
116/ 2013/ND-CP has not specified the time
for 

Supplements new provisions on
responsibilities of Reporting
Entities

       Firstly, responsibility for annual money
laundering risk assessment and update,
Article 15 of Law on ALM 2022 stipulates
that the Reporting Entities must: (i) conduct
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not provide sanctions in case a Reporting
Entity violates the above provisions,
therefore, Decrees and Circulars guiding the
Law on ALM 2022 clarifying this matter are
worth waiting for. 
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a money laundering risk assessment, (ii)
approve and update annual reports and (iii)
report to the State Bank of Vietnam and the
Ministries and agencies performing State
management in the fields of the Reporting
Entities within 45 days from the date of
completion (for individuals) or approval (for
organizations).
        Secondly, responsibility for developing
Procedures for money laundering risk
management and customer classification
based on three levels of money laundering
risks,  Article 16 of Law on ALM 2022
stipulates that the Reporting Entities must
develop a Procedure for money laundering
risk management on the basis of the results
of assessment and update of money
laundering risks, in which, customers are
classified based on three levels of money
laundering risk which are low, medium and
high (instead of the previous two levels
which are high and low).
     Thirdly, responsibility for issuing
policies and procedures to identify and
assess money laundering risk level before
providing new products and services, Article
19 of Law on ALM 2022 stipulates that the
Reporting Entities must issue policies and
procedures to identify and assess the level of
risk of money laundering before providing
new products and services;  existing
products and services applying innovative
technology (formerly transactions related to
new technology in general).
         Currently, the Law on ALM 2022 does 

Expands methods of extracting
and verifying KYC information

    Firstly, methods of verifying KYC
information,  in addition to inheriting the
previous regulations on allowing the
Reporting Entities to collect and verify
customer information indirectly through
competent agencies and organizations,
Article 14.2 of the Law on ALM 2022 adds
a provision permitting Reporting Entities to
extract information from the National
Population Database in accordance with the
law to compare and verify information
provided by the customer.
        Secondly, responsibilities in relation
to foreign politically influential individual
customers including: reviewing information
to make a list of customers who are foreign
politically influential individuals applied at
the Reporting Entity; take appropriate
measures to verify the origin of assets of
customers and beneficial owners who are
foreign politically influential individuals;
monitoring the business relationship during
the transaction process with the Reporting
Entity; closely monitor business
relationships with life insurance
policyholders whose beneficiaries or
dsadsad
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   Firstly, suspicious signs in the life
insurance sector, Article 30.3 of Law on
ALM 2022 adds the following suspicious
sign in the life insurance sector: “The
insurance buyer pays the premium from an
account that is not the insurance buyer's
account or is not the account of the
organization, individual authorized by the
insurance buyer, or paid by unnamed
negotiable instruments” (previously, The
person who buys an insurance policy and
makes payment from the account that is not
their own account or by unnamed
negotiable instruments). 
  Secondly, suspicious signs in the
securities sector,  Article 30.8 of Law on
ALM 2022 further stipulates the following
suspicious sign in the securities sector: “A
foreign investor residing in a country or a
territory with high risk of money laundering
contributing capital to establish a securities
investment fund, a securities investment
company in Vietnam”.
        In addition, Article 30 of Law on ALM
2022 provides more details on several
suspicious transactions mentioned in the
Law on ALM 2012 as follows:
(i) A non-resident transferring large
amounts of money from their securities
trading account or liquidating securities
investment trust contracts to transfer money
out of Vietnam (formerly A non-resident
transferring large amounts of money from
their securities trading accounts out of
Vietnam);
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or beneficial owners of beneficiaries are
foreign politically influential individuals. 

Amends regulations related to
the supervision of several special
transactions

   The Law on ALM 2022 amends the
regulations on the time limit for reporting
suspicious transactions: The Reporting
Entity must report the suspicious
transactions specified in Article 37 of the
Law on ALM within three working days
(previously, maximum 48 hours) from the
date of transaction or within one working
day (previously, immediately) from the date
the Reporting Entity detects the suspicious
transaction.
       In addition, the Law on ALM 2022 adds
the case where the Reporting Entity must
immediately apply measures to delay the
transaction at the request of a competent
state agency in accordance with the
provisions of relevant laws, and at the same
time clearly regulates the grounds for
delaying the transaction (e.g., when there are
grounds to suspect or discover blacklisted
transaction-related parties). The Reporting
Entity shall not be legally liable for the
consequences arising from the application of
transaction delay measures in accordance
with regulations.

Specifies a number of suspicious
signs in the field of securities,
life insurance, payment
intermediaries
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(ii) A regular customer selling all stocks in
their investment portfolio and requesting the
securities company to sign a payment order
for the customer to withdraw cash from
commercial banks (formerly A regular
customer selling their investment portfolio
and requesting the securities company to
pay by cash or check);
(iii) A customer's securities account
suddenly receiving a large amount of money
that was not consistent with the customer's
financial ability (formerly A customer’s
securities account having been inactive for a
long time but suddenly receiving a huge
investment inconsistent with the financial
capacity of the customer).
        Thirdly, suspicious signs in the field of
payment intermediaries,  Article 29 of Law
on ALM 2022 stipulates nine suspicious
signs in the field of payment intermediaries.
These are new contents that have never been
regulated in the Law on ALM 2012.
        In the near future, Law on ALM 2022
is expected to be concretized by three (03)
guiding documents, including: (i)
Government Decree detailing the
implementation of a number of articles of
Law on ALM 2022; (ii) Decision of the
Prime Minister stipulating the value of
large-value transactions subject to reporting
and (iii) Circular of the SBV guiding the
implementation of a number of regulations
on anti-money laundering. 


