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XÁC NHẬN TUÂN THỦ LÀ GÌ?
Xác nhận tuân thủ là việc rà soát các quy trình và thủ tục đo lường kết 
quả hoạt động của các công ty quản lý đầu tư do một bên thứ ba độc lập 
tiến hành. Cụ thể, xác nhận tuân thủ đánh giá xem công ty đã tuân thủ 
tất cả các yêu cầu của các chuẩn mực GIPS® về xây dựng các nhóm 
danh mục trên phạm vi toàn công ty hay chưa. Xác nhận tuân thủ cũng 
xác định xem công ty đã xây dựng các chính sách và thủ tục để tính toán 
và trình bày kết quả đầu tư phù hợp với các chuẩn mực GIPS hay chưa.

Các chuẩn mực GIPS đã đặt ra các tiêu chí về yêu cầu đối với các 
chuyên gia thực hiện xác nhận về kiến thức của họ trong các lĩnh vực 
chuẩn mực GIPS, pháp luật và quy định, cơ cấu doanh nghiệp, các chính 
sách và thủ tục của công ty, cơ sở định giá danh mục đầu tư và phương 
pháp tính hiệu suất đầu tư.

LỢI ÍCH CỦA XÁC NHẬN TUÂN THỦ
Kết quả xác nhận tuân thủ do bên thứ ba thực hiện giúp củng cố mức 
độ tin tưởng của tuyên bố tuân thủ và hỗ trợ các nguyên tắc hướng dẫn 
chung của các chuẩn mực GIPS: trình bày hợp lý và công bố thông tin 
đầy đủ về hiệu suất đầu tư của một công ty.

Quy trình xác nhận tuân thủ cũng có thể tạo ra cơ hội nâng cao kiến thức 
của đội ngũ đo lường hiệu suất đầu tư của công ty và cải thiện tính nhất 
quán và chất lượng của các 

báo cáo tuân thủ của công ty. Ngoài ra, việc xác nhận tuân thủ có thể giúp 
tăng cường các quy trình và thủ tục nội bộ cũng như lợi thế tiếp thị cho 
công ty.

Các chuẩn mực GIPS cũng đã đưa ra các thủ tục tối thiểu  chuyên gia xác 
nhận phải thực hiện khi tiến hành xác nhận tuân thủ. Điều này củng cố 
thêm sự tin cậy của quy trình xác nhận tuân thủ.

Việc áp dụng các chuẩn mực GIPS vào các tình huống cụ thể của một 
công ty quản lý đầu tư đòi hỏi công ty  phải đưa ra quyết định về chính 
sách, định nghĩa, phương pháp áp dụng các quy định. Việc xác nhận tuân 
thủ cũng giúp đưa ra các nhận định chuyên môn về tình hình triển khai 
các chuẩn mực  

GIPS và áp dụng các chuẩn mực này vào các tình huống cụ thể của công 
ty.

Mục đích của quy trình xác nhận tuân thủ là củng cố niềm tin của các 
khách hàng hiện tại và tiềm năng về tuyên bố tuân thủ của công ty.

Tầm quan trọng ngày càng tăng của việc xác nhận tình trạng tuân thủ 
xuất phát từ việc nhà đầu tư và các chuyên gia tư vấn ngày càng nhận 
thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của quy trình này và có thể trở thành 
một yếu tố quan trọng trong quá trình tìm kiếm các công ty quản lý.

Vì các lý do nêu trên trên, Ủy ban Quản lý GIPS khuyến khích các công 
ty thực hiện việc xác nhận tuân thủ bởi một bên thứ ba và tin rằng đây là 
thực hành tốt nhất.

Để tìm hiểu thêm thông tin, hãy truy cập trào trang web về các chuẩn mực 
GIPS: www.gipsstandards.org. 
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