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Trin khai thrc hin Cong vn s 540513G1V1-VT ngày 09/6/2021 cüa 
B GTVT ye vic trin khai Quyêt dlnh  so 828/QD-TTg ngày 31/5/2021 cia 
Thu t1.rng ChInh phü ye Dánh giá rüi ro quôc gia ye tài trq phô biCn vu kliI hiy 
diet hang 1ot. 

Ciic Du&ng st Vit Nani sao gcri toàn van ni dung Quyêt djnh s 
828/QD-TTgngày 31/3/2021 cüa Thu thn chInh phü den Tong cong ty DS\TN 
và dê ngh TOng cong ty DSVN tO clthc triên khai thirc hin den các &n vj lien 
quan, trong qua trInh tic hin báo cáo vã do xuât nhi'ng ni dung vu&ng mAc 
hoc vuvt qua thãm quyên ye Ciic DSVN dê tong hp, báo cáo B GTVT. 

D nghj Tng cong ty DSVN nghiOm tüc trin khai tic hin./. L. -- 
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V/v 1rin khai Quyt djnh s 
8281QD-TTg ngày 31/5/2021 cüa 
Thu tu&ng Chinh phU 
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BQ GIAO THÔNG VAN i'AI CQNG HOA XA HQ! CIIU NGIIiA VIT NAM 
Dc Ip - Ttr do - 1hniIi phüc 

S6: 5405  /BGTVT-VT 
V/v: Trin khai Quy& djnh so 

828/QD-TTg ngày 31/5/2021 
cUa 'I'hU tuâng ChIith phU. 

KInh gCi: 

Ha Nç5i, ngày 09 t/iáng 06 nã,,i 202/ 

- TOng ci,ic Disäng bO Vit Nani; 
- Cuc Dumg sat Vit Narn; 
- Cc I-lang không Vit Narn; 
- Cuc Hang hãi Vit narn; 
- Cc Du?ng thUy nt)i dja Vit Narn; 
- Các Co quan, don vi tnrc thuc B. 

Ngày 3 1 tháng 5 nrn 2021, Thu tuthg Chinh phci có QuyOt djnh sO 
828/QD-TTg v vic ban hành Dánh giá rth ro quOc gia v tAi trçY phO bin vu 
khI hüy diet hAng 1oit. 130 Giao thông vn tAi (GFVT) yu cu các Co quan, don vj: 

1. Khlm truong triOn khai thirc hin Quyt djnh sO 828/QD-TTg ngày 3 
tháng 5 näm 2021 cCia '1'h tt.rmg ChInh phU. 

2. Báo cáo, d xut kjp th?ii v I3t GTV'I' nu có n0i  dung \'uYng mac 
hoc vuçlt qua th?tm quyn trong qua trmnh thirc hin dO xciii xét xcr i. 

BO GTVT yêu dtu các Co quan, don vj khlin twang triOn khai thrc hin./. 

Gii kè,n van ban: QuycfI din/i  s 828/QD- TTg ngày 31 iháng 5 nánz 2021 
cik, Thá !zi&ng ChInh phi. 
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THU TUNG CIIINH PHU CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VT NAM 
Dc lap - Tr do - Hnh phüc 

S: /QD-TTg Ha Nóf, ngay 31 thông 5 náin 2021 

QUYET DjNI! 
Ban t,ãuh Dánli giá rüi ro quc gia v tãi trq ph bin vu khI hüy dit hang loit 

THU TSJNG CHINII PHU 

C'án cz LzØt  To ch:c ChIn/i phz ngây /9 thông 6 narn 20/5; Ludt sza 
dOi, bO sung rnç3t sO diêu cia Lut TO chtc ChInh phii và Lut To ch&c chin/i 
quyên cija p/nwng ngày 22 thông 11 nárn 2019; 

can cs Ng/if dfnh sd 8]/2019/ND-CP ngôy I/thông 11 ná,n 2019 cza 
ChInh p/ia véphOng, chOngphO bién vu k/it' /uy diet  hông logt; 

Gán ci Quyt df n/i s 21/2/QD-TTg nOy 25 thông / 1 nám 20/4 cüa 
Thz tiding ChInh pha ye vic ban hành Kê /zocwh hành dç3ng quOc gia ye 
phOng, chOng ria lien và àì !îçî khang bO giai doan 2015 - 2020; 

Theo dé tig/if cza /3ó tr:ràng !.?ó Quc phOng. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hânh kern theo Quyt djnh nay "F)ánh giá rüi ro quc gia v 
tài trçi phô biên vu khI hciy diet hang lot". 

Diu 2. Quy4t djnli nay có hiu hrc kê tr ngày k' ban hành. 

J)iu 3. Các B tnràng, '['hO tnthng cQ quan ngang h, Thi trtrô'ng c 
quail thuc Chmnh phci, Ch tjch Uy ban nhán dan tinh,  tbânh phô trirc thuc 
trung uang chu trách nhirn thi hanh Quyêt djnh nay, 

KT. THU TXNG 
,..pk10n.w TUNG 

No'! nhmn: 
- Ban Bi thLr Trung uung Dãng; 
• Th twnig, các Phô ThU tLrrng ChInli phU; 
- Các bç\ co quan ngang h& co quan thuôc Chinh phU; 
- IIDND, UBNF) các tinh, thânh ph truc thuc Irung ucmg;/, 
- Van phông Trung uoig và các Ban cUa Dang; 
- Van phông Tong Bi thu; 
- Van phOng Ch 11ch I1ut1c; 

- VAn phông QuOc hôi; 
- 1h51 ding Dn kc vã các (Jy ban cUa Quc Iicii; 

- TOa an nhãn dan t6 cao; 
• Vin kim sat ithán dan tOi cao; 
- Kiêrn toán nhà nuãc; 
- (Jy ban Oiárn sat tài chinh Quc gia; 
- (Jy ban tning uong Mt trân To quOc Vit Nam; 
- Ca quari hung trang cUa các doàn the; 
- VPCI': BTCN. các PCN, Trq 1? iTg, TGD C6ng TFDT, 
các V, Cc, don vj trrc thuc; 

- Lou: VT, NC (2). 4o 

:-!..''Y I'., 
I'!'&.. / \ ' 

ig Hôa Bmnh 



'Th(J1Ud4JHINH I'HU CQNG HOA XA LIQI CHU NGHIA VHF NAM 
I Dc Ip  - Ti

e
r do - Hnli phüc 

DANH GIA RUl RO QUOC GIA 
yE TAI TR uO lIEN VU KHI HUY tn'r hANG LOT 

(Kern i/zeo Quyël cl/nh so: 8 2/QD-  TTg 
ngay 31 thOng 5 nárn 2021 cza Thz tu'cfng ChInh p/n) 

1-íà NOi,  tMng 5 nrn 2021 

Vl1T NAM. DANK GIA RIJI RO QUOC GIA vi TM TRQ PIIO ilhiN VU Kill LIUV DIET  JIANo i.O,T 



Dánh gii rCii ro DGRR 

CBRNs 

FlU Dan vj tmnh báo tãi chinh 

2 

lU VIET TAT 

WI khI hüy diet hang loit 

PII bin vCi khi hCiy diet hang lo?t 

Cãc tác nhãn hit nhân, phóng x, hóa h9c vâ sinh 
hQC 

AML/CTF/CPF 

MI,rl'F/PF 

NPO 

I)NFDPs 

Fis 

HDBALHQ 

Chng rra tin/chng tài trq khcing bo/chong tái 
tr pho hiôn 

RCra tién/tài trq khthig bô/tài trq phô bién 

To chrc phi lçvi nhun 

Các 1mb virc kinh doanh hoc ngânh ngh phi tài 
chinh clii djnh 

Cãc to chtrc tài chInh 

1-1i diig Bão an Lien hçp quôc 

Lirc ltiçing dc nliini tài chinh v ch&ig rCra tin 
quôc (C 

To chirc chãu A - Thai BInh Duoiig v ch6ng rcra 
tiCn (to cIizc khu vc cia FATi) 

Cp nht thco dôi thông tin khách hang 

APG 

CDD 

STR Bão cáo giao djch dáng ng 

UNSCRs 

RBA 

Nghj quyct cüa 1-IDBALHQ ye tr&ng pht tâi 
chInh inyc lieu, gôrn: NgIi quyCt 1 540 (2004), 
1718 (2006), 1737 (2096) v'à các Nghj quyCt kC 
thi'ra cüa UDBALHQ ye chOng phô biCn và PF 

Plurong thrc tiCp cn trCn Ca s& rüi ro 

Dánh giá rüi roquôc gia vt ML/TF dixçic ban 
hãnh theo QuyCt ctjnh so 474/QD-TTg ngày 
30/4/20 19 ctla Thu tuâng ChInh phci 

Tài san áo 

Djch vy uui chInh tài san ão 

NRA 

Nghj dinh s 81/2019/ND-CP ngãy 1If1I/2019 
ye phông, chOng phô biCn WMD 

Ngh dnh 81 

WMD 

Pito bien 

FATF 

VA 

VASP 

VIIF NAM - DANII (hA RUI RO Q(IOC Gt,\ yE TAI iRU PIIO RIEN VU Kilt ilUV DIT hANG LO,T 
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MI,JC LVC 

Phn I 
THÔNG TIN CHUNC 

A .A .A A  \VI1D, p 
A .h 

I. Môt so ilieu IMet ye ho biCfl va PF 

II. Cos&, nnc (lich 

Ill. Thành phii than, gia 

IV. Ngun co s& dO lieu 

V. M( s khó khän, viróng tnc trong qua trInh dánh giá 

Phan H 

DANE! CIA RU! R() V PFTAI VITNAM 

A. 1)ANH CIA NGUY CO (MO! DE DQA) PF 

I. Xac dlnh  nguy c PF dya trn nguy co phi bin 12 

Nguy c tü v frI (1!a IY 12 

Nguy co ti trong nu&c 13 

Nguy CO. tü nu&c ngoài 14 

II. Xác dnh  tiguy co' PF thông qua nhn din các lung, is 

ngun và các kênh giao dlch  tãi ehInh 
A .A 1'' ac ugiion dc (iQa (1JI ta hoit ang pho bien 

Nguy CO. Ur (lICh vy tãi chInh và phi tài chinli ch dlnh 
trong hot diig thirong rni lien quan dn ph6 bin 

Ngtiy co' dn tà' cc hot dng áy qu5 hçip pháp và bt 
hç!p pháp elm hot dng ph bien 

i'hông tin djnh tInh v PF 

Nhu cu tãi chInh cüa cãc dM tirçrng ph bi&i 

fhrô'ng di cOa các lung tài chInh, iiguii tiii VA CC 23 
kCnh giao d!ch  cOa cac cliii tht ph bi&i và PF 

1)ánh giá CáC nguy co'vã xu hiróng PF 

B. DAN!! CIA LO HÔNG (TINH DE B! TON THUONG) cO 
THE B LQ1 DVNG  n cAc MO! DE DQA HOIC HO 
TRQ, TAO DIEU KIN ciio cAc MO! DE DQA CUA 
l'HO [lIEN VA PF 

A h. a A • A A I. Yeti to lien quan den khuon kho phap ly vã the che 

\'IL.T NAM — DANII (,IA RUI RO Q(JOC GIA vi's TAI TRO PIIO [lIEN vU Kill lll:JY Mr hANG bAT 
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A  Dánh gi hç thong khuôn  kho phap ly chung 
YrA A A 
nc thong php I' lien quan den linli vyc phóng x, ht 
nilan 

 If  thong pháp l  lien  qiian dn linti virc sink  hQc 

 JI thong pháp l lien quan dn linli vyc hon  h9c  

24 

25 

26 

27 

Pháp liit lien quasi dtn thyc thi các diu tróc quOc t vã 27 
UNSCRs v  WMD  

 Yu tO lien quan dn pháp nhãn  vã thOa thuân pháp l 28 

Dü liuthu'cthi
A • A A

29 

Dan Ii gsa thicu  luit ye phap  Jut  phong, chong  pho bsen 'a  PF 30  

II. Co ch thiic thi, phOi hop, kim soát, giám sat, trao dOi 31 
thông tin trong nn&c và quOc  t  -  

Khã nhig pliOl hçrp thirc tlii v trao dOl thông tin cüa cac 31 
co quan tron nuóc Va quOc t thic hin phôiig ngira, 
ng%n chnpI10 hin và PE, nhn din các liing tãi chinh 

 cho phO  bien 

Dánh giá diui 4ti cüa h thOng kini soát các tuyn 32 
dtrong vtin  cliuyen hang boa bao gOm cã hang bOa luö'ng 

 dyng lien  quan  dn phO bin và PF   

Dánh giá kha nãng phOi hqp, thiyc thi, thank tm, giám 33 
sat vã (mo dOi  thông tin cüa các co  uari trong nu*c  

 Nhüng tliitu hyt,  tèn ti trong pliOi hçp thyc  hin CPF 34 

III. Yu tO liCn  quasi  dn kinh t và cong ngh    35 

Hot dng  thuong nsi vs tài chirili lien quan 35 

Khui cong nghip mo 36 

11o&t dng xut/nhp khii và thitong nii trQng yu 'à 36 
xuhuo'ng lien quan dn luiig  tài chInh cho PF  

Tác dmg tü cuc cads mng cOng ngh 4.0 và nhüng so 36 
hO, thiu sOt (rong cong tac quãn l Internet,  vin thông... 

IV. Yu tO  lien  quan dn chinh  trj và xã liii 44 

Quan  dim cüa Vit  Narn trong  phông, chOng pliô bin 44 

MOi quail h ngosi giao vã sir hin diii cila cac c0 quan 45 
ng&jigiao cic quOcgia cO WMI) ti Vit Nani  

Sir hin (Iin cUa các nhãn tO khác cO mOi quan h vOi 46 
quOc gia  phô  bin WMD  

VIJ' NAM - DANII GIA RUI RO Q(JOC (ilA v TM TRQ VItO HIEN vU Kifi IL(JY I)IIT hANG 
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C. HtU QUA CUA FlOAT )QNG PHO BIEN vA PF 46 

Anh hirong (len CL19C song con ngtroi, rnoi triro'ng hoc co 
A . .

46 
A 

so Ii tang 

11. Tác dng dn an ninh hoc un djnh quuc t vã khu vyc 

111. Tác dng dn nn kinh t hoc h thung tài chInh qu6c 
gia 

iv. Anh htthng dn các Iinh virc côilg nghip; thit hi v uy 47 
tIn toàn cu 

1). KET LUAN MUC DQ RUI RO yE PF C(IJA VIET NAM 
-- 
Phan 111 

KIEN N(;H1 MQT sO GIAI PIIAP ClAM THIEU RUI RO 
yE  TAL TRq P110 iHEN WMD  DEN 2025 

1. Nghiên cüu, bu sung vã hoàn thin các quy (lplh cüa pIup 
Iut v chng phi bin vã PF ctia Vit Narii 

ii. Tang cir?ing h9p tãc quic t vã khu 'rc trong 1ioit dn 
pliông chung ri'ra tiri, tài tic khüug bu và chung pho 
bin 

ill. Tãngcuô'ngkirn tra, giám sat vic tuãn thu Phal) Iut 
ye chong pho bien va PF theo Ngh dnh 81 va phap 1ut 
có lien quan 

IV. Tip tyc tuyCn truyn, hu bin, giáo due v pliông, 
chong p110 bien va PF ti b, co quari ngang bc,  UBND 
cp tnh, thãnli pilo (rye thuc Trung Irong vã các khu 
virc tir nhimn 

V. i' chirc nguun Irc, nhãn lye thrc hin cam kt quuc t 
v AML/C'l'F/CPF theo RBA 

VI. l'ip tyc trin khai thLrc ll,n Quyt dliili  s 4321QD-TTg 
ngày 27/3/2020 cüa Thu tu&ng ChInh phü v vic Ban 
hành K hooch trin khai thtic liin Nghj dnJi 81 vã 
nli&ng hành dng san dánh gi da phirong cua APG 

VII. B, nginh, dia phuong thtrc 1iin DGRR v PF; thu thp, 52 
(hung kC s lieu, thông tin, DGRR quuc gia giai doii 
2021 - 2025 (5 nam/1 lan) 

47 

47 

48 

49 

49 

50 

50 

50 

51 

51 

PHU LVC 

VIIT NAM DANII GLA RUt RO QUOC GIA yE IAI TRQ I'! tO RI}N VU Kill nOV Dll HANG IOAT 
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Ph\n I 
THÔNG TIN CHUNG 

. A .A .h A Mçt so hien biet ye WMD, p1w bien va I'F 

WMD hay con gi là vii khI hiiy diet l&n là cãc loi vii khi duc ché 
tao, san xuit có khã ning sat thtrng cao trén din rng, có khâ 
nàng hiiy diet,  gay ton that Vvn ye sinh hxc, phixcng tin k thut, ca 
sã vat chat, mOi tnr&ng sinh thai và gay hoáng lo?n vC tarn 1, tinh 
than con ngtthi, bao gôrn: vii khI ht nhân, vii khi phóng xa, vii khI 
hóa hçc, vU khI sinh h9c và các vii khI có tInh nng, tác dyng tucing 
t1,r hotc bt kS'  vii khi cO tinh nãng, tác ding tt.rnng 1ir WMD não 
dtrcic chC tio trong tucing lal. 

Ph hin vii khi buy diet hang loit 

2. Là hoit dng lam Ian rng kn thrc, cOng trinh nghiCn cthi khoa 
hçc, các thành phn tiCri chat, vt lieu lion quan ciia cliii the nhà 
inr6c hoc phi nhà nràc n1im thrc hin các ho?t dông liOn quaii 
dOn WMD, bao gôm: NghiOn c(ru, chO tio, san xuât, sâ h&u, rnua 1i, 
dir trCr, km tri, phát triOn, vri chuyOn, bàn, cung cp, chuyên 
nhuçing, chuyOn giao cong ngh, xuãt khâu, nhp khãu, trung chuyOn 
và sr ding WMI) hoc các hoit dçng liOn quan dOn chiing diiçic quy 
djnh trong cAc nghj quyOt ciia Hi dông Bão an LiOn hçip quOc có 
liOn quail; hoc cung cap dâo tio k9 thut, tu van, djch vçi, rnOi giói, 
h trg liOn quan dOn bat k' hot dng não dtrqc xác djnh trOn dày. 

3. Vt lieu liOn quan tâi WMD (sau day gi tat là vat li2u lien quan) là 
càc hang rnic, vt lieu, trang thiOt bj, hang hóa, hay cong ngh bao 
gônl cà vt lieu, cOng ngh và tliiOt bj lun ding liOn quan dn các 
ho?t dng quy djnh ti diem b khoãn 6 DiOu 4 Nghj djnh 81, hoc 
quy ctjnh trong cãc tãi 1iu ciia LiOn hcip quic và nghj quyOt ciia FIi 
dông Bão an Lien hqp quôc thic thông qua theo Chuang VII HiOn 
chuong LiOn hp quOc ye phOng chông, trit tiOu và phá v hot 
dng phO hin và tài trçl cho phô biOn VMD. 

4. Vt lieu, cOn ngh vã thit bj hnorng diing là viit lieu, cOng ngh Va 

thiOt hj có the dCing cho muc dich dan sçr hoc san xuãt, buOn bàn, 
vmn chuyOn và càc ho?t dng khác liOn quan dOn WMD. 

Tài trçr pIi bin vii khI hiiy (Iit hang lot 

S. PF là hott dng cung cap qu5', tài san hoc (1!Ch vy tài chInh di.xçxc 
srdi,ing toân b hoäc !119t  phan, dO san xuât, rnua lvi, s hiiu, phát 
triên, xuàt khâu, chuyOn hang, rnôi giOi, vn chuyn, chuyn giao, 

VIt.i NAM. DANII (iJA RUI RO QuOc (IA VI IAI iiQ i'iiO mEN vU Kill IiUY [)IIT hiANG LT 
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dçr trr hoc sCr ding WMD, pinwng tiin vtn chuyn ching và các 
tài lieu lion quaii (bao goni Ca cong nghé và hông hOa liông dyizg 
ë/U9C sO' thjng c/io các nz,w dIch kliOng hçxp pháp)'. 

6. Ti khoãn 10 Diu 4 Ngh dlnh  81 ye phông, chông phô biOn WMI) 
quy dnh: "PP là hoqi ding cung cOp iài chmnh Iioc /76 tro' íà/ 
chInh cho c'ác c/rn the n/là niro'C /ioçc /)hi n/ia nu'óc dé phO hién 
WMD". 

7. Nhu vy có th thiiy bàn chat rii ro ye PF có nhiOu rnt: no dông 
th&i là p01 iv tôi p/lain iài chinh,  rOi iv irfrng phat và rOi "0 dOi vái 
cOc bién phOp cliOng phO bién WMD  quôc tO. Các thrc the và cã 
nhãn bj clii djnh trôn tránh các bin pháp trrng pht và cãc no hjc 
PP cia chCmg bang cách scr diing nit rning lwi phcrc tp các cong 
ty bmnh phong vã các thu do?n che dâu khãc tir ti phrn rCra tiOn. 
Trong khi rra tiOn là nut quy trInh 'Ong trôn clirqc cliing thirc hiii 
d che gi!tu nguOn gOc bat hçp pháp cua tiOn thu duçic ttr tii phrn, 
các bin pháp tthng pht là nhürn vào các cá nhãn thrçic cung cap 

qu hoc cho myc dIch chcLng dang str dyng. Dày là rnt sir khác 
bit quan trçng, vI no cO nghia là bàn than qu khôngchi dirng li ó 
vic tr&1 tránh lnh trrng ph?t ma tiêp tyc sCr dyng dO to diOu kin 
cho các hot dng bat hcip phãp kliác. 

8. Theo cacti nay, PF CO th dtrçic xác dnh theo kiêu tuong ty nhi.r tài 
trçl khcing h (IF). Cong ithc quôc tO quy djnh vic TF là ti phm 
cung cap hoc thu tiên "vài dfnh rang c/lOng sê dUQ'C sO ding 

hoác biét rang c/lOng sê dicçic sO' dung" dO thrc hin các hành vi bj 
cAm hcii các cong iróc chông khOng bô. Nhu vy, PP cüng duqc mô 
tà nhii mt quy trInh gôrn ha gial don: (1)Gây qu chuang trInh 
WMD (thông qua ngãn sách dOi voi chCz the Nhà ntràc) cCing nhu 
các hott dng thtrang mi vâ bat chInh; (2) ngy trang cãc qu dO 
di chuyOri qua h thông tài chInh quôc tO; và (3) rnua sam vt lieu 

vâ cong ngh. 

9. Theo Ngh quyOt 1540 cüa HÔI dng Bão an LiOn hqp quôc nãm 
2004 va l:Aj'F djnh nghia a phtm vi hçp hin nhi.rng PF van sé tp 
tning 'ào các djch vy tãi chinh, các ho?t  dng ho try trrc tiOp cho 
hot dyng thtrorng nuti liOn quan dOn vt Iiu vã cOng ngh nhiy 
cam iiliäm tlurc hién phô biOn WMD bài bat kS'  tác nhãn nào. DiOu 
nay t?o nên nri tang vâ diem khOi dàu cho bat kS'  hiCu bit nào ye 

PP. KhuyOii nhj ccia FAI'F ye ML, 'IF và PP dâ "dt ra rnç5t lieu 
chuan quóc té, ma các quóc gia/kini vrc tài p/lan neii thy'c hiçn" 

Ngun: FATF, 'C1ing i'âi trç Ph6 bin', tr. 5. 

VIF NAM . 1)ANII GIA Rt'U RO QuOc oi, yE rAi TRQ PER) RIEN vU KIIi iiUv Dur 1ANG lOAT 
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trong lut và quy dnh trong mi quc ia2  thông qua ba Khuyn 
ngh: Khuyên nghj I, 2 ye hçp tác vã diéu phôi quôc gia ye ri ro 
ti phun tãi chInh, bao gôrn MJ, IF, PF; KhuyCn nghj 7 ye càc 
bin phãp trrng phit tãi chInh mic tiêu chông li các cá nhân/tô 
chCrc pho bien v( khf chrçic tJNSCRs chi djnh 

I 0. Vic phãn tIch cac cu phn v PF và các nghia vi pháp I quôc Éé 
dC tr do xác djnh càc nghia vii quôc gia sê d?t  thrcic nhthig kêt qua 
hthi hiu trong tlnrc thi phông, chông PF. Nghj quyêt 1 540 ccia 11i 
dông Bão an Lien hqp quôc là diem khâi dãu cung cap mt so 
1urrng dn có the thrçic coi là PF. Don 2 cCia nghj c1uyêt yéu cãu 
các co quail tài phãn cam các ho?t dng cy the lien quan den phô 
biCn WMD cila các tO chCc phi nhà nuc, bao gOm Ca vic cam tài 
trV cho càc hon dng nay. Nghj quyCt khOng quy drih vic hInh sir 
hóa PF vã do do các khu vtjc tài phãn Co the quy dnh thông qua 
luit dan sr, hInh sej hotc hành chInh. Doin 3 (d) cüa nghj quyêt 
cüng yêu câu các khu vrc pháp 1? cam cung cap qu5' 'à djch vy 
(bao gOm cã djch vy tãi chinh) d xuãt khâu vA vn cliuyCn hang 
hOa dtrçic kiêm soãt cy the thông qua vic triên khai các bin pháp 
dan dyng hoc các bin pháp hmnh sr. 

I I. Dra trén các yu t6 có trong Nghj quyt 1 540 cOa Hôi diig l3ão an 
[.iOn hçip quôc, mt dlnh  nghia c bàn ye PF ccia RUSI3  niur sau: 

(1) PF là khi in)t ngtthi: 

(a) t10 sn môt tài san hotc; 

(b) cung cp dch vy tãi chmnh hoic; 

(c) thrc hin mt giao djch tài chInh; và ngu?vi dO bi& hoc thiêu than 
tr9ng ye vic tài san, d!ch  vy tài chInh hoc giao djch tAi chInh dO 
nhäm cho myc dIch toàn b hoàc mt phãn to diCti kin cho mt 
trong nh0ng hott dông thrc chi djnh trong T'iCu miic (2) bat kê các 
hoot (lông do dang xAy ra hoc dang cO gang thtrc hin. 

(2) Cãc hoot dng cy the là: 

(a) san xuât, s h&u, mua l?i,  dir trr, kru trcr, phát trin, vn chuyCn, ban, 
cung cap, chuyCn nht.zcvng, xuât khâu, chuyCn tái hoic scr dvrig: 

(i) vu khi ht nhãn hoäc; 

(ii) vCi khl boa h9c hoàc; 

(iii) vu kill sinh hçc hoc; 

2 FATF, CC khuy6n nghj ca FATF, cp nhiit tháng 10 nArn 2018, tr. 6. 
RUSI là Viçn nghn cCitt quôc pliàng vâ an ninh thuc B Quôc phông, Vtning quóc Anh (Royal United 

Services Institute for Defense and Security Studies). 

V16I N,M - DANH CIA RUI RU QUOC CIA VI TM 1RQ PUO R11N vU iui uUv DUT HANG [.OAT 
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(iv) vt liLi lien quan den v kliI kit nhãn, vO khI hóa luc hoc sinh h9c, 
v khi tuong tir hoic: 

(b) cung cap dao t?o  k5' thuãt, ur vn, dlcli  vi, rnôi giâi hoc ho trq lien 
quan th3n bat k$' ho?t dng nao trong Do?n (a). 

12. I)o do, dê thçrc hin DGRR quôc gia ye PP, can xãc djnh phtni vi 
tong (tiC cua DGRR và mt djnh nghIa h&u Ich cho mic dich do. 
Ihieu linh nghTa quOc to ye Pt có nghia là nhiOu khu virc tài phan 
không có dnh nghIa vC PF trong kit quOc gia. rvtt thách thüc liOn 
quan là nut dnh nghIa duy iThát ye PP cO thO không dii dê bao gôin 
dày dü cãc biên phap có the duac gói gn trong thut ngü do. Trong 
khi rCii rO quOc gia dánh giá ye ML hoic TF CO the dê dàng vâi tiCn 
dO là cac Ioi ti pkirn  liOn thâii cüa càc hoit dng nay, nht.rng 
khOng phai luôn luOn nhu' viy '6i PF. 

II. Cos&, mticdIch 
13. Lp trtr?mg ciia Vit Nani là luOn nhãt quãn üng h giãi rtr quân bj, 

khong phô biCii vã thông pho biOn WMD, tiOn tãi Ioti bO hoàn toàn 
các loi vCi khI dc bit nguy hiOm nay; nghiOrn chinh wan thO các 
diêu ric quOc tO ma Vit Narn là thñnh viOn, trong dócó 1-Iip uâc 
cam vu kliI h?t  nhãn (TPNW), Hp ithc không phô biOn và khI hit 
nhâii (NP]'), COng i.ràc cam thcr kit nhãn toàn din (CTBT), COng 
tràc cam vu klil sinh h9c (F3WC), COng róc cam phat triOn, san 
xuã, tang trQ', scr diing vu khI sinh hçc và vic phá hiiy chiing 
(CWC), Sang kiOn An ninh ChOng phô biOn (PSI); Vit Narn dã chi 
ckto trien khai nghiCm tiic vic thirc hitn Ngh quyCt 1 540 và Nghj 
quyOt l718, 1737 (2006), cüng nlu.r các nghj quyOt kO thira hin t?i 
và trong nhiThg näm tiOp theo ciia Hi dông Bào an LiCn Iip quôc. 

14. Tkic  hin KC hooch hành dng quc gia v phOng, chông nra Lion và 
tài Lra khiing ho gial doan 2015 - 2020, ducic ban hãrih theo QuyCt 
djnli sO 2112/Qf)-TTg ngày 25/I 1/20!4 cCia Thu uthng Chinh phii, 
Vit Nani thtrc hin DGRR quôc gia vO PF giai doui 2015 dOn 2020. 
Vic dánh giá nay iã hãnh dng dircrc APG khuyOn nghj thi,rc hin, 
nhm khäc phuc nhüiig thiCu hiit ccia Vit Nam sau dánh giá da 
pliung Ian thtr nhàt vào nm 2008. 

1 5. DGRR ye PF là nit san phiii dtrcc thi,rc hin theo quy trinh dira 
trOn pliirrng phap lun ciia FATF và quy djnh cCia UNSCRs, theo 
phtrcmg pháp daii vào djnh tInh vâ phimn tich rOi ro tiCm an, vói s1r 
tham gia cüa cãc bOn lien quan tluic khu vçrc Nhà ntrôc vã flr nhân 
dO xãc dinh, phãn tIch và tIm hiOu r1i ro ye PF, nhàni di.ra ra cac bin 

Irong qu tririli th,c hi,,, DGRr( U), Vit Nain dma cO khi nie,n  chinh thtic v I'F, tur nhiên khái niin 
nay d duc bô sung san khi Nghj djnh 81'2OI9fND-CP ye phông, chông phô bin duçTc ban hánh vao 
II 112019. 

\If I A)I . DANI-1 (,I.•\ RtI IU) i.Oc (11\ Vi IAI iR(l 19 I(') 13IIN Vt1 Kill IIUY f)l11 hANG I_OAT 
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pháp thIch 11cp dé giárn thiéu hoc giàni mirc di nil ro di.rçic thinh gii 
xuông m(rc thâp hin hoc chap nhin thrçc. i'uang tçr nht DGRR ye 

MUFF, DGRR ye PF sC dtra ra nhn djnh ye các môi de dça (nguv 
c0), tinh dC b ton thtrong (16 lióng/diéi,i yen) và hu qua có the xáy 
ra. TrCn Co sà E)GRR ye PF thra ra các chiCn Iirc tãi chinh ye CPF 
và h6 trq tlnrc hii hiu qua RHA dOi vó'i các bitn pháp CPF. Qua 
do sê giip Co quaii c}1tc nng nhã ntrOc vã câc tO chrc thuc khu virc 
ttr nhán xác djnh vâ iru den nguôn Iiic can thiCt dC giãm thiêu các nil 

ro khác nhau. VC ph?m vi, DGRR ye PF dra trén các bin pháp 
trrng phit tAi chInh muc tiêu cUa UNSCRs nhiéu hon DGRR ye 

MLIFF, tuy nhiCn sC phi) thuôc vão bôi cãnh cOa quOc gia Va mang 
tInh dlnh  tInh nhiCu hon djnh h.rcing, các ben lien quan sC rng hcrn 
MuFF, bao gôrn Ca khu vijc F!, DNFBPs khác nhau vã các khu vçrc 
tir nhãn khác CO lien quan. 

I 6. Nhri thrc dtrçic các nil ro v PF gop phãn tIch ciic vão vic ngãn 
chãn cá nhãn, to cIirc tham gia lilly dçmg, dch chuyCn, scr clyng tài 
chmnh Va qu5' nhäm tài trçx hoäc ho trçr cho hot dng phô blén WMD. 
Sr can thiCt phãi n}itn biCt các nil ro ye PF ccing dtrcrc néu tron 
tJNSCRs vã KhuyCn ngh so I cOa FATF. Do do, DGRR (JUÔC gui ye 
PF Ia tiCn clé can thiêt nhãm phãn Crng hiu qua vói rOi ro ye PF; dông 
th&i clap thig dtrçic các ughia vii phap Is" quôc té và cliCm minh tmnh 
hiu qua ctia Vit Narn trong vic thirc thi cac bin pháp kiérn soát PF, 
trong do bao gôm vic th,rc thi UNSCRs vã các KhuyCn nghj ccia FATF. 

UI. Thành phn tharn gia 

1 7. DGRR v PF do Co quan Thii&ng trrc Ran Clii dio phOng, ch&ig 
rra tiCu trong Quãn di thirc hin vâi sl1 tham gia ccia các co quan, 
don vl thuc Ran Chi dao phOng, chông rcra tiên trong Quân di5. 

18. Báo cáo d cftrc chinh I hoàn chinh trén co sà xin y'  kién tr các 
b, ngành: Cong an, Ngoi giao, 'Fir pháp, Ni Vy, !'hông tin vã 
TruyCn thông, Tãi chInh, Khoa h9c Va Cong ngh, Tài nguyen vã 
MOi tr1rzig, Cong Thircin, Giao thông vn tãi, Xây d;rng, TOa an 
nhâii dan tOi cao, Viên kiCm sat nhàn dan tOi cao, Thanh tra ChInh 
phii vã Ngán hang Nhã nirOc Vi@ Narn. 

IV. Ngun co' s& d& Iiu6  

19. DCr Iiu trong bàn DGRR nay dtrc trich dan ur Ho so xãy dijng 
Nghi dnh phông, chOng phô biCn WMD dâ dtxc thông qua các b, 
nganh, bao gOrn: I3áo cáo dánh giá ttiirc trtng các van dC lien quan 

C'ác cc: Tk chin, Fâi chinli, Ké hoacti vâ Du ur. Diu tra ilinh s. Vu Pháp ch; các dcm vi: I3 Tu tnh 
tlèa hoc, fliri phñng. Cânh sAc biêii: Vin kiêrn sat quAn sz trung uong, Tôa An quAn s trung cuing; TCIJ. 

iham khAo Phi iic I tA Phu Iic IL 

\iEi NA?tI DAN) I GIA Rt'I 1(0 Qt'O( (HA Vt TA) tR) F'I lO nIEN vC' Kill F it;' r)I6r hANG LOAT 



den chmnh sch trong dC nghj xãy dtrng Nghj cijith; l3áo ciio rà soát, 
dánli giã quy djnh phãp iut Iin quan den phông, chông phô bi&i 
WMD; Môt so tinh hInh ye WMI) Ui Vi@ Nam, khu vuc vã the 
giol hin nay; Nghj djnh 8 1/20 I9IND-CP ngãy 11/1 1/2019 cüa 
ChInh phCi ye phOng, chOng phô biCn WMD. 

20. l3áo cáo DGRR qu& gia v rcra tin và tài trq khüng bO cUa Vit 
Nam nrn 2019 (NRA). 

t]NIISRs bao gm: 1540 (2004), 1718 (2006), 1737 (2006), 1747 
(2007), 1803 (2008), 1874 (2009), 1929 (2010), 2087 (2013), 2094 
(2013), 2270 (2016), 232! (2016), 2356 (2017), 2371, (2017), 2375 
(2017), 2397 (2017). 

Các chuãn mirc quôc tê ye AML/CTF/CPF cia FATF; l-hring dn 
DGRR quôc gia ye PF cüa RVS! 

V. Mtt s khó khãn, vithng mac trong qua lrInh dânh giá 

23. Vic thu thp thông tin ye phong, chng ph bin và PF gp nhii 
khó khãn, thiêu hyt do bj phãn tan b&i các b, ngãnh, dja phuong 
vã chua có sr thông kê, hru gir phü hçvp dn den tInh trng không 
thu thp dtrctc so Iiu lien quan mt cách chInh xác và day dü, lam 
giám hiçu qua cho DGRR trong llnh virc nñy. 

24. DGRR qu& gia v PF là vn dC phzc tap, lien quan dn nhiu h, co 
quail ngang h, U>' ban ithân dan tInh, thành phô tnrc thuc trung 
trouig và cic çá nhãn, to c1urc; vic triCn khai t1c hin UNSCRs áp 
dung các bin pháp trrng pht các chü the phô biCri vã PF chi.ra 
giao cho co quari cO thxc Irc chü tn, chua có cché thanh tra, kiCm 
tra, giám sat.., do vy vic thrc hin DGRR ye 11th virc nay cCing 
chua dt dLrçlc liiu qua nhu mong muon. 

25. \'ic DGRR vC 1F là môt van dC mi a Viêt Narn, các nuc trong 
khu virc \' tren the giOi; dày là Ian dãu tiCn Vit Nam thrc hin 
D('JRR quOc gia vCPF nCn g,p nhiCu khó khãn, chua có Iu.râng dn 
thông nhát tir các to chrc quOc tC, da phuong ye van dC nay, vi dy 
nhi.r: khái nini \'C chOng PF cüa FATF con hçp han IIU(C (19 )'êU 
cau tCr UNSCRs hoc niçt so diêu lràcquôc tC ye WMD; den hêt 
tháng 10/2020 FATFmói thông qua Ian cuôi tài 1iu hung dn 
thçrc hin DGRR quOc gia ye r, nhLnlg ChLra duçic chInh thrc 
ban hânli. 

Dày là rthng Nghj quv maug tfiih rang buçc pháp ly. quy d!nh  nhiu tràch ithirn, nghia vi ccia các quc 
gia thành vi&n IUQ trong phông chng phó hin \VM. NQi dung cisc NQ dtwc dang tâi trén trang Phông. 
chóng ph6 bin \\'Mi) Cong tIDE UQP. 

Vin nghiên cun quOc phong hang dtu cüa Quàn d)i I bang gia Anh. 

\'lI:I NAN - DANII olA R('l ROQtOC (;IA VJ'. iAi 11W VItO RIEN VU KU! in:iv nii HANG l.()M 
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Phan II 
DANH GIA RUI RO yE PF TiiI VIT NAM 

A. DANII CIA NCUY CO (MOI DE DQA) PF 

Xác d1nh nguy co PF dçra trn ngtiy co ph bin 

Nguy co tir vj trI da  l 

26. Vit Narn là quôc gia nàm i phia Dông ban (lao Dông Dwng thuc 
khu vrc Dôrtg Nam A vOl din tIch 331 .698 km2  vã dan so t.rOc tInh 
khoâng 96 triu nguOi, gôm 3 miôn Bãc, Trung vã Narn. 

27. DuOng bién gki dat lien dãi khoàng 5.032,025 km9  phia Biic Vit 
Nam giáp Trung Quôc, phIa 'I'ây giáp Lao vâ Campuchia. phIa Tãy 
Nam giãp vjnh Thai Lan, phIa Dông vã phia Nam giip E3iCn Dông 
vOi chiéu dAi bi hién khoàn 3.260 km và có h(in 4.000 hon (lao IOn, 
nhO; trén BiCn Dông có quail dão Trt.rOng Sa vã Floãng Sa, là mt 
trong nhcrng khu vrc tr9ng you cUa tuyOn hang hal quôc tO; da hInh 
ViEt Nani rat da dng theo các vcmg tr nhiOn gôm rtrng nii (d che 
phü khoãng 75%) nOn có the bj h9n ti phm li diing lam fbi lan 
trn, Cu trCi và liot dng hat hp pháp, dc bit là ti ph?tn xuyên 
quôc gia, buôn lu... Các cra khãu, duong tiOu ngch, lôi mOn vói 
các nuOc lang giOng là diOu kin dê các dOi tuqng phm ti Igi ding 
vn chuyOn vã buôn ban trái phOp vu khI, hang hóa. tiOn t, dng vt 
qu hiOm, biiôn 1u... qua biên gkSi. Ben cinh do, \'it Nam nãm 
gãn khu vljc tam giãc yang là trung tarn san xuât ma uiy IOn ctia khu 
vtrc và the gi&i. Dày là môi truOiig dO các to chcrc ti phm xuyOn 
quOc gia thirc hin cãc hoot dng ti phrn ye ma tüy, buôn ngu&i, 
trong do cO the cO Ca cac hoçit dng pho hiOn vã Pt' c1a các chü the 
nhà nuOc Va phi nhà nuOc. 

28. VOl 28 tinh, thãnh ph yen biOn vã 10 cãng biOn IOn nhãt Vit Nam 
näm rái rác khäp khu vc Bàc, Trung, Narn tio ra cOn ngô thông 
thuong giCa Vit Narn vOl các nuOc trong khu vtrc và trOn the giOl. 
I!in Vit Nam cO 68 hang hang không nUOC ngoài và 4 hang hang 
khOng Vit Nam dang khai thác trOn 200 duOng bay quc té giva 
I là Ni, thàiih phO I to ChI Minh, Dà Nng, Nha Trang, Phii Quôc, 
I Iái PhOng, Can Thci Va 28 quOc gialvcing lãnh thô vOl khoãng 220 
tãu bay vã kOt nôi vOi hon 1 .000 diem dOn trên toãn the gull. VOl vj 
trI (ha l' thuãn Igi, Vit Nam CO (IOu kin t1c hin vn tãi giao 

I lien nay (1u'mg biin gi(n dài khoang S.032.025 km. trong d& Tuyên Vit Nam - Irung Qu,c du I .449,566 km. 
Vt Nani - Lao dai 2.337.459 km Vii Nam Cainpuchia dãi khoáng 1.245.000 km (trorig dñ tI phan (tinh 
1.044.985 km. chua phan iói con khoftng 200km). 

VIIJ NAM DANFI GM RUI RO QLOC (il.t VI tAt IR( PIIO BItN VC Kilt I!UY I)IT HANG l.O.T 
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thirng quôc té bao gôm hang hóa, tién t chuyén ra, vào vft qua 
Vit Narn bang dtring biên, dträng hang không vã dtr&ng b. Mt 
khác, Vit Narn nn trong khu vtrc có xày ra các cuc khüng hoáng 
hat nhãn ?' nit so quOc gia nhu Iran, Pakitstan, L3c 'lieu TiCn,... 

29. Nh.r vy, v&i nhOng dc diem v mOi trtwng dja I' nhtr trén, nguy 
co Vi@ Narn s hi các nhân tO ithà ntràc hoc phi nhà ni,róc có the Iqi 
dung thrc hin các hoçit dng tha tiën, tãi tiçi khCing hO và tto ra 
nhiCu Co hi cho ho?t dng phô biCn cüng nhtr vic tài trçx cho cite 
hoçit dçng nguy hiCrn nay, däc bit là lçii dyng khu virc E3iCn Dông dê 
(rung chuyCn hang hóa nhy cam cho chirong trinh phO biên hoc 
chuyén chà, buon ban citc nguon tài nguyen dé t?o  nguôn lzc kinh tC 
tài trçl cho ho?t dng phO bién. Nhtr vy, nguy co nay có the dánh gut 
ô mtrc FRUNG BINI-! CAO'°. Tuy nhién, do xtc dlnh diiçIC rth(thg 
nguy co nay cO the xty ra, chüng ta dã tang ctthng các biii pháp 
phong ngCra nhtr: ban hành van ban quy phm phitp luit de diéu chinh, 
gia() nhim vii cho cite co quan thy'c hi phtp lut vã tiing cu&ng kiêrn 
soitt biCn giâi, trCn biCn, khu vrc Fis vã DNFBPs 

Nguy Co tü trong ntr&c 

Nguv CU dtn tIt k/zn virc ni'áii hang và k/in vu-c DNE/3P 

30. Ttr nhCrng dtnh gut v din l' nCu trCn cho thity, nguy cci các to chc 
thuc khu vtrc tài chinh và phi tài chInh có the sê bj Igi dyng Lam 

diem trung chuyen tiCn Va tài san lien quan den chuong trinh phô 
biCn bat hcip phtp ccm cite nhân to nhã nircic. Tuy nhiCn, thco NRA 
chua phtt hin thity cite giao djch ditng ng& hoc lông vông lien 
quan den vic tãi trçi khtIng bô hoctài trq cho phô biCn. C(ing theo 
Bto cáo nñy dtnh gut nguy CO ye rtra [len a Vit Nani i mirc 
TRUNG I3INH'' và nhir "y  có the thityrang, nguy co PF den ti:r 
klni vijc tãi chInh (Fis) và ctc ngành nghC kinh doanh phi tài chinh 
dirge clii dith (DNFE3Ps) là trung bInh. Tuy nhiCn can kru rang tâi 
chInhi co the thrc lay t1 hon drig hçip phtp Va bat hp phitp dé 
gity quc', hoäc dC có dirge ngoti hôi nhirng không nhitt thiCt lien 
quan den rcra Lien. YCti to ml>' có kht náng dan den linh vrc Fis và 
DNFI3PS có the sC bi Igi dyng tIC chuyén tiCn hoic cite giao djch 
khitc cho myc dIch PF eta cht'i the nhá nithc hoäc phi nhà ntr6c. 

Ngur ccx lz'' tói p/lain nguon (rong ui:to'C csa ti/ rñ'a lien Va là! trç• 
k/iiig bd 

T chrc Chu A ' Thti Rink J)uong ye cliing rtia lien (AP(i) dánh giá nguy co nay ô niuc CAb. Thy 
nhièn, cAn cu ào nhing dank g nén trên, Co quan son thac dánh giâ 6 mc,c IRUNG IIINH CAb. 
H  Thain chitu NRA ti https:/ebitiy'21 IauE3e1. 

\'IET NAM - DANII (ilA R('I 1W QLJ(')C (,IA VI FM rRo ritO flhIN VU Kilt IIUY DII F UAN(i LoAr 



'4 

3 1. Theo NRA dánh giá, phãn tich ni ro ye nra tiên trong các Ioi ti 
phni nguôn Co nhiCu nirc th) tii ro khác nhau ttr CAO cho dCn 
'I'HAP'2  cho thãy, nguy cc các Io?i  u3i phm nguôn có the bj Iqi dyng 
cho PF cizig CO the xãy ra nhi.rng ô niirc TI-LAP. VI !iin nay, theo 
các báo cáo thông kC chira phát hin ra tnr&ng hqp nào, kê cã trong 
báo cáo ye nguy cc tài tr khüng bô vá khcing bô ti Vit Nam cüng 
drqc dánh giá cO nguy cc tháp. Tuy nhiCn không phài trong mpi 
trir&ng hQp d&i có mrc do rUi ro thâp dôi vol PF vi thrc tC thai gian 
qua cho thãy, các doanh nghip nirOc ngoãi sCr dyng vt Iiu và cong 
ngh cao dáu [it vào Vit Nam ngày càng tang và nhu cáu sCr (Icing 
các nguon tài nguyen, khoáng san qu' hiém tang theo (trong dO có cá 
dat hiCm, qung phong x...), trong khi cong tác quãn l' khai thác, 
huOn 1,án tài nguyCn khoáng san cOn bc l nhiCu thiCu sot, tinh tring 
khai thác tái nguyen khoáng san trái phép, buôn 1u tài nguyen 
khoáng san van cOn din biCn phüc top; không Ioai trr khã nang cO 
doanh nghip bj !qi  dyng lam bInh phong, to chcrc ti phm lçii di,ing 
diCu kin nay de tãi trçr cho các hot dQng nghien cru, ché to 
WMD; trong th&i gian tOi van dC ti phim nguOn lien quan den phô 
biCn vã PF có the sC phtzc tp vi th&i gian gãn dày, dâ phát hin thây 
các loi ti pham có tO chcrc gia tang vic lcri dyng dja bàn Vit Narn 
dê thcrc hin [rung chuyên ma tOy, buôn nguai và không loai trr 
ch(mg sC hrc hin thu gorn tâi chiiih, vt lieu lien quan dê tài trçi và 
phyc vy cho vic phô biCn. 

Nguy co' tIr niróc ngoài 

Mót so tin/i hInh vd WAII) Irong thai gian gdii day 

32. Theo báo cáo tlnrang niCn cOa Vin NghiCn ccru HOa binh Quc t 
Stockholm (SIPRI) ye "J j7 k/il, giái tr't quan bj và an ni,th quóc té1  

dtrçic cOng bô ngày 1 5/6/2020 cho tháy trong gial (loan hin nay, 
vic nghiCn ci'ru và phat triên vu khi WMD "it di nhung c/a dgng và 
Jiin eta! hctn". Dãc bit các quôc gia dang lao vào mt cuc chy 
dua hat nhân, khi trng bir&c ia tang sO 1irng, chUng loi và hin di 
hOa kho vt khi htt nhân, nharn tiCp tyc duy tn sOc mmh canh  tranh 
Va ran de hat nhán. 

33. TInh hInh môt so khu virc trCn the giOi vntip [dc  nóng len do van 
dé WMD, trong khi I IDBAL1 IQ dã cO nhiCu Nghj quyCt trlrng pht 
và dAc bit là Hoa KS'  d sO dyng nhiCu bin pháp dé ngän chn 
vic chC UIo, san xut vu khI hat nhãn dôi vOl các chO the phô biên. 
Trong khi trCn the giOi vn tiôp tyc xãy ra xung dt vu [rang tai  các 

Ihain cIiiu NRA tal https:Ibitly'21 1au13e4. 
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khu vçrc cTh thóc day cac ni.r&c gia tang vic ch tçio, scr ding v khI 
hóa lic, sinh h9c, lam ph(c tp them tmnh hInh, khó kiCm soát viCe 
phô biCn, dc bit là các chcz the phi nhà nuc. 

Nguv co' tz'r (ói pliain nguon czk, tói rüa ticn vâ tài trci k/vng bó 

34. Mt trong nhrng dánh giá cüa tht giói hin nay tác dng trrc tiép 
den vic phô biCn vã PF là si,r tri dy ccia nhan to phi nhà nithc. 
Các Ioii ti phm cótO ch(rc, xuyCn quôc gia sëtham gia trtzc tiCp 
vão qua trinh phô biCn vi lçii nhun hoc vi muOn có dwc WMft 
iiMm vão các mc dich khüng bô, tranh giãnh lânh thô, nguOn tài 
nguyen... Dày là nit nhân to rat dáng chi trong khu virc và trên 
thC gii. 

35. ChCing ta phãi di nit vói mt lo?t  các mi de dya rcra tin do tang 
tnràng, da dang hóa kinh tC, thuong mii quôc tC gia tang, dtthng 
hiCn giâi dat liCn dài cho thây nh ro các luông tài chinh bitt hçp 
pháp ra vào Vitt Narn dang và sC gia tng trong nhthig närn tci. Then 
uóc tInh tt'r 'I'ô chi:rc LiCin chInhTài chInh Toàn câu, nàm 2015, giá trj 
bang USD cüa cá hai dông tiCn bat hcrp phãp vào và ra khôi Vit 
Nam là hon 9 t' IJSD (chãy vào 9,7 t' và chãy ra 9,1 t9)'3. 

36. Theo NRA kCt lun nüi ro ye ML tong thê Vit Narn ô rnCrc tnmg 
bInh cao14. NguOn Lien bat hçp pháp bao gOm tham nhng trong khu 
vrc cOng, mic di có sir cãi thin trong bang xCp hang clii so quàn 
trj cüa Ngàn hang The gio'i ye "kiCm soát tham nhng", nhung tham 
nhüng van ià nit van dê nghiCni tr9ng Vit Nam. Vit Nam thiçie 
xCp hang 11 7 trén 1 80 quÔc gia trong Clii sO Nhn thrc Tham 
nhQng nãin 2018's  cUa TO chrc Minh bch QuOc t&6; kiCu hôi có 
dtrçc tr các nhóin ti phm có to clu.rc nhi.r: lra dáo, choi game, rnii 
dam, san xuãt hang già, buôn ban ngithi, ma tüy, dng vt hoang dâ 
vâ hang hóa lien quan; nCn kinh tC Vit Nam chü y&i dra vào ti&i 
,nt vi các mt hang có giá trj cao thi.r?ing di.rcc mua bAng Lien mtt, 
kC cà bat dng san và xc hang sang. Nhu vy có the thây dày cüng 
là nling nguy co nh cho PF tr các nhóni ti pliim có tO chic. 

37. Chthng ta có dring biCn giài dãi vói Trung Quc, Cong hèa dan 
chfi nhàn dan Lao vâ Campuchia khi&i d bj tác dcng trong các vi 
buOn lu tiên rnt, dông vit hoang dâ và buOn ban ma tüy; 

) https:IJguintcgrjjy.or/reporti2O I 9-itT-update! 
' NRA tlirc hin thith iá v cáe môi de d9a ü Iigun lien có dtz9c tz 17 ti jharn nguOn v tin phm php 
có ngun gc tu nuóc ngoi 

hit p:I/tn fo. worldbank .orgIgovcrnance/wgj/l~report 
16 
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\'tT NAM - DANII (HA RI:JI 1W QuOc c,i, VI TAI TRQ i'ilO IilIN VU Kill IIUY DIIT hANG lA)T 



16 

Viét Narn ch(ing ta nâni gãn kliti vtrc tarn giác yang, trung tarn san 
xuãt ma thy Ian cã khu vc Va toàn cãu, nen càng dê bi tác dng bâi 
hott th5iig  buon bàn ma Wy. 

38. Cht'mg ta phãi di nit vói nit s niôi dc dça khing ho và tài trV 
khüng ho. Giai don 2009 - 201 7, ta dâ ngän chii thành cOng bOn 
am imru lien qiian den 59 dôi urçlng thuc tO chrc Vit Tan. Nhüng 
am nuru nay, cing "di vy dánh born san hay quOc tC Tan Sn Nhãt 
näm 20 I 7 tii Thành phô 1-10 ChI Minh, cho thãy Vit Narn cháng ta 
phãi clOi nit vyi môt so rnôi de da khüng ho vâ tài trçY khcing bO; 
dày là nhcrng nguy c dáng clii dôi vai PF ti Vit Nam, dc bit 
là dOi vâi các chtl the phi nhà mroc. 

39. CQng theo NRA' 7. khu virc ngàn hang vã chuyên tiCn ngãrn dtrc 
dárih giá là cAc kénh có rüi ro cao ye MLJTF, tiCp theo là bat dng 
san, cñc cOng ty thu dOi ngoçii t và chuyên tiCn. chcrng khoán vã 
sOng bc. Rüi ro ML/TF liCn quan dCn tài san ão chLra dtrc dánh 
giá, nhtrng niôt nghiCn crunàrn 2018 ye khung pluip l IiCnquan 
den VASPIX  dà xác nhn rang dang ton t?i  mt so rOl ro. Van dé 
nay cQng cho chCing ta thãy dtrqc nguy CG cao cãc chil the lçii diving 
dê tkrc  hin PF. 

40. Nhtr vy, vâi các nguy Ca ye MIJ'l'F trCn cho thãy dày là nhüiig 
nhàn to dáng chin lam gia tang cãc hoot (tQng PF tir các chci the phi 
nhá nirac hoic gia tang sir tham gia cüa các chi the nay vâo hoit 
dng phO biCn và PF. 

Nguv Co n'r các ngucn, ken/i và c/ic/i den cza phO biCn 1zoc k/ia 
náng CO the bf /ii c/yiig tI7cc hiç2n CaC /zo,t dng ph0 b/en 

4 I . Nhtr dà dánh giá a cãc phn trén, Vit Narn vói vi tn dja chInh til 
thun lçii tii khu 'rc Chãu A - Thai Ruth Duang vâ nârn (rong 
vung ãnh htrOiig chiCn luyc cCa cãc nw'ic k'yn vã cãc ntrâc khu virc 
DOug Narn A. Theo APG xác djnh trong Ian dánh giá (Ia phtrang dOi 
vói \'iCt Nam vào närn 2019, dày là mt khu vlrc chryc cho là các 
chi the nhà ntrâc hoc phi nhã niróc th,rc hin chui cung crng ti 
các dja diem khác nhau cho phO biCn và PF nhLr: (i) San phãrn dtroc 
bàn và irma  (k/en t/nv. cOng inn/i nghién c:u A I/nuI, Cac thOnh 
p/ian. tiCn chat vO cOng ngh /uông c/ing, h thOng JViD); (ii) 
dOi tirangttitrc hiCn bao gôm: Ben bàn hàng(i3i phain có 16 c/nc, 
xuyCn quOc gia co thrçic i'l Iiçii lien quai; c/en I V/vt!) vO i/if frzr&ng 
c/icr c/en nz,ia sam i'ál /1u lien quan den WMD); dOi tuçing trung 

Tliain chiêu NRA https:hit.Iv'2Uauflc4. 
Theo Bto cáo v quai' diem vá (lánh giá Ithin dicu ye hiii trng pháp lv vâ thong l dôi vOl tái san ao Va 

tiCii ao u Vi. Narn vá rii Ihé giOi: allan din v d xtiat các s tu'óiig hoãn thiti van ban pháp 1ti5t s6 255 
ngày 29/lOi2Ol8 ct1a î)Ô lu phãp. 

VII r NANI • DANII (il/'. Rf1 R() Q( tOC (d.A v( Iii IRQ P1 iO I3UN Vtc Killi IUY DI1F i IA\(; LO/'.T 
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gian dc thtrc hiçn vn chuyên, rnua bn (tói p/win. các n/ia kin/i 
loan/,, cóc n/ia cling cap); (iii) Ben mua là chü the nhA flIRYC hoàc 

phi nhà nirOc  vã qua trInh vñ khI hóa cãc san phâiii có dircic thành 
WMD và san sang scr (lung. phát tan cht'mg. 

42. Vit Natr dà n lrc tlurc hin phôiig, ch6ngpho bin vã PF nhtrng 
chira dông dCu; mc di dà có các bin phãp dC phát hin vã ngän chn 
dông chày cüa hang hóa lien quaii den chirang trinh WMD hat hçip 
pháp nhi.rng con rái rae. chtra tp (rung; chua có khung phãp 
ngàn chn (long tiCn dixqc sdiing elm các giao djch nay 9;  thiCu c 
ché phOi hap, phtrnng pháp tiCp can, các ehé tãi xcr l'... trong phong, 
chông 1,hO hiên và PF. F1u quñ là Fis vã DNFBPs phãn kcn khOng 
quan tãm (Qi rüi ro ye phO hiCn và PF, không nh?n thCrc rô các quy 
djnh phOng, chông phó biên vã PF hoc CO the vô tlnh thani gia vào 
chuôi hoit dng nguy hiCni nay. 

43. V&i lirçmg vin Éñî hang hóa trCn the giói chü yu bang dithng biên 
(khoâng 9O%),  trong nhCng t1uii gian tntrc dày, nhiCu vIt lieu lien 
quan den hoot dng ph bién dâ dirçic trung chuyCn qua khu vrc 
l3iên Dông bri càc chii the nhá niric và phi nhã ntróc. Vi di nhir 
trlr&ng hçxp A.Q. Khan ccia Pakistan (là rat thãnh cong trong thirc 
hin phO hiCn vã PF cho các clìi the nhà nithc hoc phi nhà ntrc 
bi cic cOng ty hinh phong, cOng ty ma; sap xCp nhüng dOng tãi 
chinh phcrc ttp và che giãu bàn chat cüa hang hOa cüng nhu các hen 
tham gia vào giao djch. ChInh vi vãy, nh&ng nhãn tO phO bién các 
Ioi vCi kliI nguy hiCm nhãt the giái có the dé thing tiCp cn và khai 
thác khu vIrc tài chInh chinh thCrc hoc phi chInh th(rc hông che dy 
nhCng ho?t dng pith biCn; hoic tru&ng hcip tãu Kang Nam 1 dã bj 
buc quay trô hi khi bj nghi ngä vi phirn bin pháp tthng pht cüa 
Lien 1içp quOc; tàu nay có di qua khu vrc Bién Dông vã cp cãng 
Myanma. 

44. Tfr n/nThig éii e'o iuu i'rén có the thd rang, cdc nguy co' p/zó men và 
PP ii', ben ngoài kin/i t/ui và /o'i dung khu vijc Iâii/, hái Vi êì' Nan, 
C/b /ioqt dç3ng plzó blén và PP là trung bIn/i cao. Tin' n/lien, do Vit 
iVan, là hot luau/i viCn có trác/i nhiçn, cia Lien hçip quoc clói vol 
cc cong irov VC? cam SW dung i'VMD và các iVghj quydl czia 
IlDLIANL/IQ lien quail den phông ngith, ngán chán và p/ia i& các 
/ioal do;zç' pho men i a PT dâ ihuc hien co' ban ac ng/iia vu cua 
nUn/i C/Ui voy ccic diCu woc quóc tC ye cthn sz dyng, phó /,iCn và PF 
Do v<v,  các nguy cci nay dci cluov han c/iC a ,nrc TRUNG BliVil doi 
WJi Vies' Noun. 

19 . L , . , . £ Tinti den thai diem bi,i huih Nght dirth  S 20I9.'ND-( P ngay I I'l 1/2019 ye phong, chong pho 
bith WMD. 

\'IJTNI\M . F)ANII (iI.' RtI R() QIJOCGI,\ vi iAi FR(J PIIO IIr VI' KIIj IIUY D1IT II,NC, I.OAT 
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11. Xác dnIi nguy co I'F thông qua nhn din cc lung, ngun và 
càc kênh giao dch  tii chInk 

Cäc ngun de d9a (1n tr Iiot dng phô bi&i 

45. Nhrng chü the pho bién sü dung mt loot các xáo thut dC trôn 
trãnh các linh trrng pht và vn chuyêri hang hóa và nguyen lieu 

trën khäp the gi&i, vâ do do, chcing Iuôn tjm cách dC khai thac các 
phani vi khu vlrc tài phán miii dO djnh tuyOn cãc hoit dng nay. 
Vic mua sam nguyen vt lieu cho chung trinh WMD không clii 
giói litn mt khu vc phap J ma có six thani gia cia nhiOu ben 
trung gian Va các diem chuyOn hang. I Ian na, nh ro ye kiOm soãt 
hang hóa không clii duc tR) ra thông qua Viçc tham gia trirc tiep 
vào chui curig rng cho ph biOn. chang hn nhtr inua sam hang 
hóa vI cong nghê ILrôrng dung, ma cOn gián tiOp thông qua vic tiep 
xt'ic vii niing Urri cong ty bInh phong, djch vii chuyOn hang hoc 
các diOm tiOp cn tài chinh. Bài vl PF liOn quan den hott dung 
ngãm rng km cCia cãc chü the pho biOn, sir hiCu blOt sãu sac ye các 
con thr?rng dO phO biOn là trong tarn cUa vic xác dfrih các môi de 
d9a PF. Do do, cln'tng [a can xác cljnh dtrqc cac "con dir&ng phO 
biOn" nay. Dôi vài chCing [a, các ngành cong nghip san xuCt hang 
hóa cãng ngh cao hoc hieing dvng  sê là mat xIch dau tiCn trong 
qua trinh mua sam20  và Se cO rüi ro xuãt hin dtrçic xCc djnh byi các 
dâu hiu nhr: sir hin din ccia các bi quyOt và nàng li,rc cong ngh 
nhy cam hoic [rung tam nghiOn cthz; qua trinh san xuãt vâ di 
chuyOn tiOp theo cüa hang hoá vâ thanh toán cho nhrng hang hóa 
dO. Cãc khu vrc cO khOi ltrçxng thircrng mai Ian Jioc các cãng 
thrcing niçti Ian sC dôi mt val nguy c tiei thành diOrn [rung 
chuyen. Mic du cht'ing [a có thO không tiOp xOc trrc tiOp vi vic 
phát [nOn. san xuat hoc vn chuyOn hang hóa liOn quan den phô 
biOii, nhtrng v5n có the bj li ding trong vic t?o  diOu kin cho các 
hot drig phô blOn bang vic tny thànli dia diem hot thng cho các 
cong ty binh phong hoc lam ca sà cho các hoit dng miãng cao 
doanh thu nhàm tãi dãu tim vào chtrang trinh phô biOn. 

46. Hiôn nay chcing [a dang thirc hin xac dnh các to chirc, cá nhãn PF 
trong khu virc hotc trOn toàn the giâi thông qua danh sách trmg 
phit theo tJNSCRs và hp ttic quOc tO. TInh dn nay, chima phát 
hin CO tO ch(rc, cã nhãn nào cO hãnh vi phO biOn và PF dang ho?t 
dóng trong ntr6c hoc cO mM liOti h vii các to chrc, Ca nhãn nãm 

:o Vi có tli cãc chu the ph bin Ii dunn Vc am Im dirn crung cliuyn hang hóa nhiv cam dmo chuong 
rrinh phô bn. 

VUi NA\1 • DANII (il.\ Rtl 1(0 QLIOC (hA VI' FAt TRQ rtiO I3I!N \Cl Kill IIUY r)If?r ,lANi LOST 
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trong danh sãch bi chi (1n}1 hoic vâi các qu& gia khàc. Tuy nhién, 
do xác djnh có nhQng rüi ro ye dja chinh trj dé cAc chQ the nhà nu&c 
hoc phi nhã nuâc Içii dung nhnithrc hin phô biên nhu d dánh 
giá & Phñii I, Chinh phü dâ yêu cãu các h, ngành, d!a  phucrng Va 
các ca quan chrc näng. các to chth tài chinh và phi tài chinh tang 
cu&ng cãc bkn pháp phát hin, tr chôi, ngãn chn hoc trit phá 
hoat d9ng phô biên vá triCn khai thrc hin UNSCRs ye tthng pht 
tãi chInh inyc tiCu nën dâ hin chê, ngãn chn kjp th?i các hoit dng 
phO hièn vã PF, lam giãrn dãng kC các nguy Co PF den tlr các dôi 
tuçng phô biCn, rnc dü các nguy cci nay van cOn hin liQu nhung ó 
nirc thãp. 

Nguy co tir dch vy tài chInh 'a phi tài chInh chi dinh trong 
Limit dng thuo'iig tnii lien quail dn ph bi&i 

47. Theo NRA, h thng ngân hang chiCm phãn kin khu vcc tài chinh 
cCa ta, khoãng 95% tong tãi san etia ht thông tài chInh. Ngân hang 
cung cap mt 1ot các san phãm và djch vtl  phyc vy mt so luqng 
Ian cá nhãn và doanh nghip, trong dO Co 43,4% ngân hàn thuc 
so hru nhà m.rOc. Các lTnh vrc bão hiCrn vã chtrng khoán Ian krçit 
chiCm 3.5% và 1,8% tãi san cüa ngành tài chinh. Các ngàn hang [On 
dang triCn khai CTF tOt hcin, nhtrng nhiêu ngân hang nliO hon Fis 
vâ DNFBPs khOng thrc hiên CTF và ecing không cO nhiCu thrc 
ye nghia vy ctia h9. Không có giám sat vic Wan thii nghia viii 
CTF21. 

48. Quy mô khu vrc DNFBPs cia chCing ta tirong dôi nhO 'à bao gôm 
sOng bc, cong ty trO chol cO thtr&ng, Iuit sr Va cong chirng viCn, 
kC loan viCn vã kiCm toãn vién, d?i I? kim lo?i qu hoãc dá qu và 
d?i I bat dng san. Bt dng san là DNFBP chü chOt, chiôm gall 
5% (IDP và nàm 2016 cO 1.278 san giao djch. 1Iin ti ta Co 08 
sOng bc và 46 doanh nghip cap phép lap dt may trO choi din tCr 
Co thtrOng. Ngành pháp l' cO I I .800 lut six và 2.398 cOng chrn 
viCn vã ngành kC toán cO 300 kê Wan viCn dà dàn k; co 21 tO 
chtrc tIn dvng cO hoot dng kinh doanh yang miêng, 1 5 doanh 
nghip dtrcic phép kinh doanh yang rniCng và hon 5.979 doanh 
nghiêp gia dInh san xuât dO trang scrc và 1 . 1 54 doanh nghip hot 
dng trong 11nh vrc kinh doanh kim 1oai qu' và dá qu. 

49. I3t dng san là lThh vrc thu htit nhiu dau hi Va duc coi là rnt 
trong nhrng [mu vi,rc quan trng cO nguy co' bj ti phin li diing 
cho muc clich ML, do ti ph?m thLrOng mua bat dng san du6i ten 
cüa các thânh vién gia dinh, hoc chuyên nlnrng và ting bat dng 

I)ânh gia cia APCJ nâm 2019 di vOj Vit 
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san nhtr mt won qua. Trong khi nhiêu giao dch mua bat dçrng san 
di qua h thông ngãn hang chInh thtrc, NRA nhn ra rang nhiêu 
giao djch vn bang tiên rnt và tãi lieu nguôn m& cho thây mt so 

ngi.thi mua sr dvng vng 

50. Chi.ra có quy djnh AML/CTF/CPF dci viii VA và VASP t?i  ntr6c ta. 
Ngãn hang Nhà ntràc dâ cam scr ding tiên ào dé thanh toán vão 
tháng I 0 nám 20 1 7 và tJy ban Chi'rng khoán dã cam các cong ty 
niêm yet, các cOng ty quail I qu vâ ch(mg khoán phat hành, giao 
djch hoic mOi ii trong tiOn din tü. Thy nhién, càc thông tin nguôn 
ma elm thày dàu tir vào tiOn din tr diên ra dáng ké (Y Vit Nam vã 
không vi phm nhi&ng quy c1nh cam trén. 

Tâi c/un/i ton then va (litci vao lien /iiat 

5 I . Nén kinh t cCta ch(ing ta chci v&i dira vão tin rnt, c1irc bao quanh 
bâi các nOn kinh tO dua trén tiên nit Ian cn khác (Campuchia, 
Lao). Ngàn hang The giói cho biOt vão nàm 20 I 7 31 % dan sO 
trtthng thãnh CO tãi khoãn giao djch và 23% tin hânh giao dlch  trOn 
nen tang di,i ur. 69% ng.r?.ii trtràng thãnh thanh toán hOa dn bang 
tiOn iiit trong näm 2017 (giam so '6i 92% trong nthii 2014)23.  

52. Tirth tr?ng dO Ia hOa nn kinh té vii G tnic cao vOi khi Iung nãm 
giC USE) (1 m.'rc 60 t' USD hoc 25% GDP24. Ngàn hang Nhã nuâc 
dang thirc hin các buàc dO h?n  chO do Ia hóa, bao gôm mt scra dôi 
gãn dày dO diOu chinh vic cho vay bang ngoi t dOi vâi ngtthi ctr 
tri:1 0 ViCt Nam, 

C'/zu,véii tun quoc tè 

53. Chuyên tkn quc t dn Vi@ Nam có giá trl dáng kO, khoàng l2,3 
t' USD vào nâm 2015. 7 t' IJSD trong do là chuyOn tiOn t& M. 
Nhirng con so nay kJiOng bao gôrn các dông chuyOn tién ngm 
không duçvc ghi nhn hoc không chmnh thi'rc, thrccc sCr dtmg dO 
chuyOn tiOn vào vã ra khOi Vit Nam. Trong NRA, n1i ro ML/TF 
lien quai' dOn chuyOn dOn thrçc dánh giá 0 m(rc COO dôi v&i chuyOn 
tiOn hat hçip phàp và (rung Inn/i coo dOi v&i chuyOn tiOn krçxc quail Iy. 

54. N/itt i'' có the thai' rang. các 16 chzc. Cd ,zhán cüa (a c the tiCp 
vOi hoat dc3ng PP hem miang do inói lien két tow? COlt vd kizu v4'c 

ngav cdng tang vái he thong tdi c/i/n/i quóc tC. ngdn/i hang hal lun 
va 'i'Cl c/mi VUi /ioit dQng lung hal bat hQp p/idp Irong khiu vtc, 

2? 
htts:/!www.bangkokpost.com/workj/  I ('t5?.60/vou-can-siII-buy-ahousc-with.gpId-barjn.vjctnatn 
1ittps//u fa.worldbank .ort./cn/county-proress/vietnam 

' IMF; Vietnam 2019 Anicle IV Consultation Press Release, Stall Rcporl; and Statement bytlie Executive 
I)irictor for Vietnam jWjs sssunmorg'en Puhlicationc'CR lssuts 2019/07/1 6'Vnctnani  2019 Arta.k IV 
Consultatiofl-Prcss-ReJee.Staff.Report-and.Starcnientby.th47I 24  
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tang nliu cáu nguicn Iiçu thó 'ici n/iápkhdu k/iác dé p/ia! trién 
kin/i íé. khu vn El i' I)NEBP cza Ia nèu khóng kj, th&i có các 
djn/, die tâi chInh ye CI'F i/il có nguv cci b/ các dói twçrng phó Men 
kri dung (ic/icY') !" clio p/ui hiCn 1VA'ID Irong 
k/zz vwc. Cá,'i tic/i cuv trong vic irién khai CPP /ziéu qua, /iiCu và 
tuón I/ui giihz các FI/DNF13P vài ng/iia vu CPP caa ho và giáin sat 

Cua CUd CCY quaii Co t/7W?i quj'cn. 

Nguy co dn tü các hoyt dng gIy qu h9p phál) và b( hqp 
php cho 1iot di)ng phô bin 

55. Ilico dánh giá rüi ro, khu virc NPO két Iun rang rüi ro IF c1ia 
NPO t?i  Vt Nam là tháp. Vic tiép cn Va giárn sat (10 cac C(Y quail 
chrc nàng thirc hin phãn kin mang tinh hành chinh và không bao 
gôti DGRR dôi vii viêc kini ding tài chinh cho PF. Do vy, cãc 
NPO không nhãn thüc dt.roc rüi ro cüa PF dôi N'° tuy nhiên, cãc 
NPO crong niric dà xciii các quy djnh và yêu câu ccta chInh phü rat 
nghiém ngt, và môt so the hin nlin th(zc rang các qu lien quali 
den PF sê can phài dtrcdóng bng khóng chm trC. Các NPO nt.róc 
ngoài d the hin sii hiCu bi& nhiêu hcrn ye nghia vy CPF vã các 
loai hInh TF, phãn km là do hirmg dn t1r try scr chinh cCia hç) trén 
toan cau. 

56. Di vOi các quy (f/leo djn/i ng/iio cia PA T 5 ), qua phãn tIch ye 

phap Iut, cci chCquân l? và giãm sat dOi viii càc qu5' nay cho thãy 
cOn mçt s yCu to có the dn den càc nguy Cu tir hot dng PF, bao 
gôm: Ca sà phàp I cho vic diCu chinh VA t?i  Vit Nam là khOng 
rO rang, cung nhtr hiu qua ctia vic thrc hin; cãc VASP không 
phài là dôi urçrng báo cáo thco Lut PhOng, chông rra tiên. Ngân 
hang Nhã ntrOc dà cam scr dyngtiên ào dC thanh toán vào tháng I 0 
näni 2017 và Bô Tâi chInh d cam các cOng ty niéni yCt cong khai, 
và cãc cOng ty quail i qu và chtrng khoán phát hành, giao djch 
hoc môi gk.ri trong tién ma hôa. Tuy nhiCn, các tim kiCm trorig cãc 
nguOn ni cho thãy mt krcing dáng kC dâu tuvà khai thác tiCn ma 

hóa a chüng ta và 119 không phài tuân theo bat k' yCu cãu nào ye 

bin pháp phOng ngtra dOi vOi MIJTFfPF. Diêu nay cho thãy din 

Thuãt ngü' "qu dé cp tOi iAi s.\n duói rnçi hlnh ihirc, vt cht hoc phi rit chñt, hCu liinh hoc vO fflnh, 
dsng san hoc bat d(rng san. co duqc Va cac cOng ci hoc chthg ui pháp l duOi ht k hinh ihcrc nan, gOrn 
cá hlnh thtrc din lr hoc k thut s& chirng miiih quyn hoc ku ich lien quan 101 tAi san do. lhut ng "qui 
Jioczc cac iài san k/sac" cO nghia là bt k' tat san nao, hao gOm flitting khong han chê 0 càc tâi san tAi chlnh. 
các nguOn h,ic kinh i, tai san duOi rn9i hinh thuc. cho du là vat chat hay phi vi chat, hitti hinh hoc vO hinh, 
dng san hoc bat dng sin, cO dtfQc và các cOng cv hotc chtng tcr pháp l dtrOi bAt k' hinli thc não, g&n 
c hinh th&c din tu hoc k5 ihuât s, chthsg rninh quyên vâ lçui Ich liii quais tài tin lioc tâi san do, bao 
góni nhung khOng htn chê ó chtng chi tin gui ngOn hAng, sc du lich. sc ngan hAng, lnh chuyën ilk cô 
phiu, chcrng khoàn, hal phiu, hOi phiéu, tin dung tti0i vA bat h lvi  ich. cO Iüc hoc thu nhp não kbác trn 
hotc giA Irl cO ii, hoc bAt nguOn ti các khoán trn hotc càc tài san khác nhtr vy. 
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phái 1)GRR wan din vâi viêc xcin xét thorn ye viOc &ra VASP vào 
dot ti.rang phái bao cáo theo Lut PhOng, chông tha tiOn; các qu 
dâu ur phát triên dja phticrng, hiu cam do, tO chtrc tài chinh vi mô 
vã Qu tIn ding nhãn dan khOng cO khàch hang nuôc ngoài và do 
do khOng quan h lam an vâi khách hang tir các quôc gia có rüi ro 
cao. Các dOi tuçYng nay, baogôm Ca các doanh righiep kinh doanh 
tiOn t It hiCu ye yOu câu dôi vOl CPF; các giao djch trong ntr6c, 
ngân hang vn ghi nhn mt vài giao djch ma không CO thông tin 
cüa ngu&i chuyOn, gay ! ngi ye nurc d cüa các bin phap kiOrn 
soát liOn quan dOn các tO chic trong nhric; vic CDD ye các chü sO 
hQ'u htthng lci trOn tat cã các thirc the trong lTnh vtrc tãi chInh là 
nit thách tht'rc, dc bit là khi no liOn quan dOn van dO sO hthi nuOc 
ngoài (khác/i hang là các hen ham gia zy t/iác flit&c ngoài Va có 
thrçic các zv thác trong qua trmnh thrc hiçn CDD), hoc chü sO hcru 
htrmg lçii, hoc nhQiig ngu&i có ãnh hi.rmg chInk tn (PEP). 

Thông tin dnh (ink v PF 

57. Xu hi.rOng t trorng lai: m(zc d, tinh chat, quy rnô, dc diem vâ nguy 
ca cüa hoit dng PF trOn lãnli thô Vit Narn tuy sO duvc kiêm soát 
cha chO hon bOi Chinh phC dà ban hành Nghj djnh 8 I vC phOng, 
chOng phô bien. Tuy nhiOn, tinh kink an ninh khu virc và the giOl có 
nhi&t bin dng khO luäng, hoat dng buôn ban vt lieu liOn quan 
dOn WMD ducYc time hiên bOl các chü the phi nhã ntrOc cO the ia 
tang và (lien biên phrc top, khó kiOm soát lion, dc bit là vic kiOm 
soát vt Iiu, cong ngh vã thiCt bj krOng dyng; tinh hinh di djch 
Covid- 1 9 ciThg dn dOn nguy co cao cho phO biCn vu khI sink h9c. 
Các c}iü thO phO biOn sO tiOp tçic scr dting các cong ty birth phong, 
khu vtrc ngân hàn, khu virc chuyOn liOn ngãm, che giâu các nguOn 
tài nguyen kink tO; lai dung vn chuyOn trOn các tuyOn biOn, kim 
vtrc biOn giOi dat liOn.., dO che giau CáC hank vi pliô biOn và PF. 
Irong khi do, các khu vtrc ttr nhân và khu vtrc cong cOn có nh&ng 
nhn thrc chua thông nhãt trong kiOm soát các giao djch tài chinh 
và str hru chuyOn cüa các dOng tiOn trong ho?t dng tht.rong rnai, 
kinh tO... dan dOn vic kiOm soát rci no trong phOng, chông phô 
biOn Va PF sO gp nhiêu khO khàn. 

58. Trong thOi gian tOi, cO th sO xãy ra các hInh thrc PF là vic buOn 
ban các nguOn tài nguyen t?i  các khu virc tranh chp trOn bin d 
thu thp tãi chInh cho hort dng phô hiOn; các hoiit dng nay sO 
giãm do chting ta sO tang ctr&ng ho?t dng kiêrn soát và giám sat 
thirc thi pháp luât trOri biên, trOn b nhäm phOng ngt1a, ngän chn 
và trit tiCu các hot dng phO biOri và PF theo quy dlnh  cüa Ngh 
djnh 8 I và pháp lut có liOn quan. 

Nit ii ciu tàí chInh cüa cac diii tu'çrng pht bin 
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59. Các chi th kDho  bin Se bi kim soát cht chC, do vy, hqcó nhu 
cãu rat cao ye nguôn von cUng nhu cãc vt liu lien quari de có the 
nghiCn C(IU, phát triCn, ché to WMD trong nhing thai gian tói. Va 
nhu vty, chCmg ta Co th sC bj içi dçing dê thçrc hin vi trong thii 
gian gãn day dâ phát hin mt so hot dng buôn ban các nguôntãi 
nguyCn kinh tC dé nliàrn to nguôn von cho các ho?t dng phô biên. 

Du*ng di cila các lung tài chInk, ngun tin và các knh giao 
dIck cüa cãc chü th ph bi&i và PF 

60. Ngoâi nit so vi sang mn than trái phép tai  vIng bin Yjnh Bc 
Bô ch(ing ta chua phát hin thãy các luOng tài chInh, riguôn Lien và 
các kCnh giao djch cia các chCi the phô biên vâ PF trCn lãnh thô 
Vit Nam. Tuy nhiCn, theo NRA cho thãy, rnt so linh vrc CO rtii ro 
cao vC rCra tiCn nhu ngàn hang và h thông chuyén tiCn ngârn, müc 
rCii ro trung binh cao là lI'nh virc bat dng san; NRA cüng chi ra các 
loi ti phun nguôn trong nuic cO nguy co rüa tién cao là ti tang 
tr, vn chuyCn, mua ban trái phép hoc chiCin do?t chat ma Lay; 
day là {oi tOi  phrn cO tO chirc xuyCn bién gki rt nguy hiêin Va rat 
cO thC tharn gia vào các ho?t dng pho biên và PF vi lçri nhun cao 
ci'ta boat dông nay. Nhu vây cho thãy, h thông ngân hang có the bi 
lqi diing b&i các cong ty binh phorig, h thông chuyên tiên phi 
chinh thrc vO'i ti phmcO t cluc s lien két cht che vi nhau dé 
thrc hin hot &)ng phô biCn Va PF; hoc boat dng buôn him bat 
hcppháp các nguOn tài nguyen kinh té trCn bin có the së tto ra 
nguOn tAi chmnh cho hon dng PF. 

Dánh giá các nguy cc và xii hithng PF 

61. Nguy cd v PF cO tli SC xãy ra nhiing sC tinh vi vã che giIu thri 
các hinh th&c bInh phong thông qua dim ur nrâc ngoài dC hp plrIp 
hOa nguôn vt lieu lien quan den WMD cho cäc thU the phO biCn; 
hoc tio ra cite wuOn tâi chInh tnt hInh dC citc dôi twlng phO biCn 
có the tiCp cn nhäm che giâu nguôn Lien bat 1uip pháp phic vi cho 
hott dcThg phô bién, tuy nhiCn tiguy co PF 0 mt?c thp  vi chUng La 
dä ban hành Ngh dlnh  81 vCphOng, chOng ph biêri WMD; theo 
do yCu cãu bat bue dói vái tat ca cong dan, cc quan, to ch,c cza 
Vit Narn; Ian ihuyén nang cc quóc i/c/i Viii Nain và tan bay inang 
quOc t/ch Viét Nani di' dang a hat c: ncri nào; 10 c/itc qudc té, to 
c/n'rc flzr(Jc ngoâi, ngiài lnro'C ngoài cit trü, hoat d5ng trén lãnh thO 
V/el Na,,i ph01 thc hiçn vic phOng, c/iOng phO hién viz PF. 

B. DANH CIA LO HÔNG (TINE! DE l3J TON THUNG) CO THE B! 
Lfl DVNC  HOl CAC MO! DE DQA ROiC HO TRq, TO DIEU 
KIN CIIO CAC MO! BE DQA CUA PUO BIEN VA PF 
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Yu t6 lien quan dn khuôn kh pháp l vã th ch 

Dank giá li thong khuôn kh [)llilp t) chting 

Ccr c/id, i/ida ihtiçuii qiic id lien quan n/iäni kiCm soat p/w bién và 
PT" 

62. ChCing a dã tharn gia hu ht vào các t chrc vâ ban hãnh các quy 
dinh pháp luãt dé thtrc hién, to chrc, tuyén truyén lion quan dOn 
WMD c th: I Iip tróc không phô biOn vu khI hit nhãii (NPT); Nghj 
dnh tlur/Khu vrc KhOng vu khI htt nhân; COng uâc hâo v an toàn 
vt 1iu ht nhãn (CPPNM); 1-1ip uôc cam thu h?t  nhãn Toàn ditn 
(CTBT); Cong iiâc cm phát triOn, san xuât, tang tr('r, scr dung vu 

khi hóa hQc vã vic phá hy chLng (CWC): COng uóc vC klii sinh 
h9c (BWC); Cong u'6c cam vU khI ht nhân; COn tric Quôc tO närn 
1 999 vO ngãn chtn tâi trç chU nghia khcing bO (Tham gia ngây 
25/9/2002); COng trâc quOc tO närn 1997 ye Ngan chn danh born 
khCtng bO; 'l'uyên bO chung vO khOng sâ hQu WMD; TuyOn ho 
chung ye cam kOt giãi giáp vã khOng phO biOn; TuyOn bô chung ye 

không cung cap WMI) và các Ioai vt lieu Co liOn quan cho các thrc 
the phi nhA n.róc. Vit Nam di tham gia thuc hin các thOu thun 
liOn quan dOn Co quan nãng lucxng nguyen tr quôc tO (IAFA) ye 

Cong uâc Thông báo sam Tai nn Ht nhân (Thain gia 
29/12/1987), Cong uâc ye Ho trV trong trtthng hqp Tai iiin ht 
nhãn hoc khãn cap phóng xi. Ngoài ra, Vit Nam luôn tuãn thc 

các Nghj quyOt 1540 (2004), 1718 (2006), 1737 (2006) Va CáC Nghj 
quyOt kO thra cOa }IDBAU IQ. Theo dO, Vit Nam d ban hank cãc 
ciui dlnh de nghiOni cam ngui hoc tO chcrc tham gia v?o mt 
trong so các hot dng: san xuâtichO to; thu nhin; su ht'ru; km 
phát triOn; vn chuyên; chuyCn iao; sCr dng; tham gia nlnr dông 
phrn vào các hot dng phO hiOn; hO trçi cAc hot dông phô bin. 
Các ni dung nay dtrc quy djnh trong Lut Nãng hrçrng nguyen tcr 
so I 8/2008/QI II 2; Nghi djnh sO 26/201 I IND-CP v thi hãrth rnt so 

diCu c'ia l,uãt Hóa chat; B luât Hinh sir nàm 1999 vâ cia dirac diOu 
chink hO sung, Nghj dnh 81 ye phông, thông ph bi& WMD. 

63. Vit Nam truOc day, vic thirc thi các thOa thu.n d kiêrn soát vic 
cung cap tãi chink cho các hot dng nhu san xuátichO t?o; thu nhn; 
sO hCru; liru giC; phát triOn; van chuyOn; chuyOn giao; sCr ding; tham 
gia nhudOng phnn viio các hoat dng phô biOn; h trq các ho?t dng 
phO biOn, thông PF chua duqc nOu ci the trong Ngh djnh 
so 74/20051ND-CP, Lut PhOng, chOng rcra tiên, Lut PhOng, chng 
khCing bô vâ Nghj dnh stra clot ho sung cO liOn quan. Ngoài ra, Vit 
Nam hin có mt sO quy dlnh  vO vic cp phép, dãng k ctia các 
trtni, Co sO, ngithi dan, co quan, sO ding, xts 1 vt 1iu có liOn quan 
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den phóng x, hóa chat chrçc quy djnh t1i Lut Näng Itrcing nguyen 
tcr näm 2008, Thông ur ye an toàn vñ kiCni soãt btrc xi ciiia B Khoa 
h9c và Cong nghê và Ngh d!nh  38/20161ND-CP ye thijchin 
CWC, dôi vOi vt Iitu có lien quan don cOng ithc cam phô biOn vO 
kliI sinh h9c thi chua Co quy cljnh ci the. Tuy nhiOn, Ngh djnh 
81/20 I 91ND-CP ngày I I/i 1/20! 9 ye phOng, chông phô biên WMI) dà 
quy djnh ci the cho van dO nay. 

64. N1itr vy có the thy rang, cho cl&i hin nay, chiing ta dà thani ia 
ttrcYng dôi dày dü cãcc ch& thOa thun quôc tO liOn quan nhärn 
kiOrn soth vic phô biOn và PF. Song do day là Iinh virc rat phrc t1p 
trongnirâc cling nhu quôc tO, rnc dO chtra phát hin trithng hqp ci 
the ye PF vA dà ngàn chn duorc mt sO trtrông hcYp cuzig cp nguôn 
tãi chmnh cho phô biOn theo UNSCRs, nhung do phãi hoãn thin 
rnt s van bàn quy ph?rn pháp lust nhâm triên khai trit dO vã hiu 
qua Nghi dlnh  81. Do vy, thOng ta phãi can rnt thvi gian ngän 
hn (khoàng S narn) n1a dê bô sung van bàn và xây thyng Lut 
Phông, chOng phô biOn WMD. 

65. Vit Narn cOng dâ ban hãnh cäc van bàn pháp1ut twxng dôi dày dO 
tr LuIt dOn Ngh djnh, Thông Ui và các QuyOt djnli ye các van dO: 
phóng x, hit nhãn26; an toân sinh hçc, phOng chông bnh truyOn 
nhiem27  và 1mb vtrc hóa hoc, vO khI hóa h9c28. 

IJ thng pháp I liOn quan th linli vyc phóng x, 1it nhn 
66. Hoit dng thrc thi càc diu isâc quôc té trong thôi sian qua d thC 

hin chinh sách nhãt quail cOa Vit Nani chüng ta ye sü di,ing nàng 
1ucng hit nhãn cho mic dIch baa bInh vã quan diem 'ru tiOn tuy 
dOi ye an toàn, an ninh hat nhãn cOa Vit Nam, t?o  niOm tin ctia 
c1ig dông ht titian quôc tO. V ca bàn, vic thrc hin cãc diCu uâc 
quôc tO ye an ninh h?t  nhãn do B Khoa h9c và Cong ngh chju 
trách nhim vã chO yOu là thc hin Quy tAc cmg xcr vO an toàn 31 

26 Luti NAng Iucmg nguytn lit; Nghj dlnh  sA 07/2OIWND.CP quy djnh chi tkt vA litnng dn thi hAnli izist si diu cia 
t.u/tt NAng luQng nguyen ü; Quyl dnh sO 16361QD-Tig v ph duyl Qu) hoich mang luói quan trc vA cAnh b/to 
pliOng x niOi lruông QuOc gia dn ii/tui 2020; ngAy 1417/2016 viii Narn gia nhp COng tr'tc quOc t ye Ngaii chn hAnh 
dng khOng b hat  nh/tn; QilyCt djnl, s% XX4IQD.TFg c0a flui Uràng Chinh phO ngAy I 6/612017 ye vic ban hAnh K 
Iloach Ong phO s cO huc ht tihAn cdp quOc gia; Quy& djiili so Io4/Qn:rrg ctia IiiO Wang ('hlnh phO ngAy 
22/01/2019 ye vic phC duyI K ho?cll liAnh ding qu6c gia 'C ph/trig ngira. phAt hin "A chu/tn h1 1mg phO nguy ca su 
d hOa liçc, si:th hçtc. hrc ' v/t hat nh/tn giai doan  2019 - 2025;  

27 l.ut l'hOng chng h,rh uuyn nhiin iigA 21 ihAng I I n/tm 2007;  Nghj djnh s 103/2016/Nl)-CP ng/ty 01/7/2016 c/ia 
Chinh plu quy djnh vC vic h/to da,ii an to/tn inh lit/c toi phOng xit ugh im. 

Quyt dlnh  st 167 IIDICIN ngAy 24 Itt/trig R n/tm I99R c/ia ChO tjch nuOc vC vic phé chun C/trig u/sc cAm ph/ti 
triën, s/tn ,uAt tAng ItO. c/s ilting vA pItA hüy vO kit! h/ta h9c: Ng!ij djiih sm 38/2014/ND-Cl' ngAy 06/512014 c/ia Chiob 
phU vC vic quAn I Er/ta chAt thiiôc din kicm so/ti cüa Cong it/sc cAm ptiái triCn. s/tn xuAt. tAng trO. s/s dung  vA phA hOy vi) 
kht h/ta hQc; t.iit I1oA chAt: Nghj djnh s6 113/2017/ND-Cl'; Thông lu SO 32/201711T-RC1. 

V1IT NAM - DANJI (jIA REJI RO QUOC (H/i Vl FAI TRQ PIIO F3IlN VU KIll I-WY 01Cr HANG LOft'l' 
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