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Năm 2016 vừa khép lại, toàn hệ thống Bảo Việt của chúng ta đã hoàn thành 
vượt kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời đánh một 
dấu mốc mới, đó là: Tập đoàn Bảo Việt trở thành doanh nghiệp Tài chính – Bảo 
hiểm đầu tiên đạt doanh thu trên 01 tỷ USD tại thị trường Việt Nam. Thương 
hiệu Bảo Việt đã được vinh danh với nhiều giải thưởng danh giá trong nước 
và quốc tế như: Giải đặc biệt Báo cáo Phát triển bền vững tốt nhất Châu Á 
năm 2016, Top 100 Báo cáo Tích hợp tốt nhất thế giới, Top 10 nhãn hiệu uy tín 
và nổi tiếng nhất Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất thị trường 
chứng khoán Việt Nam năm 2016 do Forbes Việt Nam bình chọn...

Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt, Tôi ghi nhận và nhiệt 
liệt biểu dương các thành tích trên của Ban Điều hành Tập đoàn, các đơn vị 
thành viên, các cán bộ, nhân viên, tư vấn viên trong toàn hệ thống Bảo Việt.

Bước sang năm mới 2017 với định hướng “Sẵn sàng cất cánh”, Tập đoàn Tài 
chính  - Bảo hiểm Bảo Việt của chúng ta tiếp tục thực hiện mục tiêu chiến 
lược: “Giữ vững vị thế Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiềm lực tài chính mạnh, tăng 
trưởng bền vững, hiệu quả”. Với tinh thần “Đoàn kết – Chia sẻ - Hợp lực – 
Đổi mới – Tiên phong”, Tôi mong rằng Ban điều hành Tập đoàn, các đơn vị 
thành viên, tập thể các cán bộ, nhân viên, tư vấn viên sẽ cùng chung sức đồng 
lòng triển khai các giải pháp kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế 
hoạch kinh doanh năm 2017, góp phần thực hiện thành công chiến lược kinh 
doanh giai đoạn 2016-2020 của Tập đoàn.

Nhân dịp năm mới 2017 và đón chào Xuân Đinh Dậu, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt, Tôi gửi chúc các đồng chí trong Ban điều 
hành Tập đoàn, các đơn vị thành viên và toàn thể cán bộ, nhân viên, tư vấn 
viên và gia đình của Bảo Việt một năm mới Mạnh khỏe, Hạnh phúc, An khang 
và Thịnh vượng; tiếp tục hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 2017.
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THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN
NHÂN DỊP NĂM MỚI 2017

Thân gửi các bạn đồng nghiệp,

Trước thềm năm mới 2017, thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn Bảo 
Việt, tôi trân trọng gửi đến các bạn đồng nghiệp và gia đình lời 
chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. 

Trong thời khắc cận kề Xuân mới, chúng ta đón nhận tin vui 
về đích trước thời hạn, cán mốc doanh thu hợp nhất 1 tỷ USD. 
Kết quả đáng tự hào này khẳng định tính đúng đắn trong định 
hướng phát triển bền vững của Hội đồng Quản trị; là thành quả 
lao động miệt mài của toàn thể cán bộ nhân viên, đại lý, tư vấn 
viên của Bảo Việt trên mọi miền đất nước và ghi một dấu mốc 
quan trọng trong quá trình phát triển của Bảo Việt. 

Năm 2015, với phương châm “Khơi thông mọi nguồn lực, phát 
huy sức mạnh tổng thể”, theo đó, Tập đoàn Bảo Việt đã tập trung 
nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, là đầu mối quản lý, 
điều phối, hỗ trợ nguồn lực tài chính, nhân sự cao cấp, thương 
hiệu, xây dựng trụ sở hợp khối, đầu tư, công nghệ thông tin,... 
Các đơn vị thành viên tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh 
doanh cốt lõi, phát triển sản phẩm, dịch vụ, mạng lưới để phát 
huy tối đa sức mạnh từng đơn vị, sức mạnh từ sự chuyên môn 
hóa, phân công lao động theo chiều sâu,...

Tiếp nối thành quả năm 2015, năm 2016 là năm bản lề thực 
hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020 của Tập đoàn 
Bảo Việt. Với thông điệp “Đầu tư chiều sâu vì sự phát triển bền 
vững”, Tập đoàn Bảo Việt tăng cường đầu tư vào phát triển sản 
phẩm, công nghệ thông tin, nhân sự - hệ thống, thương hiệu, 
quản trị, quản lý rủi ro, đầu tư xây dựng trụ sở,... để tạo nền tảng 
vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững cho giai đoạn 
tiếp theo, trong đó nổi bật nhất là việc triển khai mạnh mẽ Đề 
án Hợp lực Tập đoàn Bảo Việt, đẩy mạnh bán chéo giữa các đơn 
vị thành viên, giúp khơi thông và phát huy hiệu quả những thế 
mạnh sẵn có của Bảo Việt về con người, mạng lưới hệ thống và 
khả năng phát triển những sản phẩm tích hợp. 

Thật tự hào khi trong năm qua, rất nhiều sản phẩm mới hội tụ 
những đặc trưng riêng có của Bảo Việt đã được ra mắt và được 
đông đảo khách hàng ủng hộ tin dùng (K-Care, Easy Car, Easy 
Life); quy mô mạng lưới của Bảo Việt cũng không ngừng mở 
rộng từ 167 công ty thành viên lên đến hơn 180 công ty thành 
viên, đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng 
trên khắp các tỉnh thành trong cả nước; hình ảnh thương hiệu 
Bảo Việt với màu sắc tươi mới, trẻ trung, khỏe khoắn cũng được 
triển khai nhất quán trên toàn hệ thống và được ghi nhận, đánh 
giá cao qua các giải thưởng danh giá trên thị trường khu vực. 

Trong những ngày cuối cùng của năm 2016, chúng ta liên tiếp 
đón nhận những tin vui từ chương trình Bảo Việt Mega Sale 
“Xuân gắn kết - Tết tri ân” - chương trình thúc đẩy bán hàng đầu 
tiên trong toàn hệ thống do Tập đoàn chủ trì. Được khách hàng 
hào hứng đón nhận, sau 2 tuần triển khai, chúng ta đã thu về 
500 tỷ đồng doanh thu và huy động vốn; 3.100 tỷ đồng giá trị 
giao dịch chứng khoán.

Bên cạnh đó, với khẩu hiệu năm 2016 là năm công nghệ thông 
tin, Tập đoàn đã hoàn thiện xây dựng chiến lược công nghệ 
thông tin 2016 - 2020 và đang tập trung triển khai hạ tầng 
công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại, các dự án công nghệ 
thông tin trọng điểm (như hoàn thành cài đặt InsureJ, Sunweb, 
SunAccount cho hệ thống Bảo hiểm Bảo Việt trên toàn quốc, 
triển khai hệ thống New Core cho Bảo Việt Nhân thọ, Core Fund 
cho Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt và Trung tâm dự phòng thảm 
họa). Điều này góp phần hỗ trợ nâng cao chất lượng của công 
tác quản trị điều hành tập trung, tăng năng suất lao động cũng 
như thúc đẩy hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống.   
  
Đến thời điểm hiện nay, chúng ta đã cán đích doanh thu 1 tỷ 
USD, Bảo Việt đã xuất sắc vươn lên dành vị trí số 1 trên thị trường 
bảo hiểm nhân thọ và thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Những 
thành công này sẽ tạo nền tảng vững chắc để Bảo Việt không 
ngừng lớn mạnh trong giai đoạn tiếp theo.

Các bạn đồng nghiệp thân mến,

Năm 2017, tình hình kinh tế Việt Nam được dự báo có triển vọng 
tăng trưởng tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức 
do ảnh hưởng của những thay đổi khó lường đến từ các nền 
kinh tế thế giới. 

Với thông điệp “Sẵn sàng cất cánh”, chúng ta sẽ luôn bám sát 
định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020, tập trung 
đẩy mạnh triển khai các giải pháp trọng tâm để chuẩn bị sẵn 
sàng các nguồn lực cho phát triển bền vững. Cụ thể, chúng ta 
sẽ tiếp tục thực hiện Đề án Hợp lực Tập đoàn Bảo Việt đảm bảo 
nâng cao hiệu quả về chất, nghiên cứu và phát triển các sản 
phẩm tích hợp bảo hiểm - đầu tư - tài chính tạo nên thế mạnh 
riêng có của Bảo Việt; hoàn thiện hạ tầng và ứng dụng công 
nghệ thông tin tiên tiến đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 
hoạt động kinh doanh trong thời đại công nghệ số; tập trung 
đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng hiện đại, chuyên nghiệp; tăng 
cường quảng cáo - truyền thông - nhận diện thương hiệu trên 
toàn quốc để hình ảnh Bảo Việt thực sự trở nên thân thiết, gần 
gũi hơn với khách hàng; nâng cao chất lượng công tác đào tạo 
nguồn nhân lực trên toàn hệ thống.   

Với quyết tâm thực hiện đồng bộ những giải pháp này trong 
toàn hệ thống, tôi tin tưởng rằng Bảo Việt đã “Sẵn sàng cất 
cánh” trong năm 2017, khẳng định và củng cố vị trí số 1 trên thị 
trường bảo hiểm, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn năm 2025 
của Bảo Việt - “Giữ vững vị thế Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng 
đầu tại Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiềm lực tài 
chính mạnh, tăng trưởng bền vững, hiệu quả”. 

Tôi tin tưởng trong một tương lai không xa, Bảo Việt sẽ tiếp tục 
cán mốc doanh thu 2 tỷ USD, 3 tỷ USD và đạt được nhiều thành 
công hơn nữa. Vì sao tôi lại tin tưởng như vậy?

Bởi vì - chúng ta Đoàn kết: Tôi mong muốn tất cả chúng ta - những 
thành viên của gia đình Bảo Việt hãy luôn đoàn kết để tạo ra giá 

trị mới cho Bảo Việt, cho khách hàng với lòng say mê, tận tâm 
trong công việc.

Bởi vì - chúng ta Chia sẻ: Mỗi người Bảo Việt sẵn lòng chia sẻ kiến 
thức và kinh nghiệm, lắng nghe để đồng thuận cùng nhau đạt 
được mục tiêu, vươn tới những tầm cao mới. 

Bởi vì - chúng ta Hợp lực: Chúng ta là Một Bảo Việt. Hãy xóa nhòa 
những khoảng cách để chỉ còn Một Bảo Việt trên mọi miền Tổ 
quốc và biến tất cả lợi thế, nguồn lực của Bảo Việt thành nguồn 
lực chung cho sự phát triển bền vững. Tôi mong muốn các bạn 
- với tinh thần Một Bảo Việt, dù ở đơn vị nào, dù ở cương vị nào, 
hãy siết chặt bàn tay để người Bảo Việt tiếp tục đồng tâm hợp lực 
trên chặng đường mới.

Bởi vì - chúng ta Đổi mới: Mỗi người Bảo Việt luôn đổi mới sáng 
tạo trong công việc để tạo ra các sản phẩm mới, dịch vụ mới, nỗ 
lực đạt tới mục tiêu cao hơn. 

Bởi vì - chúng ta Tiên phong: Những ước mơ khát vọng lớn lao 
cùng khả năng nắm bắt cơ hội giúp Bảo Việt tiên phong khai mở 
thị trường và tiếp tục phát triển trường tồn.

Như một câu nói rất nổi tiếng “Nếu muốn đi nhanh, bạn có thể đi 
một mình, nhưng để đi thật xa, hãy đi cùng nhau”. Với tinh thần 
ấy, mục tiêu tới năm 2020 là đưa Tập đoàn Bảo Việt trở thành 
một Tập đoàn có tiềm lực tài chính mạnh, năng lực cạnh tranh và 
đẳng cấp quốc tế, phát triển không chỉ trong nước mà còn trong 
khu vực ASEAN và thế giới sẽ không còn xa vời.

Trong thời khắc chuẩn bị chuyển giao sang năm mới Đinh Dậu 
2017, một lần nữa tôi xin dành sự trân trọng cho những nỗ lực 
tuyệt vời của các bạn và với niềm tin vững chắc, xin chúc cho Bảo 
Việt chúng ta cháy mãi ngọn lửa đam mê, tràn đầy năng lượng 
và tin tưởng để niềm tự hào Bảo Việt luôn rực sáng và lan tỏa.

Trân trọng,
TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN

Nguyễn Quang Phi
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1 Bộ Chính trị và Quốc hội ban hành các Nghị quyết 
riêng về cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý 

nợ công; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 
2016-2020 trong đó xác định rõ mục tiêu, giải pháp 
nhằm đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền 
vững.

Ngày 18/11/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 
số 07-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 
“Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, 
quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia 
an toàn, bền vững”. Ngày 9/11/2016, tại Kỳ họp thứ 2, 
Quốc hội khóa 14, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 
số 25/2016/QH 14 về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 
giai đoạn 2016-2020.

Đây là những Nghị quyết vô cùng quan trọng đã xác 
định rõ những mục tiêu, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn 
thiện hệ thống thể chế tài chính quốc gia, huy động, 
phân phối, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực 
tài chính, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế 
- xã hội của đất nước; từng bước cơ cấu lại thu-chi NSNN; 
cân đối giữa tích lũy và tiêu dùng, triệt để tiết kiệm, 
chống lãng phí, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, đầu 
tư hợp lý cho con người và giải quyết tốt các vấn đề an 
sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; siết chặt kỷ 
luật, kỷ cương tài chính; giảm mạnh và kiểm soát chặt 
chẽ bội chi ngân sách, nợ công, nợ nước ngoài của quốc 
gia, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính 
quốc gia.

2 Ngành Tài chính hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
tài chính - ngân sách năm 2016 trong điều kiện 

kinh tế-xã hội có nhiều khó khăn

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước 
phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, toàn 
ngành Tài chính đã triển khai quyết liệt, có trọng tâm, 
trọng điểm với các giải pháp đồng bộ để thực hiện 
nhiệm vụ tài chính-ngân sách theo đúng chỉ đạo của 
Đảng, Quốc hội và Chính phủ với tinh thần chủ động, 
quyết tâm cao nhất. Qua đó, công tác tài chính-ngân 
sách đã đạt được những kết quả tích cực: Thu ngân sách 
vượt dự toán; điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm 
và hiệu quả, NSNN luôn đáp ứng kịp thời các nhu cầu 
chi, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh 
quốc phòng, và an sinh xã hội; thực hiện chính sách tăng 
lương cơ sở theo đúng kế hoạch; đi đầu trong việc sử 
dụng tiết kiệm tài sản công, khoán xe công qua đó tạo 
tiền đề để  sửa đổi chế độ sử dụng tài sản công và xe 
công trong cả nước.  

3 Hoàn thành 100% chương trình xây dựng Luật và 
Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, UBTV Quốc hội…

Năm 2016, Bộ Tài chính đã hoàn thành 100% chương 
trình xây dựng Luật và Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc 
hội, UBTV Quốc hội… Trong đó, Bộ Tài chính đã trình 
Chính phủ để Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc 
hội, Quốc hội cho ý kiến và thông qua những dự án luật 
quan trọng như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và 
Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa 
đổi); Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị 
quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/12/2012 của Quốc hội 
về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; cho ý kiến 
vào dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa 
đổi);… Đồng thời, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ 90 đề án và ban hành theo thẩm quyền 
320 Thông tư, Thông tư liên tịch, trong đó đã ban hành 
đầy đủ, kịp thời các văn bản để triển khai Luật phí và 
lệ phí, bảo đảm thực hiện từ ngày 01/01/2017 khi Luật 
có hiệu lực thi hành. Việc ban hành kịp thời các văn bản 
QPPL đã góp phần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật tài chính góp phần hoàn thiện thể chế 
kinh tế thị trường định hướng XHCN, kịp thời tháo gỡ 
khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách 
hành chính, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an 
sinh xã hội. 

4 Ngành Tài chính tiếp tục triển khai mạnh mẽ cải 
cách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý 

tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 

Theo kết quả công bố xếp hạng chỉ số cải cách hành 
chính (chỉ số PAR INDEX), tại Hội nghị tổng kết đánh 
giá công tác cải cách hành chính của Chính phủ (ngày 
17/8/2016), Bộ Tài chính tiếp tục giữ ngôi “Á quân” trong 
nhóm 19 Bộ, ngành về cải cách hành chính. Kết quả này 
đã thể hiện sự nỗ lực và chủ động của các đơn vị thuộc 
Bộ trong việc thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp 
từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách 
tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công đến hiện 
đại hóa quản lý hành chính. Chủ động triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 
35/NQ-CP của Chính phủ với các giải pháp được cụ thể 
hóa thành các nhiệm vụ thông qua các chương trình, kế 
hoạch hành động đã tổ chức triển khai quyết liệt, góp 
phần tích cực trong công tác cải cách mạnh mẽ thủ tục 
hành chính, qua đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cải 
thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia.

SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA
NGÀNH TÀI CHÍNH NĂM 2016

Riêng trong lĩnh vực Thuế, hải quan đã hoàn thành kế 
hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó đã 
rà soát bãi bỏ 92  thủ tục hành chính, quy định mới 16 
thủ tục. Tiếp tục tăng cường kê khai thuế qua mạng cho 
các doanh nghiệp với số doanh nghiệp đăng ký kê khai 
qua mạng đạt gần 560 nghìn doanh nghiệp với khoảng 
34 nghìn bộ hồ sơ kê khai đã được tiếp nhận, đạt hơn 
99,7% số doanh nghiệp đang hoạt động. Mở rộng triển 
khai dịch vụ nộp thuế điện tử với trên 538 nghìn doanh 
nghiệp đã đăng ký sử dụng, với tổng số tiền nộp vào 
ngân sách qua Cổng thông tin nộp thuế điện tử trong 11 
tháng đầu năm là trên 328 nghìn tỷ đồng; thí điểm triển 
khai hoàn thuế điện tử trong Quý IV với 13 Cục Thuế (Hà 
Nội, Đồng Nai, Đà Nẵng, TP.HCM,...).

Đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với 34/34 đơn 
vị hải quan; hoàn thành triển khai việc thanh toán điện 
tử tự động qua hệ thống VNACCS/VCIS tại các Cục Hải 
quan trên phạm vi toàn quốc, đã thực hiện kết nối chính 
thức cơ chế một cửa quốc gia tại 10/14 Bộ với 36 thủ tục; 
tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông 
tin một cửa quốc gia là trên 204 nghìn bộ hồ sơ với hơn 
8,2 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Những nỗ lực cải cách trong quản lý đã góp phần cắt 
giảm chi phí và thời gian thực hiện các thủ tục hành 
chính về tài chính, thuế, hải quan của người dân, doanh 
nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp, người dân và 
nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao.

5 Thị trường chứng khoán Việt Nam tròn 20 năm 
hoạt động, công tác huy động vốn đạt mức cao 

nhất từ trước đến nay và Chỉ số VN-Index năm 2016 
vượt đỉnh trong 8 năm gần đây

Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, với sự ra đời 
ban đầu là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (28/11/1996), 
đến nay, ngành Chứng khoán đã xây dựng được nền móng 
vững chắc để thị trường chứng khoán phát triển và hội 
nhập; thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển mạnh 
mẽ về quy mô, không ngừng hoàn thiện về cấu trúc, góp 
phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và thúc đẩy 
hội nhập quốc tế, trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của 
nền kinh tế, định hình cấu trúc hệ thống tài chính hiện đại; 
góp phần đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước và 
tái cơ cấu nền kinh tế, tăng cường công khai, minh bạch.

Chỉ số VN-Index năm 2016 đạt mức đỉnh trong 8 năm trở 
lại đây (kể từ tháng 3/2008), thanh khoản tăng mạnh, 
mức vốn hóa thị trường đạt mức cao nhất trong 6 năm 
trở lại đây. Thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh 
giá là 1 trong 5 thị trường thế giới có mức tăng trưởng 
cao nhất và có mức sinh lời lớn nhất trong quý II/2016 
tại khu vực Đông Nam Á. Tính đến cuối tháng 11/2016, 
chỉ số VN-Index tăng khoảng 13,8%, HNX-Index tăng 
khoảng 4% so với cuối năm 2015. Mức vốn hóa thị 
trường đạt 1.590 nghìn tỷ đồng, tương đương 38% GDP, 
tăng 17% so với cuối năm 2015; Thanh khoản thị trường 
tăng mạnh, giao dịch bình quân 1 phiên đạt gần 6.200 tỷ 
đồng, tăng 25% so với 2015...

6 Bộ Tài chính điều hành quyết liệt và xuất cấp kịp 
thời hỗ trợ các địa phương và nhân dân vùng bị 

thiên tai hạn hán, lũ lụt; hỗ trợ học sinh tại các trường 
ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn và vùng bị sự cố môi trường biển
 
Trong năm 2016, để bảo đảm vấn đề an sinh xã hội, Bộ 
Tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuất cấp gạo 
không thu tiền từ nguồn DTQG để hỗ trợ cho các địa 
phương trong dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt, nhân dân 
các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng do sự cố cá chết bất 
thường; nhân dân bị hạn hán, lũ lụt; hỗ trợ học sinh tại 
các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn; thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu 
quốc gia như: Dự án trồng rừng tại các tỉnh Hà Giang, 
Thanh Hóa, Bắc Giang....; xuất cấp vật tư, thiết bị phục vụ 
công tác cứu nạn, cứu hộ; khắc phục hậu quả thiên tai, 
dịch bệnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng, an toàn trật tự 
xã hội; viện trợ cho nước bạn Cuba. 

Đến nay, toàn ngành DTQG đã xuất cấp tổng trị giá 
khoảng 2.048 tỷ đồng, trong đó đã xuất cấp tổng 
số 150.968 tấn gạo dự trữ để hỗ trợ nhân dân các địa 
phương gặp khó khăn. Công tác mua sắm hàng hóa dự 
trữ quốc gia  được triển khai thực hiện kịp thời. Số lượng 
hàng DTQG đã xuất cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất 
lượng và phân bổ đúng đối tượng đã động viên người 
dân vượt qua thời điểm khó khăn, ổn định đời sống phát 
triển sản xuất; góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội, bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội 
và tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của 
Đảng, của Chính phủ

7 Bộ Tài chính chủ động trong công tác quản lý, 
điều hành, bình ổn thị trường, giá cả, góp phần 

kiểm soát lạm phát năm 2016

Năm 2016, Bộ Tài chính đã chủ động và phối hợp chặt 
chẽ với các Bộ, ngành, địa phương trong công tác quản 
lý, điều hành và bình ổn thị trường giá cả theo quy định 
của Luật Giá, góp phần kiểm soát lạm phát. Thực hiện tốt 
quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà 
nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu, trong 
đó đã phối hợp với các Bộ, ngành chuẩn bị kỹ và điều 
hành giá dịch vụ khám chữa bệnh, giá dịch vụ giáo dục... 
theo lộ trình với mức độ và thời gian điều chỉnh phù hợp, 
không gây ảnh hưởng lớn đến mặt bằng giá. 

Đặc biệt, Bộ Tài chính đã xây dựng và trình Chính phủ ban 
hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016, 
trong đó quy định về thẩm quyền và hình thức định giá 
đối với các dịch vụ chuyển từ danh mục phí sang giá dịch 
vụ theo Luật phí và lệ phí; đồng thời, chủ động triển khai, 
chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương ban hành 
theo thẩm quyền kịp thời giá các dịch vụ chuyển từ phí 
sang thực hiện theo cơ chế giá theo quy định của pháp 
luật về giá, bảo đảm không gây xáo trộn lớn. 

Nhờ vậy, giá cả thị trường năm 2016 cơ bản bình ổn, 
không xảy ra biến động đột biến về giá. Chỉ số giá tiêu 
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dùng tháng 11/2016 tăng 4,5% so với tháng 12/2015; 
bình quân 11 tháng đầu năm tăng 2,47% so với cùng 
kỳ năm trước. Dự kiến cả năm 2016 chỉ số giá tiêu dùng 
khoảng 5% so với tháng 12/2015, đạt mục tiêu đặt ra.

8 Bộ Tài chính đã hoàn thành kế hoạch huy động 
vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ 

năm 2016 với khối lượng huy động kỷ lục và kỳ hạn 
dài từ 5 năm trở lên chiếm 91,1% tổng khối lượng 
phát hành 

Trong năm 2016, Bộ Tài chính đã triển khai và hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN thông 
qua việc phát hành TPCP theo Nghị quyết của Quốc hội 
giao cho Bộ Tài chính

Khối lượng phát hành đạt được là rất tích cực, tính đến hết 
ngày 19/12/2016 đã đạt được kế hoạch huy động cả năm, 
trong đó 91% tổng khối lượng phát hành có kỳ hạn từ 5 
năm trở lên (vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra là 70% khối 
lượng phát hành có kỳ hạn từ 5 năm trở lên). 

Kỳ hạn phát hành trái phiếu bình quân đạt 8,68 năm (cao 
hơn 1,70 năm so với kỳ hạn phát hành bình quân của năm 
2015), nâng kỳ hạn bình quân của cả danh mục TPCP đến 
19/12/2016 là 5,63 năm (thời điểm 31/12/2015 là 4,44 năm). 

Trong năm 2016, Bộ Tài chính đã phát hành đều đặn 
các kỳ hạn 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 
năm, triển khai thành công sản phẩm mới có kỳ hạn 7 
năm. Trong tháng 10/2016, lần đầu tiên phát hành 7.000 
tỷ đồng TPCP kỳ hạn 30 năm cho nhà đầu tư 100% vốn 
nước ngoài là doanh nghiệp bảo hiểm không có trụ sở 
tại Việt Nam. Bộ Tài chính đã thực hiện thành công việc 
hoán đổi TPCP có kỳ hạn còn lại dưới 5 năm để tái cơ cấu 
danh mục nợ TPCP.

Lãi suất phát hành TPCP được điều hành linh hoạt, phù 
hợp với mặt bằng lãi suất trên thị trường tiền tệ, tiết 
kiệm chi phí huy động vốn cho NSNN. 

9 Lập nhiều chiến công chống buôn lậu, gian lận 
thương mại

Năm 2016, Bộ Tài chính (thường trực Ban chỉ đạo 389 
Quốc gia) đã xây dựng và triển khai có hiệu quả các nghị 
quyết, chỉ thị, kế hoạch đẩy mạnh công tác kiểm tra, đấu 
tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại trong các 
lĩnh vực nóng, qua đó, phát hiện nhiều phương thức, thủ 
đoạn mới, xác lập, đấu tranh nhiều chuyên án, bắt giữ xử 
lý nhiều vụ việc nổi cộm.

Từ 16/12/2015 đến 15/11/2016, toàn lực lượng hải quan 
đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 18.247 vụ 
việc vi phạm (giảm 20,84% so với cùng kỳ năm 2015), 
trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 378 tỷ đồng 
(tăng 3,65%), thu ngân sách đạt hơn 156 tỷ đồng (tăng 
36,58% so với cùng kỳ năm 2015). Đề nghị cơ quan khác 
khởi tố 87 vụ; Ban hành 25 quyết định tịch thu hàng vô 

chủ do không xác định được chủ sở hữu; Xử lý 192/208 
container hàng hóa vi phạm. 

Triển khai hiệu quả Phòng Giám sát hải quan trực tuyến: 
giám sát trực tuyến hàng hóa XNK tại địa bàn cửa khẩu 
Lào Cai; Triển khai giám sát container tuyến đường từ Hải 
Phòng đến Hà Nội, Quảng Ninh bằng hệ thống seal định 
vị GPS. Triển khai giám sát vận chuyển 26 container hàng 
thuốc lá theo chương trình hợp tác do Văn phòng tình 
báo khu vực RILO A/P điều phối; Tiếp nhận 84 yêu cầu 
xác minh từ hải quan các nước và tổ chức thực thi pháp 
luật quốc tế, 44 yêu cầu từ các đơn vị nghiệp vụ trong và 
ngoài ngành liên quan đến công tác chống buôn lậu... 
Các yêu cầu tập trung chủ yếu vào gỗ và thuốc tân dược, 
ô tô, thép (Lào), ma túy (Nhật Bản, Úc, Hồng Kông), mì 
chính (Trung Quốc)…; Xử lý 12 vụ việc xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ, hàng hóa không đạt chất lượng, có chứa 
chất độc hại, buôn lậu...

10 Hợp tác tài chính được mở rộng với việc tiếp 
nhận vai trò chủ trì tiến trình Bộ trưởng Tài 

chính APEC năm 2017

Năm 2016, Việt Nam đã ký kết 11 Hiệp định Thương mại 
tự do song phương và đa phương, kết thúc đàm phán 
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu 
Âu (EU), đang triển khai đàm phán Hiệp định Đối tác 
toàn diện khu vực (RCEP), Việt Nam-Israel, Việt Nam-Cu 
Ba, ASEAN-Hồng Kông…, cùng các nước ASEAN thực 
hiện các hành động xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN. 
Phạm vi hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng được mở 
rộng từ thương mại hàng hóa, sang thương mại dịch vụ, 
trong đó có dịch vụ tài chính, đầu tư, doanh nghiệp nhà 
nước, mua sắm chính phủ,... Triển khai các cam kết này, 
Bộ Tài chính đã trình Chính phủ để ban hành 10 Biểu 
thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt kể từ ngày 01/9/2016.

Bên cạnh đó, hợp tác tài chính trong năm 2016 ngày 
càng được mở rộng với việc các Bộ trưởng Tài chính 
ASEAN thông qua kế hoạch hành động chiến lược về 
hội nhập tài chính ASEAN đến năm 2025, chia sẻ kinh 
nghiệm bảo đảm bền vững tài chính ở tầm khu vực và 
toàn cầu trong diễn đàn Bộ trưởng Tài chính Á-Âu, tổ 
chức hội nghị xúc tiến đầu tư ASEAN để thúc đẩy dòng 
vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp, qua đó hỗ trợ tái cơ cấu 
nền kinh tế và tăng cường bền vững tài khóa… Đặc biệt, 
ngày 15/10/2016, tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 
tại Lima, Peru, Bộ Tài chính Việt Nam đã tiếp nhận vai trò 
chủ trì Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 và tổ 
chức Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tại Quảng Nam-
Đà Nẵng vào tháng 10/2017. Trên cơ sở chủ đề quốc gia 
“Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lại chung”, cân 
nhắc các lĩnh vực quan tâm chung của khu vực APEC 
và Kế hoạch hành động Cebu, Bộ Tài chính Việt Nam đã 
lựa chọn bốn chủ đề ưu tiên thảo luận trong năm 2017 
nhằm thúc đẩy hợp tác tài chính có hiệu quả trong khu 
vực APEC: (i) Xói mòn cơ sở thuế và Chuyển lợi nhuận, (ii) 
Tài chính và Bảo hiểm Rủi ro thiên tai, (iii) Tài chính cho 
cơ sở hạ tầng, và (iv) Tài chính toàn diện”. 
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2. Bảo Việt đạt Giải Đặc biệt tại Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên 
tốt nhất 2016

Vượt qua gần 600 doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam, Bảo Việt tiếp tục 
giành ngôi vị cao nhất - GIẢI NHẤT Báo cáo tích hợp và GIẢI ĐẶC BIỆT Báo 
cáo Phát triển bền vững tại cuộc bình chọn Báo cáo thường niên tốt nhất 
Châu Á năm 2016; Báo cáo quản trị doanh nghiệp; 05 giải bạch kim dành 
cho Báo cáo xuất sắc nhất, Top 100 báo cáo tích hợp tốt nhất thế giới tại 
cuộc bình chọn Vision Awards (Hoa Kỳ). Điều này thể hiện sự cam kết 
của Bảo Việt trong công bố thông tin minh bạch, khẳng định vai trò tiên 
phong trong việc áp dụng mô hình báo cáo tích hợp theo chuẩn quốc tế, 
thực hiện kiểm toán các thông tin tài chính và phi tài chính để nâng cao 
mức độ tin cậy của thông tin, góp phần thúc đẩy minh bạch hóa thông 
tin và lành mạnh hóa thị trường tài chính Việt Nam.

1. Bảo Việt trở thành Tập đoàn tài chính - bảo hiểm đầu tiên đạt doanh 
thu 1 tỷ USD tại Việt Nam

Thông qua triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh theo định hướng 
“Đầu tư chiều sâu vì sự phát triển bền vững” và đẩy mạnh triển khai đề án 
hợp lực Tập đoàn Bảo Việt, năm 2016, Bảo Việt đã hoàn thành vượt mức 
các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Đại hội đồng Cổ đông đề 
ra, và trở thành Tập đoàn tài chính - bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam vượt 
mốc doanh thu 1 tỷ USD. Qua đó đóng góp 1.500 tỷ vào NSNN trong 2016 
và lũy kế 12.000 tỷ đồng kể từ khi cổ phần hóa năm 2007 đến nay. Bên 
cạnh đó, các đơn vị thành viên trong lĩnh vực kinh doanh nòng cốt của 
Bảo Việt cũng xuất sắc hoàn thành kế hoạch kinh doanh trước thời hạn, 
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đạt vị trí số 1 thị trường bảo hiểm nhân 
thọ, hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu khai thác mới 3.168 tỷ đồng. 

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cũng đã triển khai thành công các giải pháp trọng tâm năm 2016 và hoàn thành xuất 
sắc kế hoạch kinh doanh, khẳng định vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Những kết quả này đánh dấu một mốc son bứt phá trong chặng đường phát triển của Bảo Việt, khẳng định vị thế 
thương hiệu và năng lực tài chính mạnh của doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính – bảo hiểm tại Việt Nam.
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5. Mở rộng mạng lưới hoạt động, vươn xa để đến gần khách hàng

Để sản phẩm, dịch vụ của Bảo Việt phục vụ cho các doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh, cá nhân trên toàn quốc, các đơn vị thành viên trong Tập đoàn 
Bảo Việt đã không ngừng mở rộng mạng lưới, phạm vi hoạt động đến tất 
cả các địa bàn, địa phương trên cả nước. Năm 2016, Bảo hiểm Bảo Việt đã 
thành lập thêm 6 công ty thành viên, nâng tổng số công ty thành viên 
lên 73 công ty trên toàn quốc. Bảo Việt Nhân thọ cũng khai trương 5 công 
ty thành viên, nâng tổng số công ty thành viên lên 65 công ty. Với việc 
phát triển mạng lưới mạnh mẽ trong năm 2016, Bảo Việt trở thành doanh 
nghiệp đầu tiên và duy nhất có hệ thống bao phủ khắp 63 tỉnh, thành 
trên cả nước trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, 
đảm bảo phục vụ khách hàng tận tâm, cung cấp sản phẩm tận nơi theo 
yêu cầu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

6. Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt trở thành Công ty Quản lý quỹ 
tốt nhất Việt Nam

Tổng tài sản quản lý của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt năm 2016 
đã tăng 50% so với năm 2015, đạt gần 1,7 tỷ USD. Trong năm 2016, Công 
ty đã ra mắt 2 sản phẩm mới là Quỹ đầu tư trái phiếu (BVBF), Quỹ đầu tư 
cổ phiếu triển vọng (BVPF) và vận hành thành công hệ thống Phần mềm 
Quản lý đầu tư chuyên nghiệp và theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại 
Việt Nam. Với những thành công trong suốt hơn 11 năm hình thành và 
phát triển, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt đã được Global Banking & 
Finance Review – Tạp chí uy tín hàng đầu về tài chính ngân hàng của Anh 
quốc bình chọn là “Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất Việt Nam năm 2016”.  

4. Ra mắt chuỗi các sản phẩm tích hợp Easy Car, Easy Life nhằm đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng

Năm 2016, các đơn vị thành viên của Bảo Việt đã ra mắt nhiều các sản 
phẩm mới gồm: Sản phẩm tích hợp bảo hiểm - ngân hàng như Baoviet 
Easy Car - cho vay mua ô tô với lãi suất ưu đãi và được tặng bảo hiểm vật 
chất xe trong suốt thời gian vay; Baoviet Easy Life - sản phẩm cho vay thấu 
chi theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với thủ tục nhanh chóng, hạn mức 
cho vay cao và lãi suất ưu đãi hấp dẫn 10%/năm; Bảo Việt K-Care - là bảo 
hiểm chuyên biệt dành cho bệnh Ung thư, hỗ trợ kịp thời và toàn diện cho 

khách hàng với tổng quyền lợi chi trả lên đến gần 1,2 tỷ đồng; ... Việc ra mắt các sản phẩm tích hợp, hội tụ những đặc 
trưng riêng có của Bảo Việt giúp cung cấp cho khách hàng các dịch vụ trọn gói với những chính sách ưu đãi vượt trội, 
gia tăng lợi ích và được đông đảo khách hàng hài lòng khi sử dụng.

3. Đẩy mạnh triển khai đề án Hợp lực và đạt được những kết quả nổi bật

Năm 2016, Bảo Việt tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án Hợp lực Tập đoàn 
Bảo Việt nhằm khơi thông mọi nguồn lực trong toàn hệ thống về con 
người, mạng lưới, khách hàng, thúc đẩy hợp tác nội bộ giữa các đơn vị 
thành viên, phát triển những sản phẩm tích hợp Bảo hiểm - Đầu tư - Dịch 
vụ tài chính ưu việt nhằm mang đến sự đa dạng, thuận tiện và lợi ích tối đa 
cho khách hàng của Bảo Việt. Với sự tăng cường đầu tư chiều sâu, chuẩn bị 
sẵn sàng về nguồn lực, các đơn vị thành viên thuộc Bảo Việt đã chủ động 
thực hiện đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực như hoàn thiện 
mô hình kinh doanh, phát triển kênh phân phối, đẩy mạnh hợp lực trong 

hoạt động đầu tư, truyền thông thương hiệu và đào tạo, thúc đẩy hoạt động bán chéo sản phẩm... và đạt được kết 
quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, BHBV và BVNT đã triển khai bán chéo sản phẩm tới 63 cặp ĐVTV trên toàn quốc với 
doanh thu 2016 ước đạt 68 tỷ đồng, Bảo Việt Mega Sale “Xuân gắn kết Tết tri ân 2017” - chương trình khuyến mại tích 
hợp đầu tiên của Bảo Việt đã tạo ấn tượng mạnh mẽ, được cả hệ thống sôi nổi đón nhận, triển khai và thu hút lượng 
lớn khách hàng tham gia, đã đạt được kết quả ấn tượng. Đề án Hợp lực Tập đoàn Bảo Việt chính là giải pháp đột phá 
để đạt các mục tiêu chiến lược trung và dài hạn của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt

7. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt liên tiếp nhận được các giải 
thưởng danh giá 

Là công ty chứng khoán đầu tiên trên thị trường, trải qua 17 năm hình 
thành và phát triển, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã không 
ngừng củng cố hoạt động, hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ. 
Năm 2016 là năm thứ 2 liên tiếp Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 
được bình chọn là “Best brokerage house Vietnam 2016” và “Best Equity 
House Vietnam 2016” theo đánh giá của Tạp chí Global Banking & Finance 
Review. Hai giải thưởng là sự ghi nhận đối với những thành tích trong hai 
lĩnh vực kinh doanh trọng yếu của BVSC là Môi giới và Tư vấn tài chính.

8. Đổi mới hình ảnh thương hiệu theo hướng năng động -chuyên 
nghiệp - hiện đại; Giá trị thương hiệu Bảo Việt đạt 89 triệu USD, xếp 
hạng A+ theo định giá của Brand Finance (UK)

Bảo Việt đẩy mạnh triển khai nhất quán hình ảnh thương hiệu trên toàn 
quốc từ hệ thống quảng cáo biển tấm lớn, biển hiệu trụ sở tòa nhà của 
các đơn vị đến đồng bộ các ấn phẩm, tài liệu bán hàng trên toàn hệ 
thống, mang đến hình ảnh Một Bảo Việt trẻ trung, năng động và hiện đại, 
chuyên nghiệp và gần gũi hơn với khách hàng... Thương hiệu Bảo Việt 
được Brand Finance (UK) - hãng tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu 
thế giới đánh giá là một trong “Top 50 thương hiệu Việt Nam có giá trị lớn 
nhất năm 2016” với giá trị thương hiệu đạt 89 triệu USD, tăng hơn 10 triệu 
USD so với năm 2015, xếp hạng A+. 

9. Đầu tư gần 200 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội và phát triển 
cộng đồng bền vững

Tính đến năm 2016, Quỹ An sinh xã hội của Tập đoàn Bảo Việt đã đầu tư hơn 
200 tỷ đồng cho các hoạt động vì cộng đồng với 04 trọng tâm chính bao 
gồm: xóa đói giảm nghèo; đầu tư cho giáo dục và thế hệ trẻ; tri ân gia đình 
liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng và khắc phục hậu quả thiên tai ... 

Năm 2016, Bảo Việt đã đầu tư tích cực cho các hoạt động cộng đồng ý 
nghĩa như hoàn thành xây dựng và khánh thành trường Mầm non Phú 
Đình- Thái Nguyên; xây dựng trạm y tế huyện Gia Viễn, Ninh Bình; Năm 
thứ 2 trao tặng học bổng “Bảo Việt – Niềm tin thắp sáng Tương lai” cho 
sinh viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân và Học viện Tài chính; Chương trình 
Hướng về miền Trung ruột thịt, ủng hộ hơn 1 tỷ đồng cho đồng bào lũ lụt 
tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình; Chương trình Mang hơi ấm tới vùng 
cao, suất cơm từ thiện...

10. Đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến, 
hiện đại đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh

Năm 2016 với khẩu hiệu là năm công nghệ thông tin, Bảo Việt đã tập 
trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại, 
đẩy mạnh triển khai các dự án công nghệ thông tin trọng điểm (như dự 
án InsureJ, New Core, Core Fund, Trung tâm dự phòng thảm họa...) góp 
phần hỗ trợ nâng cao chất lượng của công tác quản trị điều hành tập 
trung và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống, tạo điều 
kiện cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tài chính trực tuyến trọn gói. 
Hệ thống quản lý an toàn thông tin của Bảo Việt đã đạt được chứng nhận 
ISO/IEC 27001:2013, khẳng định sự an toàn và bảo mật cao của hệ thống 
công nghệ thông tin Bảo Việt theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo hoạt 
động hệ thống được vận hành liên tục cũng như giảm thiểu được các rủi 
ro về việc thất thoát dữ liệu.



10 11www.baoviet.com.vn

TẠP CHÍ  TÀI CHÍNH BẢO HIỂM SỐ XUÂN 2017

Trải qua chặng đường hơn nửa thế kỷ hình thành và phát 
triển tại thị trường Việt Nam, Bảo Việt đã tối đa hóa mọi 
cơ hội phát triển vươn lên, tạo sự thay đổi mang tính 
đột phá, mạnh mẽ hơn, thông qua việc khơi thông các 
nguồn lực trong toàn hệ thống.

Chặng đường phát triển vừa qua chứng kiến một sự cố 
gắng không ngừng nghỉ của lãnh đạo, cán bộ nhân viên 
của Bảo Việt trên cả nước. Hệ thống tài chính - bảo hiểm 
dần khẳng định được vị thế dẫn dắt trên thị trường. Sự 
tin tưởng của khách hàng, sự ủng hộ của nhà nước và 
niềm tin của các nhà đầu tư đã giúp Bảo Việt gặt hái được 
thành công đáng khích lệ. 

Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được Forbes Việt Nam bình 
chọn vào danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt 
Nam 2016.

Lễ vinh danh 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam 2016 đã được Tạp chí 
Forbes Việt Nam tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh. Với việc 
đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả kinh 
doanh, vị thế trên thị trường và lợi nhuận mang lại cho 
nhà đầu tư, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục được Forbes Việt 
Nam bình chọn vào danh sách 50 công ty niêm yết tốt 
nhất năm thứ 4 liên tiếp.

Là doanh nghiệp niêm yết với gần 7.000 cổ đông, Tập 
đoàn Bảo Việt không chỉ quan tâm đến việc nâng cao 
hiệu quả kinh doanh mà còn tiên phong triển khai các 
hoạt động nhằm chung tay cùng cộng đồng doanh 
nghiệp và các nhà tạo lập thị trường trong việc tăng 
cường tính minh bạch và lành mạnh hóa thị trường, góp 
phần nâng cao uy tín của thị trường chứng khoán Việt 
Nam.

Thương hiệu Bảo Việt được định giá 89 triệu USD, 
tiếp tục được vinh danh trong “Top 50 thương hiệu 
giá trị nhất Việt Nam 2016”.

Thương hiệu Bảo Việt đã được vinh danh trong Top 50 
thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2016, do công ty định 
giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance công 
bố. Theo đó, thương hiệu Bảo Việt được đánh giá ở mức 
A+ với giá trị thương hiệu đạt 89 triệu USD.Giá trị của 
thương hiệu Bảo Việt đã tăng hơn 10 triệu USD so với 
năm 2015.

Ðây là năm thứ 2 Brand Finance phối hợp với Công ty 
tư vấn thương hiệu Mibrand công bố danh sách này tại 
Việt Nam nhằm ghi nhận sự phát triển và tăng trưởng 
của các thương hiệu dẫn đầu Việt Nam, trong đó có Bảo 
Việt. Rất nhiều thương hiệu Việt có mặt trong danh sách 
Top 50 lần này của Brand Finance, cho thấy các doanh 

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
THỰC HIỆN CÁC MụC TIÊU TăNG TRưởNG BềN VữNG

Khởi đầu một hành trình mới, trước thách thức về cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập, Bảo Việt thực hiện các mục tiêu tăng 
trưởng bền vững thông qua việc đảm bảo tăng trưởng hiệu quả, tạo cơ sở xây dựng tiềm lực tài chính vững mạnh và từng 
bước nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

ThS. Nguyễn Quang Phi – Tập đoàn Bảo Việt

nghiệp Việt đã dần bắt kịp với xu thế toàn cầu về đầu tư 
vào giá trị vô hình trong doanh nghiệp mà tiêu biểu là 
giá trị thương hiệu. 

Giá trị thương hiệu tăng lên là sự ghi nhận những nỗ lực 
của Bảo Việt trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp 
nhằm tăng cường sức mạnh thương hiệu. Ðể củng cố 
vị trí thương hiệu hàng đầu, bên cạnh việc duy trì tăng 
trưởng trong hoạt động kinh doanh, Bảo Việt còn tập 
trung thực hiện các mục tiêu chiến lược nhằm xây dựng 
một thương hiệu phát triển bền vững, mang lại lợi ích 
cao nhất cho khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng.

Khẳng định vị thế cổ phiếu dẫn dắt thị trường và 
nhóm cổ phiếu ngành

Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng 
đầu trong số các doanh nghiệp bảo hiểm, tỷ trọng vốn 
hóa lớn và tính thanh khoản cao nên cổ phiếu BVH luôn 
đóng vai trò dẫn dắt nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm. 
Hiện nay, cổ phiếu BVH là một trong 10 cổ phiếu có giá 
trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường với giá trị vốn hóa 
đạt hơn 48.000 tỷ đồng (tại ngày 29/9/2016). Với kết quả 
kinh doanh ổn định, vốn hóa lớn và khối lượng giao dịch 
luôn duy trì ở mức cao đã giúp BVH trở thành điểm đến 
của dòng tiền từ các nhà đầu tư dài hạn, góp phần duy 
trì sức hấp dẫn của cổ phiếu BVH đối với các quỹ đầu tư 
quốc tế, quỹ ETFs tại thị trường chứng khoán Việt Nam. 
BVH cũng được các chuyên gia tài chính đánh giá là cổ 
phiếu blue-chip hấp dẫn để đầu tư dài hạn.

Kể từ khi niêm yết, với sự tăng trưởng ổn định, vững chắc 
trên các lĩnh vực hoạt động, Bảo Việt luôn giữ vững cam 
kết với cổ đông thông qua việc tăng cường minh bạch 
thông tin và duy trì chính sách cổ tức bằng tiền mặt ổn 
định. Năm 2015, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn 
đạt 20.789 tỷ đồng, vượt kế hoạch 10%, tăng trưởng 
9,1% so với năm 2014. Ðóng góp lớn nhất là doanh thu 
từ kinh doanh bảo hiểm nhân thọ với 10.116 tỷ đồng, 
chiếm tỷ trọng 49% doanh thu hợp nhất; Doanh thu từ 
kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt 6.397 tỷ đồng, 
đóng góp 31%; Hoạt động dịch vụ tài chính và khác đạt 
4.276 tỷ đồng, đóng góp 20% tổng doanh thu hợp nhất 
toàn Tập đoàn.

Bảo Việt đứng thứ 34 trong bảng xếp hạng V1000 - 
1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 
lớn nhất Việt Nam 2016

Năm 2016, Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam 
(Vietnam Report), Báo VietNamNet - Bộ Thông tin Truyền 
thông và Tạp chí Thuế - Tổng cục Thuế chính thức công 
bố Bảng Xếp hạng V1000 - 1000 Doanh nghiệp nộp thuế 
thu nhập Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016 
nhằm biểu dương, tôn vinh và khuyến khích các Doanh 
nghiệp có nhiều đóng góp cho ngân sách quốc gia.

Nộp thuế nói chung và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 
nói riêng không chỉ là việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà 
nước mà đó cũng là thước đo hiệu quả hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp. Mặc dù bối cảnh kinh tế vĩ mô 
và môi trường kinh doanh còn nhiều biến động, Bảo Việt 
vẫn duy trì vị trí là một trong những doanh nghiệp có 
đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước từ năm 2011 đến 
năm 2016).

Vị trí của Bảo Việt trên bảng xếp hạng V1000 cũng được 
cải thiện qua các năm và được Ban tổ chức vinh danh 
trong “Top 50 doanh nghiệp thành tựu xuất sắc”, gồm 
các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập xuất sắc và ổn 
định, liên tục hiện diện trong top 1000 doanh nghiệp 
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 
trong giai đoạn vừa qua. Năm 2014, Bảo Việt xếp vị trí 
thứ 120/V1000.Năm 2015, Bảo Việt giữ vị trí thứ 39/
V1000 và đứng thứ 34/V1000 năm 2016.

Tăng cường minh bạch thông tin, chủ động công bố 
các thông tin trọng yếu có ảnh hưởng đến quyền lợi 
của nhà đầu tư

Là một doanh nghiệp niêm yết và hoạt động trong lĩnh 
vực dịch vụ tài chính, Bảo Việt nhận thức rõ vai trò của 
minh bạch thông tin tới cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng 
và các bên liên quan. Ngoài việc thực hiện các chính 
sách cung cấp thông tin minh bạch về sản phẩm, dịch 
vụ nhằm bảo vệ lợi ích khách hàng, đối tác, Bảo Việt còn 
chủ động công bố kịp thời các thông tin được đánh giá 
là trọng yếu, có thể ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông, 
nhà đầu tư. Việc công bố thông tin cũng được Bảo Việt 
thực hiện thông qua nhiều kênh như website, báo cáo 
thường niên, báo cáo phát triển bền vững, báo cáo tài 
chính theo cả hai chuẩn mực kế toán Việt Nam và kế toán 
quốc tế (IFRS), bản tin IR-newsletter, đối thoại trực tiếp 
với nhà đầu tư thông qua Investor’s Meeting nhằm nâng 
cao hiệu quả cung cấp thông tin tới nhà đầu tư và các 
bên liên quan.

Không chỉ thực hiện kiểm toán các thông tin tài chính - 
điều mà hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đang làm, 
Bảo Việt còn tiên phong thực hiện kiểm toán độc lập 
đối với các chỉ tiêu phi tài chính để nâng cao mức độ tin 
cậy của thông tin khi được đảm bảo bởi bên thứ ba. Bảo 
Việt liên tục ghi dấu ấn tại các cuộc bình chọn Báo cáo 
thường niên và Báo cáo phát triển bền vững trong nước 
và quốc tế với nhiều giải thưởng danh giá.
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Thương hiệu doanh nghiệp là gì?

Vào đầu những năm 90 của thế kỷ 
trước, kem đánh răng Dạ Lan của 
Công ty Hoá Mỹ phẩm Sơn Hải trở 
nên nổi tiếng khắp cả nước. Sau đó, 
qua một thời gian đánh giá về giá trị 
thương hiệu, Công ty Colgate đã trả 
3 triệu USD (giá trị thực tế khoảng 
20 triệu USD) để mua lại thương 
hiệu này, trong khi các giá trị hữu 
hình khác như toàn bộ nhà xưởng, 
kênh phân phối chỉ được định giá 
khoảng… 1 triệu USD. Trên thế giới, 
thương hiệu Google đã vượt qua 
Apple để trở thành thương hiệu đắt 
giá nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng 
các thương hiệu giá trị nhất thế giới 
năm 2016 được đăng tải trên CNN 
của Millward Brown, một hãng con 
thuộc công ty quảng cáo WPP, giá trị 
thương hiệu của Google năm 2016 là 

229 tỷ USD, tăng 32% chỉ trong một 
năm với việc giữ vững thành tích là 
ông trùm mảng tìm kiếm cùng nhiều 
dịch vụ đi kèm. Hai ví dụ trên phần 
nào minh chứng cho giá trị và vai trò 
vô cùng quan trọng của giá trị thương 
hiệu doanh nghiệp (DN).

Chuyên gia hàng đầu về thương hiệu 
Phillip Kotler – Tác giả của Marketing 
Management cho rằng, “thương 
hiệu là một tên, thuật ngữ, dấu hiệu, 
biểu tượng, hoặc thiết kế hoặc một 
sự kết hợp của tất cả những thứ đó, 
nhằm xác định các hàng hóa và dịch 
vụ của một người bán hoặc nhóm 
người bán và để phân biệt với những 
đối thủ cạnh tranh.” ở một góc nhìn 
đơn giản hơn, Ralf  Matthaes – Giám 
đốc Điều hành Khu vực của Công ty 
nghiên cứu thị trường toàn cầu TNS 
cho rằng, “thương hiệu là những 

XÂy DựNG THươNG HIỆU DOANH NGHIỆP 
BằNG ĐịNH Vị THươNG HIỆU PHÁT TRIỂN BềN VữNG

Trong những năm gần đây, Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều thương hiệu lớn, trong số đó phải kể đến các thương hiệu 
hàng đầu như Vinamilk, Bảo Việt, Viettel, Vingroup... Xu hướng tăng nhanh về giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp 
lớn này phần nào cho thấy các doanh nghiệp Việt đã dần bắt kịp với xu thế toàn cầu về đầu tư vào giá trị vô hình trong 
doanh nghiệp mà tiêu biểu là xây dựng thương hiệu để phát triển ổn định và bền vững. Bài viết bàn về thương hiệu doanh 
nghiệp, thực trạng xây dựng thương hiệu của Bảo Việt thời gian qua, đồng thời đưa ra một số đề xuất về xây dựng thương 
hiệu doanh nghiệp Việt thời gian tới.

ThS. Nguyễn Anh Tuấn- Tập đoàn Bảo Việt
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gì người khác nói về bạn khi bạn không ở đó”. Như vậy, 
thương hiệu chính là nhận thức hay thái độ của khách 
hàng, người tiêu dùng về công ty hoặc sản phẩm đó trên 
thị trường. Thương hiệu có thể của một doanh nghiệp 
(DN) (Apple), nhưng cũng có thể của một dòng sản phẩm 
(Iphone, Ipad…), hay một sản phẩm cụ thể. Tuy có giá trị 
vô hình, nhưng trong rất nhiều trường hợp, thương hiệu 
có giá trị lớn hơn các giá trị hữu hình khác, thậm chí lớn 
hơn nhiều lần. Một DN có thương hiệu mạnh có thể thu 
hút người tiêu dùng mua sản phẩm của họ, thuyết phục 
người bán hàng mua vào (lập kênh phân phối), tác động 
vào giá cổ phiếu, hay đơn giản là góp phần vào việc tăng 
sự tự hào cho nhân viên làm việc tại DN. 

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, với xu thế hội 
nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, xây dựng thương hiệu 
được cộng đồng DN được quan tâm nhiều hơn. Thực tế 
trong môi trường hiện đại, xây dựng thương hiệu nhằm 
mang được thông điệp của DN đến khách hàng mục tiêu 
là việc không đơn giản. Một thương hiệu thành công là 
thương hiệu giàu cảm xúc, có niềm tin được xây dựng 
dựa trên sự thấu hiểu khách hàng, mang được hơi thở 
của thông điệp mà DN muốn truyền tải. Các DN phải xây 
dựng các thuộc tính thương hiệu là những đặc điểm dễ 
nhận biết để mọi thương hiệu sản phẩm đều có và đó 
cũng chính là những thuộc tính cốt lõi mà người tiêu 
dùng luôn mong chờ ở mọi thương hiệu sản phẩm...

Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp Việt: Nhìn từ 
thương hiệu Bảo Việt 

Hiện nay, đã nhiều thương hiệu lớn của Việt Nam được 
các nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao như: 
Vinamilk, Bảo Việt, Viettel, Vingroup,...Mới đây, Bảo Việt 
đã được vinh danh trong Top 50 thương hiệu giá trị 
nhất Việt Nam 2016, do Công ty định giá thương hiệu 
hàng đầu thế giới Brand Finance công bố với việc được 
đánh giá ở mức A+, giá trị thương hiệu đạt 89 triệu USD 
(tăng hơn 10 triệu USD so với năm 2015). Tại sự kiện này, 
thương hiệu của nhiều DN lớn khác cũng được tôn vinh 
phần nào cho thấy các DN Việt đã dần bắt kịp với xu thế 
toàn cầu về đầu tư vào giá trị vô hình trong DN mà tiêu 
biểu là xây dựng giá trị thương hiệu. 

Tuy nhiên, khi một trong những yếu tố quan trọng tạo 
nên sức mạnh của thương hiệu là khả năng nhận biết thì 
sẽ dễ dàng thấy được ưu thế của ngành tiêu dùng nhanh 
so với các thương hiệu ngành tài chính. Hiện nay mới chỉ 
hơn 1/3 dân số Việt Nam có tài khoản ngân hàng, số tài 
khoản chứng khoán khoảng 1,6 triệu, còn thì đang cần 
đẩy mạnh hơn việc phổ biến nhận thức trong khi tất cả 
các hộ gia đình đều sử dụng các sản phẩm tiêu dùng 
nhanh. Ngoài ra, người sử dụng dịch vụ tài chính sẽ phải 
mất nhiều thời gian để làm quen, sử dụng, trải nghiệm… 
từ đó đưa ra những suy nghĩ, nhận xét cho riêng mình. 
Mức độ tương tác, trao đổi giữa những người sử dụng 
ngành tài chính cũng ít hơn so với các ngành như tiêu 
dùng nhanh hay viễn thông. Mật độ bàn luận về chất 
lượng của ngân hàng này so với ngân hàng kia hay công 
ty  này với công ty  nọ sẽ không thể nhiều như việc các 
bà mẹ bàn về các loại sữa, hay nhà mạng nào có khuyến 
mại nhiều hơn.

Do đó, khi thương hiệu Bảo Việt được Brand Finance 
định giá 89 triệu USD, có ý kiến cho rằng đây là con số 
hợp lý, nhưng cũng có ý kiến cho rằng mức này là khá 
rẻ cho một thương hiệu đã có hơn 50 năm tuổi. Giá trị 
của thương hiệu trong một chừng mực nào đó bộc lộ xu 
hướng tiêu dùng, hoặc tiềm năng của các ngành nghề. 
Đơn cử như giá trị thương hiệu của Apple 10-15 năm 
trước sẽ khác hẳn bây giờ (154 tỷ USD), trong thời đại 
các thiết bị di động thông minh lên ngôi. Vậy nên, khi 
giá trị thương hiệu của ngành tài chính tại Việt Nam chưa 
thực sự cao, có nghĩa là ngành vẫn còn nhiều cơ hội để 
tiếp tục phát triển.

Hơn nữa, về lâu dài, khi chiến lược của những thương 
hiệu lớn và có uy tín như Bảo Việt được xây dựng ngày 
càng chuyên nghiệp hơn, dựa trên việc đầu tư có chiều 
sâu, mạnh mẽ và bền vững, chắc chắn sẽ tạo được niềm 
tin cho khách hàng và nhà đầu tư. Bên cạnh đó, những 
hoạt động thể hiện trách nhiệm, sự chia sẻ của doanh 
nghiệp với xã hội (CSR) cũng được BVH tăng cường thực 
hiện nhằm tạo ra sự tương tác chặt chẽ, thân thiện với 
công chúng.

C H Ú C  M Ừ N G  N Ă M  M Ớ I  ĐINH DẬU
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Một góc nhìn khác, sự ghi nhận của cộng đồng cũng đồng 
nghĩa với những áp lực đặt ra cho các DN. Trường hợp của 
Bảo Việt là một minh chứng. Thách thức đặt ra cho Bảo Việt 
là làm thế nào để xây dựng hình ảnh nhà cung cấp dịch vụ 
tài chính  hàng đầu Việt Nam – không chỉ về thị phần và 
doanh thu bán hàng– mà còn về nhận thức, tư tưởng dẫn 
đầu, hình ảnh thương hiệu. Bảo Việt hiện đang hoạt động 
trong môi trường cạnh tranh khốc liệt với sự gia tăng số 
lượng các công ty trong và ngoài nước. Trong bối cảnh đó, 
với lịch sử phát triển 50 năm gắn liền với sự vững vàng và 
đảm bảo về tài chính, thương hiệu Bảo Việt cần luôn luôn 
đổi mới, gắn kết với khách hàng bằng những hình ảnh, 
thông điệp giàu cảm xúc, chạm vào trái tim của người tiêu 
dùng, đi vào lòng người.

Thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua, Bảo Việt cũng đã 
nghiên cứu và tìm được định hướng phát triển riêng cho 
thương hiệu của mình. Hình ảnh thương hiệu Bảo Việt 
đã dần được nhìn nhận có biến chuyển, hiện đại hơn, trẻ 
trung hơn khi xuất hiện và tiếp cận trên các kênh mới mẻ 
như các chiến dịch trên internet, quảng cáo tại sân bay, 
hay tại các tòa nhà trung tâm thương mại. Năm 2015, 
Bảo Việt cũng đã thay đổi mình trong quá trình phát 
triển 50 năm bằng việc ra mắt hình ảnh thương hiệu mới, 
với tông màu xanh hiện đại, biểu hiện của niềm tin và sự 
bình an mang đến cho khách hàng. 

Cùng với sự đổi mới này, Bảo Việt xây dựng chiến lược 
phát triển thương hiệu thông qua việc sử dụng hình ảnh 
thương hiệu mới xuyên suốt và lan toả toàn hệ thống, 
phát triển hoạt động truyền thông theo hướng chuyên 
nghiệp, hiệu quả nhằm khai thác triệt để thế mạnh 
thương hiệu mẹ Bảo Việt. Qua các nghiên cứu trên diện 
rộng của Tập đoàn Grey Global Group và Công ty nghiên 
cứu thị trường TNS, Bảo Việt được công chúng và khách 
hàng nhận xét là một thương hiệu lâu đời, dẫn đầu trong 
lĩnh vực , đầu tư và dịch vụ tài chính. Ngoài ra, Bảo Việt 
cũng được biết đến như một DN tiên phong trong ngành  
và là một thương hiệu luôn tạo sự an tâm, tin tưởng, thân 
thiện, có năng lực tài chính vững mạnh với sự bảo trợ của 
nhà nước. Chỉ số hơn 43% khách hàng sẵn lòng trung 
thành với Bảo Việt nói lên mức độ hài lòng đối với dịch 
vụ khách hàng, sự chuyên nghiệp của đại lý tư vấn trên 
mạng lưới phân phối rộng khắp toàn quốc. Thủ tục đơn 
giản, minh bạch và thái độ phục vụ tận tình từ trường 
hợp quy mô nhỏ đến những vụ bồi thường lên đến hàng 
triệu USD là bằng chứng cho thấy cam kết của thương 
hiệu Bảo Việt đến tất cả đối tượng khách hàng. 

Làm sao để phát triển và đẩy mạnh giá trị thương 
hiệu Việt?

Xu thế hội nhập nhập sâu rộng và cạnh tranh khốc liệt 
với các DN nước ngoài có tiềm năng về tài chính, kinh 
nghiệm về quản trị, đột phá về công nghệ đang đặt ra 
nhiều thách thức cho các DN Việt Nam, trong đó có việc 
xây dựng thương hiệu. Trong bối cảnh đó, trong thời 
gian tới, cần chú trọng một số vấn đề sau:

Một là, lựa chọn một mô hình xây dựng thương hiệu phù 
hợp với xu thế phát triển và tình hình DN. Hiện có rất 
nhiều DN trên thế giới, đặc biệt tại khu vực châu Á, đã 
chọn hướng phát triển hình ô (còn gọi là Mega brand), 
làm cấu trúc thương hiệu. Có thể hiểu Mega Brand là một 
thương hiệu rất lớn bao gồm rất nhiều ngành hàng khác 
nhau, trong đó thương hiệu mẹ là một thương hiệu bao 
trùm, quen thuộc nên dễ dàng đưa các sản phẩm dịch 
vụ mới vào thị trường. DN đặt tên tất cả các dòng sản 
phẩm mở đầu bằng thương hiệu mẹ. Chẳng hạn, Canon 
đưa ra thị trường máy ảnh, máy photocopy và thiết bị 
văn phòng dưới cùng một cái tên. Samsung đã lấy tên 
cho tất cả các ngành hàng, từ công nghiệp nặng, hàng 
điện tử, đầu tư, cơ khí…đều bằng thương hiệu mẹ. Chiến 
lược tận dụng thương hiệu mẹ đã giúp các DN tiết kiệm 
hàng triệu USD cho việc quảng cáo cho các ngành hàng 
khi thâm nhập vào thị trường mới mang tính chiến lược. 

Tại Việt Nam, cấu trúc thương hiệu hình ô với thương 
hiệu mẹ Bảo Việt là một mô hình phù hợp với Tập đoàn 
Bảo Việt tại thời điểm này. Thông điệp chính “Giá trị của 
niềm tin” được lấy làm triết lý chủ đạo cho các ý tưởng 
sáng tạo. Các đơn vị thành viên có thể dựa vào các ý 
tưởng sáng tạo trong các chương trình quảng bá tiếp 
thị sản phẩm của mình, tạo thành một chương trình với 
thông điệp được lồng ghép xuyên suốt toàn Tập đoàn, 
tạo hình ảnh nhất quán, chuyên nghiệp đến người tiêu 
dùng.

Hai là, xây dựng thương hiệu theo hướng minh bạch và 
chân thực (authentic brand). Trong bối cảnh hội nhập 
hiện nay, xu hướng xây dựng thương hiệu minh bạch 
đang được chú trọng. Theo các chuyên gia, có thể hiểu 
đó là việc xây dựng thương hiệu chân thực (authentic 
brand) mà bản chất các yếu tố tạo nên bản sắc thương 
hiệu chủ yếu xuất phát từ hoạt động kinh doanh, chính 
sách của DN trong việc ứng xử với khách hàng, cổ đông 
và các bên có lợi ích liên quan. Bên cạnh đó, xu thế hội 
nhập đang mở ra các cơ hội và thách thức lớn cho DN, 
trong đó có yêu cầu cao hơn về tính minh bạch. Là 
một DN niêm yết và hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ 
tài chính, Bảo Việt nhận thức rõ vai trò của minh bạch 
thông tin trong việc xây dựng thương hiệu của DN. 
Ngoài việc thực hiện các chính sách cung cấp thông tin 
minh bạch về sản phẩm, dịch vụ nhằm bảo vệ lợi ích 
khách hàng, đối tác, Bảo Việt còn chủ động công bố kịp 
thời các thông tin được đánh giá là trọng yếu, có thể 
ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư. Không 
chỉ thực hiện kiểm toán các thông tin tài chính – điều 
mà hầu hết các DN hiện nay đang làm, Bảo Việt còn tiên 
phong thực hiện kiểm toán độc lập đối với các chỉ tiêu 
phi tài chính để nâng cao mức độ tin cậy của thông tin 
khi được đảm bảo bởi bên thứ ba. Với nỗ lực minh bạch 
hóa thông tin theo các chuẩn mực quốc tế, thương hiệu 
Bảo Việt liên tục ghi dấu ấn tại các cuộc bình chọn Báo 
cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững trong 
nước và quốc tế với nhiều giải thưởng danh giá.

Ba là, việc xây dựng thương hiệu cần dựa trên những 
giá trị về cảm xúc theo cách khác biệt. Ngày nay, khách 
hàng lựa chọn dùng sản phẩm không chỉ vì sản phẩm 

đó tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng của họ, mà còn do 
những giá trị cảm xúc thương hiệu đó mang lại. Để thực 
hiện điều đó, người làm thương hiệu phải thực hiện các 
hoạt động kinh doanh tiếp thị khác nhau, truyền tải 
được thông điệp, thậm chí là triết lý giúp tạo nên sức 
sống cho thương hiệu. Các hoạt động này có thể qua 
quảng cáo, tiếp thị trực tiếp, các chương trình khuyến 
mãi và kích hoạt sản phẩm, quan hệ công chúng, các 
hoạt động đổi mới thương hiệu, hoặc tiếp thị qua nội 
dung như qua sách, báo, phim, trò chơi, game show... 
Rõ ràng, các thương hiệu thông minh đang cố gắng trở 
thành một phần trong cuộc sống số của khách hàng, 
tìm cách tương tác và tiếp cận đối tượng với khách 
hàng tiềm năng, và mang lại giá trị cho họ. Các DN hiện 
nay đang nỗ lực tương tác với khách hàng nhằm tìm 
hiểu thị trường, đáp ứng trúng hơn những yêu cầu của 
khách hàng.

Bốn là, định vị thương hiệu theo hướng phát triển bền 
vững (sustainable brand). Tại Bảo Việt, định vị thương 
hiệu bền vững được thể hiện qua việc gắn kết chiến 
lược phát triển bền vững vào mục tiêu chiến lược kinh 
doanh để tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn. Bảo 
Việt định vị thương hiệu của sản phẩm và dịch vụ bền 
vững thông qua việc phát triển các sản phẩm đáp ứng 
nhu cầu của khách hàng, chia sẻ gánh nặng tài chính với 
khách hàng, góp phần hoàn thiện và giảm sức ép cho 
hệ thống an sinh xã hội của đất nước. Trong hoạt động, 
Bảo Việt đã lồng ghép yếu tố bền vững trong quy trình 
lựa chọn đánh giá nhà thầu, áp dụng các nguyên tắc 
đầu tư có trách nhiệm trong quá trình đầu tư góp vốn, 
chuẩn mực hóa các quy tắc ứng xử và văn hóa DN… với 
mục tiêu xây dựng chuỗi giá trị bền vững từ bên trong, 
lan tỏa đến các DN, tổ chức và các bên liên quan trong 
mạng lưới hoạt động. Nhiều năm qua, Bảo Việt luôn tích 
cực đóng góp cho các hoạt động chung vì cộng đồng, 
tạo bản sắc văn hóa phản ánh giá trị gia tăng đặc biệt về 
lợi ích môi trường và xã hội. Tính đến nay, Quỹ An sinh 
xã hội Tập đoàn Bảo Việt đã đầu tư hơn 200 tỷ đồng cho 
các hoạt động vì cộng đồng, với 4 trọng tâm chính bao 
gồm: xây dựng và cải tạo trường học; xây dựng và cải 
tạo trạm y tế xã; xóa nhà dột nát cho hộ nghèo; giúp đỡ 
khắc phục hậu quả thiên tai...

Tại Việt Nam, cấu trúc thương hiệu hình ô với thương hiệu mẹ Bảo Việt là một mô hình phù hợp với Tập đoàn Bảo 
Việt tại thời điểm này. Thông điệp chính “Giá trị của niềm tin” được lấy làm triết lý chủ đạo cho các ý tưởng sáng tạo. 
Các đơn vị thành viên có thể dựa vào các ý tưởng sáng tạo trong các chương trình quảng bá tiếp thị sản phẩm của 
mình, tạo thành một chương trình với thông điệp được lồng ghép xuyên suốt toàn Tập đoàn, tạo hình ảnh nhất quán, 
chuyên nghiệp đến người tiêu dùng.

Tài liệu tham khảo:
1. Philip Kotler, Kevin Keller, Quản trị marketing, Nxb Lao động - Xã hội, 2013.  
2. Tạp chí Tài chính  số 2, năm 2013 (Xây dựng thương hiệu được người tiêu dùng ưa thích)
3. Báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính (Thương hiệu ngành Tài chínhgiá trị đến đâu)
4. Bảng xếp hạng các thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2016 do Millward Brown
  Brand Finance, Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2016
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Trước tình hình đó, Bảo Việt đã chủ động khảo sát, học 
tập kinh nghiệm nước ngoài xây dựng đề án triển khai 
bảo hiểm nhân thọ. Năm 1996, Bộ Tài chính đã cho phép 
Tổng Công ty bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt), nay là Tập 
đoàn Bảo Việt triển khai thí điểm bảo hiểm nhân thọ. 
Bước đầu của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ được đưa ra 
thị trường hướng về nhu cầu chăm lo giáo dục cho con 
cái, chăm lo sức khỏe y tế và tính mạng của bản thân, 
con cái, cha mẹ với thời hạn từ 5 năm đến 10 năm, với 
số tiền bảo hiểm từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng phù 
hợp với thu nhập và khả năng tiết kiệm của người lao 
động tại thời điểm này. Tuy nhiên do khủng hoảng tài 
chính xảy ra tại châu Á từ năm 1997 nền kinh tế phát 
triển chậm lại ảnh hưởng tới kết quả thí điểm triển khai 
bảo hiểm nhân thọ, doanh thu bình quân mỗi năm khai 
thác mới giai đoạn 1996-1999 xấp xỉ 1 tỷ đồng/năm với 
số lượng hợp đồng khai thác mới xấp xỉ 150.000.

Cuối năm 1999 đầu năm 2000, nền kinh tế Việt Nam khôi 
phục và phát triển cao, thu nhập dân cư khá hơn là nền 
tảng thuận lợi cho phát triển bảo hiểm nhân thọ và Bộ 
Tài chính đã chính thức cấp phép cho các công ty bảo 
hiểm nhân thọ nước ngoài vào hoạt động tại Việt Nam 
như Chinfon – Manulife (nay là Manulife), Prudential, 
AIA, Bảo Minh – CMG (nay là Dai-ichi) cùng với Bảo Việt 
Nhân thọ cùng hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân 
thọ tạo nên thị trường bảo hiểm nhân thọ cạnh tranh 
cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đáp ứng nhu cầu 
trong dân cư.

20 năm qua ngành bảo hiểm nhân thọ đã đạt được 
những thành công sau đây:
1. Chế độ quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh 
bảo hiểm nhân thọ ngày càng hoàn thiện theo hướng 
nâng cao năng lực quản lý nhà nước và tháo gỡ khó 

20 NăM TRưởNG THàNH Và PHÁT TRIỂN
BẢO HIểM NHÂN THọ

 Năm 1995, sau những thành công rực rỡ của công cuộc đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế, nền kinh tế xã hội Việt Nam 
đã bước vào giai đoạn phát triển cao (trên 7%/năm) đi liền với tính ổn định, an toàn, bền vững. Lạm phát được đẩy lùi về dưới 
3%/năm, tỷ giá ngoại tệ duy trì ổn định, thu nhập người dân tăng cao khiến nhu cầu chăm lo cho việc học hành, chăm sóc sức 
khỏe bản thân và gia đình tăng nhanh. Đó là tiền đề để phát triển bảo hiểm nhân thọ, cũng là nhân tố kích thích các doanh 
nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài mong muốn đầu tư vào Việt Nam cũng như thành lập văn phòng đại diện.

CHUYÊN ĐỀ:  20 NĂM KIẾN TẠO THỊ TRưỜNG BẢO HIểM NHÂN THọ

Phùng Đắc Lộc - Nguyên Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Đến nay ngoài Luật 
Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, Luật sửa đổi bổ sung 
Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 còn có các Nghị định 
45, Nghị định 46/2007/NĐ-CP, Thông tư 124, Thông tư 
125/2012/TT-BTC, Thông tư 194, Thông tư 195/2014/
TT-BTC, Thông tư hướng dẫn thực hiện  liên kết chung,  
liên kết đơn vị,  hưu trí tự nguyện. Các chính sách thuế 
đã được hoàn thiện để thúc đẩy phát triển bảo hiểm 
nhân thọ như thuế thu nhập cá nhân đối với hoa hồng 
đại lý và phí bảo hiểm do người sử dụng lao động mua 
bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, thuế thu nhập 
doanh nghiệp đối với người sử dụng lao động mua bảo 
hiểm nhân thọ cho người lao động, thuế giá trị gia tăng 
đối với hoa hồng đại lý.

Các quy định và điều kiện để cấp phép hoạt động, điều 
kiện kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của Nhà nước đảm 
bảo cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hoạt động an 
toàn, hiệu quả, đồng thời đảm bảo quyền, lợi ích người 
tiêu dùng (người được ): Quy định tiêu chuẩn của Chủ 
tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) hoặc Hội đồng thành viên 
(HĐTV), thành viên của HĐQT, HĐTV, Tổng Giám đốc 
(TGĐ), Phó TGĐ, trưởng ban kiểm soát, kế toán trưởng, 
người đứng đầu bộ phận khai thác, bồi thường, tái bảo 
hiểm, đầu tư, chuyên gia tính phí; Quy định về nội dung 
sản phẩm và phê chuẩn sản phẩm ; Quy định về đào tạo, 
cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm và hành vi nghiêm cấm 
đại lý ; Quy định về trích lập dự phòng và biên khả năng 
thanh toán, vốn pháp định; Quy định về đầu tư tài chính 
và tách quỹ, chia lãi; Quy định về báo cáo kiểm toán và 
công khai báo cáo tài chính.

2. Số lượng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ngày 
một tăng

Toàn thị trường hiện có 17 doanh nghiệp bảo hiểm nhân 
thọ trong đó có 01 doanh nghiệp  Việt Nam (Bảo Việt), 
04 doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh (VCLI, Vietinbank-
Aviva, PVI-Sunlife, BIDV-Metlife), 12 doanh nghiệp bảo 
hiểm 100% vốn nước ngoài. Các doanh nghiệp bảo hiểm 
đều có năng lực tài chính mạnh, biên khả năng thanh 
toán tốt và được xếp hạng nhóm A theo tiêu chuẩn của 
Bộ Tài chính quy định tại Thông tư 195/2015/TT-BTC. 
Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 
đạt 143.238 tỷ đồng, dự phòng nghiệp vụ 103.901 tỷ 
đồng, nguồn vốn chủ sở hữu 23.666 tỷ đồng.

3. Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng nhanh, 
khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa tác dụng của bảo 
hiểm nhân thọ trong dịch vụ tài chính trước nhu cầu 
kinh tế xã hội.

Năm 2015, tổng doanh thu toàn thị trường bảo hiểm 
nhân thọ đạt 38.110 tỷ đồng, tăng trưởng 34,4% so với 
2014. Dẫn đầu là bảo hiểm hỗn hợp 20.059 tỷ đồng tăng 
25,3% chiếm cơ cấu 52,6%; đầu tư 14.147 tỷ đồng tăng 
50,4% chiếm cơ cấu 37,1%;  tử kỳ 483,5 tỷ đồng giảm 
15,2%; bảo hiểm hưu trí tự nguyện 268,8 tỷ đồng tăng 

29%; bảo hiểm trọn đời 142,6 tỷ đồng giảm 1,5%;  trả 
tiền định kỳ 139,7 tỷ đồng tăng 60,7%; bảo hiểm sinh kỳ 
6,2 tỷ đồng giảm 13,2%. Sản phẩm phụ 2.863 tỷ đồng 
tăng 48,5%.

Doanh thu phí bảo hiểm năm đầu toàn thị trường đạt 
12.839 tỷ đồng tăng 47% chiếm 33,7% tổng doanh thu; 
bảo hiểm hỗn hợp đạt 5.737 tỷ đồng tăng 47,5% chiếm 
cơ cấu 43,3%; bảo hiểm đầu tư 5.485 tỷ đồng tăng 51,7% 
chiếm cơ cấu 43,5%; bảo hiểm tử kỳ 255 tỷ đồng tăng 
5,3%; bảo hiểm hưu trí tự nguyện 206,7 tỷ đồng đạt 
100%; bảo hiểm trả tiền định kỳ 57,6 tỷ đồng tăng 34,9%; 
bảo hiểm trọn đời 7,5 tỷ đồng tăng 37,3%; bảo hiểm sinh 
kỳ tạm dừng. Sản phẩm phụ đạt 1.090 tỷ đồng tăng 49%.

4. Số lượng người dân tham gia bảo hiểm và hưởng 
quyền lợi bảo hiểm ngày càng nhiều

Năm 2015, tổng số hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ 
đạt 5.608.089 giảm 3%; bảo hiểm hỗn hợp 3.450.074 
hợp đồng tăng 8% chiếm cơ cấu 61,5%; bảo hiểm đầu 
tư 1.641.365 hợp đồng tăng 28% chiếm cơ cấu 29,3%; 
bảo hiểm tử kỳ 428.254 hợp đồng giảm 64%; bảo hiểm 
trọn đời 54.858 hợp đồng giảm 2%; bảo hiểm hưu trí tự 
nguyện 18.926 hợp đồng tăng 72%; bảo hiểm trả tiền 
định kỳ 13.525 hợp đồng tăng 19%; bảo hiểm sinh kỳ 
1.087 hợp đồng giảm 17%. Sản phẩm phụ 9.066.695 hợp 
đồng tăng 33% (có người mua 1 sản phẩm chính cùng 
nhiều sản phẩm phụ).

Bình quân mỗi năm có xấp xỉ 1 triệu hợp đồng khai thác 
mới và có khoảng 800.000 hợp đồng bảo hiểm chấm dứt 
hiệu lực hoặc được chi trả quyền lợi bảo hiểm. Trong 20 
năm, tổng số hợp đồng bảo hiểm sản phẩm chính khai 
thác mới 15 triệu hợp đồng cùng với 5,6 triệu hợp đồng 
còn hiệu lực đến cuối năm 2015 đưa tổng số lượt người 
tham gia bảo hiểm sản phẩm chính 20 năm qua là 20,6 
triệu lượt người.

5. Số lượng sản phẩm bảo hiểm ngày càng nhiều và 
được cải tiến nhiều lần để người dân lựa chọn

Đến cuối năm 2015, tổng số sản phẩm bảo hiểm nhân 
thọ được Bộ Tài chính phê duyệt đang bán trên thị trường 
là 350 sản phẩm trong đó có nhiều sản phẩm được triển 
khai từ đầu năm 2000 đã được cải tiến nhiều lần để phù 
hợp với nhu cầu của nền kinh tế xã hội và người dân.

Ngay khi đầu tư chứng khoán, kinh doanh bất động sản 
phát triển, bảo hiểm nhân thọ đã phát triển sản phẩm 
bảo hiểm phi truyền thống: bảo hiểm liên kết chung, 
bảo hiểm liên kết đơn vị để thu hút người có nhu cầu 
vừa đầu tư sinh lời vừa bảo vệ rủi ro sự kiện bất ngờ xảy 
ra. Từ 2014,  nhân thọ đã triển khai bảo hiểm hưu trí tự 
nguyện đáp ứng nhu cầu có thu nhập khi hết độ tuổi lao 
động cho người dân không có  xã hội hoặc bổ sung cho 
chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành. Các sản phẩm bảo 
hiểm được thiết kế mới có thời gian dài hơn trên 5 năm 
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chiếm từ 95%-100%, đặc biệt có 75% hợp đồng  có thời 
hạn trên 10 năm, 15 năm, 20 năm và suốt đời. Tổng số tiền 
bảo hiểm bình quân của 1 hợp đồng bảo hiểm trọn đời 
là 4.783.135/54.858 = 87.191 triệu đồng; bảo hiểm tử kỳ 
46.489.399/428.254 = 108.556 triệu đồng; bảo hiểm sinh 
kỳ 55.003/1.087 = 50,6 triệu đồng; bảo hiểm hỗn hợp 
235.161.030/3.450.074 = 68.161 triệu đồng; bảo hiểm trả 
tiền định kỳ 204.276/13.525 = 15,1 triệu đồng; bảo hiểm 
đầu tư 569.681.566/1.641.365 =347.078 triệu đồng;  hưu 
trí 1.947.254/18.926 = 102,89 triệu đồng. Sản phẩm phụ 
411.528.776/9.066.695 = 45,39 triệu đồng.

6. Kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm và cung cấp 
dịch vụ khách hàng ngày càng mở rộng

Tính đền cuối năm 2015, số lượng đại lý có mặt là 404.607 
người tăng 37,3% so với 2014. Năng suất khai thác hợp 
đồng bảo hiểm mới sản phẩm chính 1.293.965/404.607 
= 3,2 hợp đồng; sản phẩm phụ 2.253.112/404.607 = 
5,57 hợp đồng. Năng suất khai thác tổng doanh thu 
38.110.000/404.607 = 14,2 triệu đồng. Năng suất khai thác 
doanh thu năm đầu 12.839/404.607 = 31,73 triệu đồng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ còn có 
1.000 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 
trên toàn quốc để phục vụ khách hàng ký kết hợp đồng 
, quản lý đại lý, tiếp nhận thông tin khách hàng, xử lý chi 
trả tiền , chăm sóc khách hàng, khám sức khỏe lần đầu và 
định kỳ được tốt hơn.

Một số doanh nghiệp bảo hiểm đã thiết lập hệ thống 
kênh phân phối bán sản phẩm  qua các ngân hàng 
thương mại (đạt khoảng 7% tổng doanh thu toàn ngành), 
qua hệ thống bưu điện, hội phụ nữ, hội nông dân. Nhiều 
doanh nghiệp bảo hiểm tích cực đơn giản hóa thủ tục ký 
kết hợp đồng bảo hiểm và trả tiền bảo hiểm theo hướng 
tạo thuận lợi cho khách hàng. Mạng lưới hoạt động của 
các doanh nghiệp bảo hiểm đã phủ khắp toàn quốc từ 
vùng sâu vùng xa đến thành thị, biên giới, hải đảo.

7. Bảo hiểm nhân thọ tích lũy tiết kiệm vừa bảo vệ rủi 
ro của người tham gia bảo hiểm vừa là kênh thu hút 
vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế xã hội

Năm 2015, bảo hiểm nhân thọ đã chi trả quyền lợi  6.826 
tỷ đồng cho người tham gia bảo hiểm gặp sự kiện bảo 
hiểm hoặc đáo hạn hợp đồng, tăng 25% so với 2014. Chi 
trả cho giá trị hoàn lại 1.784 tỷ đồng (tăng 6,8%) cho người 
không có điều kiện tiếp tục duy trì hợp đồng bảo hiểm. 
Chia lãi chi trả cho người tham gia bảo hiểm đáo hạn hợp 
đồng hoặc chấm dứt trước hạn 1.577 tỷ đồng, tăng 16,7%.

Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã đầu tư vào nền 
kinh tế quốc dân 126.833 tỷ đồng đem lại lợi nhuận đầu 
tư trong đó chi trả bảo tức cho người tham gia bảo hiểm 
tối thiểu bằng 70% số tiền phí bảo hiểm đầu tư tài chính. 
Đặc biệt danh mục đầu tư đã có tỷ trọng tăng nhanh 

với đầu tư trung và dài hạn. Năm 2015 lần đầu tiên các 
doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã mua trái phiếu 
chính phủ kỳ hạn 20 năm số tiền 6.230 tỷ đồng, kỳ hạn 
30 năm số tiền 3.900 tỷ đồng. Tổng số tiền đầu tư vào trái 
phiếu chính phủ 72,2% đầu tư tài chính của bảo hiểm 
nhân thọ, trong đó 80% số tiền đầu tư trái phiếu chính 
phủ có kỳ hạn trên 5 năm. Ngoài ra các doanh nghiệp 
bảo hiểm còn đầu tư cho người tham gia bảo hiểm gặp 
khó khăn về tài chính bằng hình thức cho vay để đóng 
phí bảo hiểm duy trì hợp đồng bảo hiểm trong khoảng 
giới hạn bằng giá trị hoàn lại của người tham gia.

8. Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tích cực tham 
gia vào hoạt động xã hội

Hàng năm các doanh nghiệp bảo hiểm đóng góp hàng 
trăm tỷ đồng cho các hoạt động khuyến học (tài trợ học 
bổng, tặng xe đạp đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, 
xây dựng trường học), tặng nhà tình nghĩa, giúp đỡ 
người nghèo, hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông, chất 
độc màu da cam, tài trợ viện phí, tài trợ các hoạt động 
văn hóa, thể thao và các hoạt động công ích khác.

Trong giai đoạn tới với công cuộc đổi mới của thời kỳ 
thứ hai, tham gia các hiệp định tự do thương mại thế hệ 
mới cùng với việc coi trọng kinh tế tư nhân, cải cách thủ 
tục hành chính, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp 
nhà nước, các trường học, bệnh viện và cơ sở kinh tế 
công lập Việt Nam sẽ có bước tiến mạnh mẽ bởi những 
nguồn lực và động lực mới được tạo ra. Đó là cơ hội 
để phát triển bảo hiểm nhân thọ đáp ứng nhu cầu bảo 
hiểm ngày càng tăng khi người dân Việt Nam có thu 
nhập ngày một tăng, trên 2 triệu doanh nghiệp và hàng 
triệu hộ kinh doanh cá thể tiểu thương tiểu chủ, chủ 
trang trại cũng như nhu cầu bảo hiểm của người nước 
ngoài làm việc tại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 
có vốn nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam thuê họ 
làm việc. Sự bao cấp của Nhà nước trong y tế, giáo dục, 
văn hóa, người già dần dần giảm sẽ làm cho người dân 
quan tâm tới bảo hiểm nhân thọ hơn để tham gia bảo 
hiểm nhân thọ.

Số liệu từ Cục Quản lý & Giám sát (QLGSBH), Bộ Tài chính cho thấy 9 tháng đầu năm 2016, thị trường bảo hiểm nhân thọ 
vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với tổng doanh thu phí khai thác mới ước đạt hơn 11.646,4 tỷ đồng. 

Doanh thu khai thác mới tăng trưởng 29,9%
9 tháng đầu năm 2016 tổng doanh thu phí bảo hiểm 
khai thác mới thị trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục duy 
trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, đạt hơn 11.646,4 tỷ đồng, 
tăng 29,9% so với cùng kỳ. Trong đó, các doanh nghiệp 
dẫn đầu nhìn chung vẫn duy trì phong độ từ đầu năm 
đến nay. Top 5 DNBH nhân thọ dẫn đầu thị trường chiếm 
gần 80% thị phần doanh thu khai thác mới, Đáng chú ý, 
Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục đứng ở vị trí số 1 thị trường 
về thị phần doanh thu khai thác mới, với 21,55% thị 
phần. Theo khá sát là Prudential (20,49%), tiếp sau đó là 
Manulife (13,64%), Dai-ichi (12,59%), AIA (11,15%). Vị trí 
thứ 6 thuộc về Generali với 5,01% thị phần, tiếp theo là 
Chubb (4,7%), PVI Sun Life (3,76%), Hanwha (2,58%)…

Xét theo cơ cấu nghiệp vụ, sản phẩm liên kết chung, tử 
kỳ, hỗn hợp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh 
thu phí khai thác mới. Nếu như 8 tháng đầu năm, sản 
phẩm liên kết chung chiếm tỷ trọng chi phối với 46,05% 
thì đến 9 tháng đầu năm về số lượng hợp đồng khai thác 
mới, dẫn đầu là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp với 440.002 
hợp đồng (chiếm tỷ trọng 41,08%), tăng trưởng 18,35% 
so với cùng kỳ, tiếp theo là bảo hiểm liên kết đầu tư với 
424.150 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 39,6%), tăng trưởng 
35% so với cùng kỳ, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ là 196.233 
hợp đồng (chiếm tỷ trọng 18,32%)…

Các nghiệp vụ còn lại như bảo hiểm trọn đời, trả tiền 
định kỳ, liên kết đơn vị, hưu trí… chiếm tỷ trọng nhỏ.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chưa thực sự gây 
được dấu ấn dù từng trải qua một thời kỳ truyền thông 
rầm rộ, đầu tư không nhỏ. Đến nay, dù vẫn duy trì việc 
bán sản phẩm nhưng không thực sự đầu tư đẩy mạnh 
vì thực tế sản phẩm này chưa thực sự hấp dẫn đại lý do 
hoa hồng thấp hơn so với các sản phẩm khác, trong khi 
người mua cũng chẳng mặn mà trong khi các sản phẩm 
khác khá hấp dẫn. 

Tính chung, số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng 
chính) đến thời điểm hiện nay đạt 6.159.500 hợp đồng, 
tăng 12,71% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu phí bảo 
hiểm nhân thọ đạt 34.377,8 tỷ đồng, tăng 30,94% so với 
cùng kỳ.

Kết quả tăng trưởng mạnh mẽ kể trên, theo các chuyên 
gia trong ngành, ngoài tiếp nối đà tăng trưởng từ các 
năm trước thì còn là kết quả tất yếu từ việc nâng cao chất 

lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm mới, nhằm thu hút 
thêm nhiều khách hàng. 

Việc không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động thông qua 
mở thêm các văn phòng tổng đại lý tại nhiều doanh nghiệp 
bảo hiểm nhân thọ trong 8 tháng qua cũng phần nào đóng 
góp thêm doanh thu dù con số mới ở mức ban đầu. 

Nhưng xét về lâu dài, những bước đột phá trong việc cho 
ra văn phòng tổng đại lý với không gian mới, hoàn toàn 
khác biệt không chỉ mang lại những trải nghiệm khác 
biệt để gặp mặt, tiếp xúc với khách hàng mà còn là hình 
thức nâng cao hình ảnh để khách hàng biết đến… có 
điều kiện tiếp cận khách hàng tại địa phương dễ dàng 
và nhanh chóng, nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ phù 
hợp nhất với nhu cầu của khách hàng, đồng thời giúp 
công ty tăng trưởng doanh thu.

Bảo Việt Nhân thọ vừa hợp tác Ngân hàng Bảo Việt ra mắt 
sản phẩm tích hợp  - ngân hàng (bancassurance) mang 
tên BAOVIET Easy Life. Đây là sản phẩm cho vay thấu chi 
theo hợp đồng  nhân thọ, ngoài quyền lợi được bảo vệ 
như hợp đồng  thông thường, khách hàng còn được sử 
dụng hợp đồng đó để vay thấu chi tại Ngân hàng Bảo Việt 
với hạn mức lên đến 80%, lãi suất hấp dẫn.

Bảo Việt Nhân thọ - vươn lên ngôi vị số 1 

Để về đích chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra, các doanh 
nghiệp bảo hiểm nhân thọ cũng đang nỗ lực qua nhiều 
kênh khác nhau. ở tốp 5, có ý kiến cũng cho rằng nếu 
vẫn duy trì được tốc độ như hiện tại thì sẽ không khó để 
Bảo Việt Nhân thọ lấy lại vị trí số 1 ngay trong năm 2016. 
Được biết, ngay từ cách đây 6 năm (năm 2010), Bảo Việt 
Nhân thọ đã đề ra chiến lược vươn lên vị trí số 1, từng 
bước nỗ lực vầ bắt đầu chiếm vị thế từ năm 2014, lấn 
sân mạnh năm 2015 và đạt vị trí số 1 trong 9 tháng đầu 
năm 2016.

Nguyên nhân bứt phá của Bảo Việt Nhân thọ ngoài do sự 
yếu đi của đối thủ từng dẫn đầu thị trường thì còn được 
nhìn nhận bởi nhiều yếu tố tự thân. Chẳng hạn như đội 
ngũ kinh doanh chuyên môn cao không có quá nhiều 
biến động (dù có ít nhiều thay đổi ở dàn nhân sự cấp 
cao- trung) đầy quyết tâm cao chinh phục các “mốc” chỉ 
tiêu; kiên trì chăm sóc và phục vụ khách hàng, đặc biệt 
là thu phí; sở hữu mạng lưới văn phòng khá ổn định và 
ngày càng mở rộng, đội ngũ tư vấn viên hùng hậu,…

THỊ TRưỜNG BẢO HIểM NHÂN THọ
TIếP TụC KHởI SắC

Diệu Minh

CHUYÊN ĐỀ:  20 NĂM KIẾN TẠO THỊ TRưỜNG BẢO HIểM NHÂN THọ
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BẢO HIểM NHÂN THọ HOạCH ĐịNH TươNG LAI 
TàI CHíNH CHO HàNG TRIỆU NGườI VIỆT NAM

Thị trường đón nhận hơn 350 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

Trong giai đoạn 2011-2015, thị trường BHNT đã có sự tăng trưởng vượt bậc về hệ 
thống kênh phân phối, sản phẩm BH và chất lượng dịch vụ. Các sản phẩm BH phi 
truyền thống như: BH liên kết chung, liên kết đơn vị ngày càng thu hút khách hàng. 
Thị trường cũng đón nhận nhiều sản phẩm mới như BH hưu trí, BH sức khỏe, BH vi 
mô..., những sản phẩm BH mới ra đời, về cơ bản đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao 
của khách hàng tham gia BH.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ (BHNT) đã có sự phát triển vượt bậc trong thời gian qua, 
luôn duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số. Đặc biệt trong giai đoạn 2011-2015 thị trường 
đã có những bước phát triển ấn tượng, về sản phẩm, mạng lưới..., theo đó tăng trưởng 
cả giai đoạn bình quân là 22,9%/năm; tính đến thời điểm hiện nay đã có 6.159.500 hợp 
đồng (hợp đồng chính). Thị trường kỳ vọng sẽ phát triển vượt bậc trong giai đoạn tiếp 
theo.

Hồng Chi

Theo số liệu của cơ quan quản lý về BH, tính đến hết 
2015, toàn thị trường có 352 sản phẩm BHNT. Với nỗ lực 
hỗ trợ pháp lý từ cơ quan quản lý và của chính doanh 
nghiệp bảo hiểm (DNBH), các sản phẩm BHNT được phát 
triển theo hướng ngày càng đa dạng và linh hoạt, thực 
hiện cho tất cả các nghiệp vụ BHNT...

Cụ thể, để triển khai BH hưu trí, Bộ Tài chính đã ban 
hành Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 
của Bộ Tài chính hướng dẫn BH hưu trí và quỹ hưu trí 
tự nguyện; ngày 25/8/2015 Bộ cũng đã ban hành Thông 
tư số 130/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 nhằm tạo điều kiện 
cho DNBH đẩy mạnh triển khai BH hưu trí.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng kiến nghị với Chính phủ, 
Quốc hội có chính sách ưu đãi về thuế nhằm khuyến 
khích người dân tham gia BH hưu trí tự nguyện, từ đó 
có nguồn tài chính để tự đảm bảo cuộc sống khi về già, 
giảm nhẹ gánh nặng nhà nước dành cho an sinh xã hội.
Theo đó, đến nay đã có 6 DNBH nhân thọ được cấp phép 
triển khai BH hưu trí. Tính đến hết năm 2015, doanh thu 
phí lũy kế đã đạt 474 tỷ đồng. Doanh thu phí năm 2015 
chiếm 0,7% tổng doanh thu phí, trong đó doanh thu phí 
BH khai thác mới năm 2015 đạt 207 tỷ đồng, chiếm 1,6% 
doanh thu phí khai thác mới.

Đối với BH liên kết chung, sau một thời gian dài triển khai 
đến nay đã có 15/17 DNBH nhân thọ triển khai sản phẩm 
BH này với doanh thu phí đạt 13.912 tỷ đồng và số lượng 
hợp đồng có hiệu lực đạt 1,63 triệu hợp đồng. Trong 
năm 2015, doanh thu phí BH mới đạt 5.660 tỷ đồng (tăng 
38,07% so với cùng kỳ năm 2014), số hợp đồng khai thác 
mới đạt 458.592 hợp đồng.

Thực hiện Quyết định số 2195/QĐ-TTg ngày 6/12/2011 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và 
phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 
2020, Bộ Tài chính cũng đã có công văn hướng dẫn triển 
khai thí điểm BH vi mô đối với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt 
Nam và Trung tâm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực tài 
chính cộng đồng (CFRC) thuộc Hội Khuyến học Việt Nam. 

Đồng thời, Bộ cũng đã phối hợp với các tổ chức triển khai 
BH vi mô làm việc với bên mua BH và các tổ chức cung 
cấp BH vi mô tại các địa phương nhằm cung cấp BH vi 
mô tốt nhất cho người nghèo, người có thu nhập thấp tại 
mọi địa bàn. Hiện tại, Bộ đang phối hợp với Bộ Tư pháp 
nghiên cứu khả năng xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật hướng dẫn triển khai BH vi mô thông qua các tổ chức 
chính trị xã hội theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.

Tính đến cuối năm 2015, doanh thu phí BH vi mô đạt 
25,29 tỷ đồng, số hợp đồng có hiệu lực đạt hơn 83.205 
hợp đồng…

Theo đó, đến nay hầu hết các sản phẩm BH được thiết kế 
mới có thời gian dài trên 5 năm chiếm trên 95%, đặc biệt 

có 75% hợp đồng BH có thời hạn trên 10 năm, 15 năm, 
20 năm và suốt đời. Hiện tỷ lệ người dân tham gia BH là 
người thành thị chiếm 42%, phi thành thị chiếm 58%, 
đặc biệt những vùng núi chuyên canh cây công nghiệp 
hay vùng đồng bằng, vùng biển, các hộ kinh doanh 
trang trại tham gia BH với số tiền BH lớn…

Về cơ bản xu hướng chung của sản phẩm BHNT đã có 
sự kết hợp giữa bảo vệ, tích lũy đầu tư và chăm sóc sức 
khỏe. Sản phẩm bổ trợ cũng được các DNBH tập trung 
phát triển để kết hợp, bổ sung tính năng cho các dòng 
sản phẩm chính. Bên cạnh đó, các DNBH cũng đã kết 
hợp với các ngân hàng để đưa dòng sản phẩm chuyên 
biệt dành cho kênh phân phối bacassurance ra mắt thị 
trường, được khách hàng nhiệt tình đón nhận.

Đặc biệt, mạng lưới hoạt động của DNBH nhân thọ cũng 
được mở rộng, tính đến 31/12/2015 tổng số chi nhánh, 
văn phòng đại diện, các tổng đại lý của các DNBH nhân 
thọ đạt khoảng 1.000 trên phạm vi cả nước nhằm tăng 
cường chất lượng phục vụ khách hàng từ khâu bán hàng, 
chăm sóc và thực hiện bồi thường. Hệ thống đại lý BH lên 
đến con số hàng trăm ngàn người được đào tạo bài bản 
và từng bước đi vào hoạt động chuyên nghiệp hơn.

Bảo Việt Nhân thọ tiên phong phát triển các dòng sản 
phẩm mới

Tháng 6/1996, Bộ Tài chính đã cho phép Tổng Công ty 
Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt), nay là Tập đoàn Bảo Việt 
triển khai thí điểm  nhân thọ. 

Theo đó, Bảo Việt Nhân thọ ra đời và trở thành DNBH 
nhân thọ đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Cùng với quá 
trình phát triển chung của thị trường BHNT, Bảo Việt 
Nhân thọ luôn khẳng định vị trí tiên phong trong phát 
triển mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát 
triển các dòng sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao của khách hàng. Hiện Bảo Việt Nhân thọ có 
danh mục đa dạng gồm hơn 40 sản phẩm BH và luôn 
duy trì vị trí dẫn đầu thị trường về doanh thu khai thác 
mới BHNT qua hàng chục năm.

Các sản phẩm của Bảo Việt Nhân thọ đáp ứng nhu cầu 
chăm lo giáo dục cho con cái, chăm lo sức khỏe y tế và tính 
mạng của người trụ cột và các thành viên trong gia đình, 
với thời hạn từ 5 năm đến 10 năm. Các sản phẩm BH phi 
truyền thống như BH liên kết chung, BH liên kết đơn vị của 
Bảo Việt Nhân thọ đã thu hút được lượng lớn khách hàng 
có nhu cầu vừa đầu tư sinh lời vừa bảo vệ rủi ro.

Bảo Việt Nhân thọ cũng là một trong 6 DNBH được cấp 
phép triển khai sản phẩm BH hưu trí tự nguyện, theo đó, 
Bảo Việt Nhân thọ đã thiết kế sản phẩm theo hướng tích 
hợp nhiều quyền lợi linh hoạt vượt trội, đáp ứng tiêu 
chuẩn quốc tế song lại được nội địa hóa cho phù hợp với 
văn hóa Việt Nam, là sản phẩm Việt dành cho người Việt.
Cụ thể, sản phẩm “Hưu trí vững nghiệp” của Bảo Việt 
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Nhân thọ là giải pháp BH hưu trí tự nguyện giúp các 
doanh nghiệp, tổ chức xây dựng một môi trường làm 
việc chuyên nghiệp cùng chế độ phúc lợi hấp dẫn và dài 
hạn nhằm gia tăng sự gắn kết của nhân viên.

Với quyền lợi hưu trí định kỳ của “Hưu trí vững nghiệp”, 
người lao động sẽ được nhận những khoản thu nhập 
đều đặn và ổn định khi nghỉ hưu. Đặc biệt, ngay cả trong 
trường hợp thành viên gặp rủi ro trong giai đoạn chi trả 
quyền lợi hưu trí định kỳ, giá trị tài khoản tích lũy không 
mất đi mà sẽ được chuyển toàn bộ cho người thụ hưởng. 
Ngoài ra, cả doanh nghiệp và người lao động đều được 
hưởng chính sách ưu đãi thuế bởi đóng góp của doanh 
nghiệp cho người lao động sẽ được tính vào chi phí theo 
quy định của pháp luật cho doanh nghiệp. Người lao động 
sẽ chỉ chịu thuế thu nhập cá nhân vào thời điểm chi trả.

Bảo Việt Nhân thọ cũng đẩy mạnh việc hợp tác với các ngân 
hàng để đưa dòng sản phẩm chuyên biệt dành cho kênh 
phân phối bacassurance đến với khách hàng. Mới đây, Bảo 
Việt Nhân Thọ đã phối hợp với Ngân hàng Bảo Việt ra mắt 
sản phẩm tích hợp - Ngân hàng BAOVIET Easy Life.

BAOVIET Easy Life là sản phẩm cho vay thấu chi theo hợp 
đồng BHNT với ưu đãi lãi suất hấp dẫn và hạn mức cho 
vay cao, cạnh tranh trên thị trường. Sản phẩm BAOVIET 
Easy Life được thiết kế đặc biệt dành cho khách hàng 
Bên mua trong hợp đồng bảo hiểm của Bảo Việt Nhân 
thọ. Như vậy, các khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ sẽ 
được hưởng quyền lợi gia tăng với những ưu đãi vượt 
trội trong sản phẩm này, khách hàng được vay thấu chi 
với hạn mức cao, tương đương 80% giá trị giải ước; lãi 
suất ưu đãi hấp dẫn 10%/năm, đáp ứng các nhu cầu tài 
chính tiêu dùng cần thiết trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, lãi vay được tính theo dư nợ, thời gian vay 
thực tế và không tính phí trả nợ trước hạn. Thời gian phê 
duyệt khoản vay trong vòng 1 giờ làm việc, hồ sơ đăng 
ký vay đơn giản là những tiện ích giá trị gia tăng vô cùng 
cạnh tranh mà sản phẩm đem lại.

Đây có thể coi là một sản phẩm hội tụ các đặc trưng 
riêng có của Bảo Việt, mang đến cho khách hàng sự hài 
lòng khi sử dụng cũng như sự yên tâm và tin tưởng khi 
gắn bó với thương hiệu Bảo Việt.

Nhiều sản phẩm khác của Bảo Việt Nhân thọ như: An 
Phát Hưng Gia mang đến cho khách hàng một giải 
pháp tài chính hoàn hảo với sự kết hợp linh hoạt của 
“bảo hiểm”, “tiết kiệm” và “đầu tư”; An Phát Bảo Gia, chỉ 
cần một hợp đồng bảo hiểm duy nhất, khách hàng và 
những người thân trong gia đình sẽ luôn được bảo vệ 
tài chính trước những bất trắc không lường trước trong 
cuộc sống; An Gia Tài Lộc không chỉ giúp khách hàng có 
được một kế hoạch tài chính rõ ràng, chi tiêu hợp lý, hiệu 
quả theo từng giai đoạn, dù là ngắn hạn hay lâu dài; An 
sinh giáo dục - giải pháp tài chính kết hợp “đầu tư giáo 
dục” và “tích lũy tài chính” mang tới sự bảo vệ và che chở 
vững chãi cho khách hàng và con cái học tập chỉ trong 
một hợp đồng duy nhất. 

Và mới đây nhất Bảo Việt Nhân thọ đã giới thiệu ra thị 
trường thêm 1 giải pháp tài chính đảm bảo tương lai con 
trẻ. An Tâm Học Vấn là sản phẩm liên kết chung, được 
thiết kế linh hoạt và ưu việt, kết hợp tiết kiệm, bảo vệ và 
đầu tư dành cho trẻ em với mục đích hỗ trợ các bậc phụ 
huynh chăm lo và đảm bảo cho tương lai của thế hệ trẻ 
Việt Nam với một nguồn tài chính vững chắc.

Luôn tiên phong trên thị trường trong việc phát triển sản 
phẩm mới, mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng dich 
vụ khách hàng..., đã giúp Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục đạt 
mức tăng trưởng cao trong 9 tháng đầu năm 2016 với 
tổng doanh thu đạt 12.219 tỷ đồng, tăng trưởng 30,1% 
so với cùng kỳ, hoàn thành 84% kế hoạch cả năm.

Đồng thời, giữ vững vị trí số 1 thị trường về doanh thu 
và thị phần khai thác mới, doanh thu phí BH đạt 9.531 tỷ 
đồng (32%), doanh thu khai thác mới đạt 2.066 tỷ đồng, 
ghi nhận mức tăng trưởng 36,1%, chiếm hơn 22% thị 
trường. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 562 tỷ đồng, đạt 
78,1% kế hoạch năm, tăng trưởng 8,2% so với cùng kỳ. 

Thành công của Bảo Việt Nhân thọ là kết quả của việc 
triển khai và áp dụng thành công mô hình quản lý tập 
trung, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trên tất 
cả các phương diện, đặc biệt là phát triển kinh doanh, 
chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng…
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20 năm tiên phong và song hành cùng thị trường bảo 
hiểm nhân thọ

20 năm trước, ngày 22/06/1996, viên gạch đầu tiên của 
ngành bảo hiểm nhân thọ đã được đặt nền móng sau 
quyết định số 568/TC/QĐ/TCCB của Bộ Tài chính, thành 
lập Công ty Bảo hiểm  nhân thọ (tên thương mại là Bảo 
Việt Nhân thọ) trực thuộc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt 
Nam – (Công ty trực thuộc Bộ Tài chính, sau này là Tập 
đoàn Bảo Việt). Tiền đề cho sự thành lập của Bảo Việt 
Nhân thọ là những công trình nghiên cứu, đề tài khoa 
học chuyên sâu về bảo hiểm nhân thọ và đưa bảo hiểm 
nhân thọ vào Việt Nam từ những năm 1987, những khảo 
sát thực tế tại các thị trường bảo hiểm nhân thọ nước 
ngoài và sự đầu tư đào tạo kiến thức chuyên môn bài bản 
về bảo hiểm nhân thọ cho các cán bộ tại các thị trường 
bảo hiểm nhân thọ phát triển như tại Anh và Nhật và sự 
phối hợp của các chuyên gia nước ngoài. 
Sau hơn 1 tháng kể từ ngày thành lập, ngày 1/8/1996, 
Bảo Việt Nhân thọ nhanh chóng giới thiệu 2 sản phẩm 
bảo hiểm đầu tiên của thị trường là “An sinh giáo dục” 
và “Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp 5, 10 năm khai mở thị 
trường bảo hiểm còn sơ khai của Việt Nam. Từ dấu mốc 
lịch sử đó, Bảo Việt Nhân thọ đã không ngừng nỗ lực và 
kiên trì khai mở thị trường khi người dân Việt Nam vẫn 
chưa có khái niệm gì về bảo hiểm nhân thọ.

Sau 4 năm tham gia thị trường và phát triển ổn định, năm 
2000, mạng lưới của Bảo Việt Nhân thọ được phát triển 
rộng khắp đất nước, Bộ Tài chính ký quyết định thành lập 
thêm 57 công ty thành viên, nâng tổng số công ty thành 
viên lên 59 công ty, xây dựng một hệ thống vững chắc 

đến từng tỉnh thành. Năm 2001, Bảo Việt Nhân thọ đã trở 
thành công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên cán đích 01 
triệu Hợp đồng, đạt doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng với tốc 
độ tăng trưởng 64%. Đây cũng là năm những khách hàng 
đầu tiên của Bảo Việt Nhân thọ nhận được tiền đáo hạn, 
khẳng định việc hoàn thành đầy đủ các cam kết theo hợp 
đồng của Bảo Việt Nhân thọ, mang đến trải nghiệm và 
niềm tin, sự hài lòng trọn vẹn cho các khách hàng.

Từ năm 2002-2004, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục mở rộng 
các phòng dịch vụ khách hàng tại các quận huyện, đi 
sâu sát về địa phương để phục vụ chu đáo nhất nhiều 
đối tượng khách hàng. Đến nay, Bảo Việt Nhân thọ đã có 
mạng lưới vững chắc 65 công ty thành viên và 300 văn 
phòng giao dịch tại khắp 63 tỉnh thành, góp phần nâng 
cao hiệu quả quản lý, chất lượng dịch vụ, đảm bảo uy tín 
và cam kết với khách hàng.

Năm 2004-2005 đánh dấu mốc hội nhập quốc tế sâu 
rộng hơn của Bảo Việt Nhân thọ khi Bảo Việt Nhân thọ 
chính thức trở thành thành viên của Hiệp Hội nghiên 
cứu  nhân thọ lớn nhất thế giới LIMRA. Lần đầu tiên 
ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam có các tư vấn viên 
xuất sắc được nhận chứng chỉ IQA quốc tế, chính là 64 tư 
vấn viên từ Bảo Việt Nhân thọ. Cũng trong năm này, Bảo 
Việt Nhân thọ tăng cường nâng cao chất lượng quản lý và 
chất lượng sản phẩm thông qua việc đánh giá hiệu quả 
sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và đánh giá giá trị doanh 
nghiệp theo chuẩn mực quốc tế do công ty tư vấn hàng 
đầu thế giới Tillinghast (nay là Towers Watson) thực hiện. 
Cùng năm đó, Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam chính 
thức phát hành cổ phiếu lần đầu, đồng thời chuyển đổi 

Trên thế giới, bảo hiểm nhân thọ đã có hơn 400 năm lịch 
sử. Kể từ khi đó, bảo hiểm nhân thọ đã trải qua chặng 
đường dài phát triển mạnh mẽ và đa dạng, góp phần ổn 
định cuộc sống, giảm bớt khó khăn về tài chính khi gặp 
rủi ro, đảm bảo nguồn tài chính cho các giai đoạn khác 
nhau của cuộc đời, đáp ứng phù hợp cho các nhu cầu và 
khả năng tài chính khác nhau của mọi tầng lớp dân cư, 
của mỗi doanh nghiệp, tổ chức; đồng thời huy động vốn 
từ những nguồn tiền nhàn rỗi nằm trong dân cư, thực hiện 
tiết kiệm, đầu tư và tạo thêm công ăn việc làm cho người 
lao động. Ở Việt Nam, cho mãi đến những năm cuối của 
thế kỷ XX, phần đông người dân vẫn hoàn toàn chưa có 
khái niệm gì về bảo hiểm nhân thọ. Trong bối cảnh đó, Bảo 
Việt Nhân thọ ra đời, gánh trên vai sứ mệnh cao cả của 
người dẫn đường, mở lối cho ngành bảo hiểm nhân thọ 
Việt Nam.

BẢO VIỆT NHÂN THọ
DOANH NGHIỆP VIỆT TIÊN PHONG Và DẫN ĐầU

ThS. Tống Thị Thu Lan

hoạt động theo mô hình Tập đoàn. Bảo hiểm  nhân thọ 
Việt Nam trở thành Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ trực 
thuộc Tập đoàn Bảo Việt.

Nhìn lại chặng đường 20 năm của Bảo Việt Nhân thọ, bà 
Thân Hiền Anh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Bảo Việt 
Nhân thọ cho biết: “Chính cơ hội và thách thức của thị 
trường đã thúc đẩy hệ thống Bảo Việt Nhân thọ không 
ngừng nỗ lực, đổi mới, tạo thành sức mạnh tổng hợp để 
Bảo Việt Nhân thọ phát triển, từ nguồn nhân lực chuyên 
nghiệp cùng với hệ thống quản trị doanh nghiệp đổi 
mới, tiếp cận với mô hình quản trị tiên tiến thế giới; từ 
khả năng phát triển được các sản phẩm đáp ứng yêu cầu 
của thị trường và không ngừng nâng cao chất lượng dịch 
vụ khách hàng. Bà cho rằng Bảo Việt Nhân thọ đạt được 
kết quả như ngày hôm nay là thành quả của tinh thần 
Việt Nam, sự tự hào và đoàn kết, đồng lòng nỗ lực và học 
hỏi không ngừng của lớp lớp thế hệ lãnh đạo, nhân viên 
và tư vấn viên được kế thừa và phát huy qua các thế hệ.   

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của thị 
trường, cũng như nhận thức của cộng đồng về bảo hiểm 
nhân thọ trong xã hội hiện đại ngày một nâng cao, Bảo 
Việt Nhân thọ đã ghi nhận những bước phát triển tăng 
tốc và bứt phá. Năm 2014, tổng tài sản Bảo Việt Nhân thọ 
quản lý đã vượt mức 1 tỷ đô la Mỹ. Năm 2015, doanh thu 
của Bảo Việt Nhân thọ vượt mốc 10 nghìn tỷ đồng, đưa 
Bảo Việt Nhân thọ vào danh sách Bảo Việt Nhân thọ có 
vốn điều lệ là 2.500 tỷ đồng, là doanh nghiệp có quy vốn 
điều lệ lớn nhất thị trường bảo hiểm Việt Nam, bao gồm 
cả nhân thọ và phi nhân thọ gần 100.000 tư vấn viên và 
hơn 1.700 cán bộ nhân viên, cung cấp hơn 50 sản phẩm 
phục vụ khách hàng trên toàn quốc. Sự phát triển của 
Bảo Việt Nhân thọ so với mốc khởi đầu 20 năm trước đây 
là một thành tựu to lớn mà tại thời điểm thành lập, những 
người chung tay hình thành và xây dựng doanh nghiệp 
khó có thể hình dung được. Vừa qua trong năm 2016, Bảo 
Việt Nhân thọ vinh dự nhận huân chương lao động hạng 
2, là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất Việt 
Nam thông qua khảo sát đánh giá của công ty cổ phần 
báo cáo đánh giá Việt Nam – Vietnam Report thực hiện.

20 năm phát triển bền vững vì lợi ích Việt

Ngay từ ngày đầu thành lập, Bảo Việt Nhân thọ đã xác 
định sứ mệnh của doanh nghiệp là “Bảo đảm lợi ích Việt”. 
20 năm phát triển là 14 năm Bảo Việt Nhân thọ đồng 
hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, hỗ trợ trẻ em 

hiếu học trên khắp mọi miền Tổ quốc có cơ hội được đến 
trường và được học tập, được có tương lai. Mỗi năm, Bảo 
Việt Nhân thọ cũng tổ chức hàng trăm các buổi hội thảo 
chuyên đề về sức khỏe, kĩ năng và giáo dục nhằm cung 
cấp thêm kiến thức cần thiết nâng cao chất lượng cuộc 
sống cho người dân Việt Nam, tổ chức khám bệnh miễn 
phí, tặng nhà tình nghĩa cho bà con nghèo còn khó khăn 
và các đối tượng chính sách. Năm 2015-2016, thêm 2 
triệu học sinh đã có cơ hội tiếp cận với môi trường học 
tập thú vị trên internet, góp phần khuyến khích tình yêu 
toán học và sự phổ cập công nghệ thông tin thông qua 
Website luyện thi toán trên mạng ViOlympic toàn quốc 
do Bảo Việt Nhân thọ đồng hành với FPT và Bộ Giáo dục 
đào tạo xây dựng. Với những đóng góp tích cực trong 
những năm qua, Bảo Việt Nhân thọ đã nhận được thư 
khen của Chủ tịch nước về những thành tích đóng góp 
trong công tác An Sinh Xã hội giai đoạn 2011-2016.

Ông Phạm Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc của Bảo Việt Nhân 
thọ chia sẻ: “Thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam 
còn rộng lớn và còn rất nhiều tiềm năng. Bảo Việt Nhân 
thọ luôn nỗ lực để khẳng định vị thế hàng đầu trên thị 
trường, nhưng đồng thời cũng xác định sứ mệnh và trách 
nhiệm của doanh nghiệp là đồng hành và tiến bước với 
sự phát triển của xã hội. Đó là một xã hội an lành mà con 
người được bảo vệ trước rủi ro, một xã hội khoẻ mạnh 
nơi người dân được chăm sóc về cả thể chất và tinh thần, 
một môi trường chăm lo chu toàn, phát triển lành mạnh 
và phát huy tiềm năng của con trẻ, thế hệ tương lai của 
đất nước....”

20 năm qua, thông qua các sản phẩm bảo hiểm nhân 
thọ linh hoạt đáp ứng nhu cầu đa dạng và khả năng tài 
chính của nhiều thành phần và đối tượng khách hàng, 
Bảo Việt Nhân thọ đã góp phần xây dựng cuộc sống an 
lành thịnh vượng, hoạch định và bảo vệ cho hơn 5 triệu 
người, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho những người tham 
gia bảo hiểm không may gặp rủi ro và chi trả đáo hạn với 
tổng giá trị lên đến gần 30.000 tỷ đồng. Bảo Việt Nhân 
thọ đang tiến bước trên con đường phát triển tiến bộ 
và năng động, không chỉ đảm bảo quyền lợi của khách 
hàng mà còn đem đến cho khách hàng và xã hội những 
giá trị ý nghĩa để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Là 
một thương hiệu bảo hiểm nhân thọ thuần Việt, Bảo Việt 
Nhân thọ đóng một vai trò quan trọng với người dân Việt 
Nam và có trách nhiệm với khách hàng, không chỉ ngày 
hôm qua, hôm nay với nhiều thế hệ người dân Việt Nam 
trong tương lai.
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CạNH TRANH Và MÔ HìNH QUẢN Lý HIỆU QUẢ TạI 
BẢO VIỆT NHÂN THọ

I. CÁC LỰC LưỢNG CạNH TRANH

Cũng giống như các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường, 
BVNT phải chịu áp lực cạnh tranh từ các lực lượng trên thị 
trường. Tham khảo mô hình “Năm lực lượng cạnh tranh” của 
Michael Porter để giúp doanh nghiệp BHNT thấy được yếu tố 
tạo lợi nhuận trong kinh doanh.

Trong bài này, xin đề cập đến bối cảnh cạnh tranh gắn với 
hoạt động kinh doanh của BVNT

Các lực lượng cạnh tranh mà một công ty BHNT phải đương 
đầu đó là:

1. Nhà cung ứng 

Hiện nay số lượng công ty BHNT trên thị trường Việt Nam 
chưa nhiều so với số lượng các nhà cung ứng về các sản 

Trong bối cảnh Bảo Việt Nhân thọ (BVNT) là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (BHNT) duy nhất có vốn góp chủ yếu của 
Nhà nước và mang đậm bản sắc Việt Nam song hành cùng 16 Công ty BHNT nước ngoài, liên doanh … thì chiến lược cạnh 
tranh hợp lý sẽ giúp cho BVNT phát huy ưu thế của mình vai trò một đơn vị thành viên tích cực, năng động của Tập đoàn 
Bảo Việt đang trong giai đoạn hợp lực mạnh mẽ, một Công ty BVNT hiện đang dẫn đầu thị trường BHNT Việt Nam.

CÁC ĐỐI THỦ 
CẠNH TRANH 

TRONG NGÀNH
Cạnh tranh giữa 

các đối thủ hiện tại

KHÁCH HÀNG
Quyền thương lượng 

của người mua

SẢN PHẨM THAY THẾ
Nguy cơ của sản phẩm 

và dịch vụ thay thế

NHÀ CUNG ỨNG
Quyền thương lượng 

của nhà cung ứng

CÁC ĐỐI THỦ 
TIỀM NĂNG

Nguy cơ của người 
mới nhập cuộc

Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter được 
xuất bản và đăng trên tạp chí Harvard năm 1979.

Trần Công Hòa- Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

phẩm và dịch vụ như dịch vụ hệ thống tin học, phần 
cứng/phần mềm; dịch vụ tổ chức sự kiện, dịch vụ đào 
tạo, nhân lực …  và cả các dịch vụ về đầu tư (sinh lời cho 
công ty BHNT) cũng không tạo nhiều khó khăn cho công 
ty. Tóm lại, sức ép từ nhà cung ứng đối với các công ty 
BHNT là chưa lớn và rõ nét như đối với các doanh nghiệp 
sản xuất hoặc thương mại, dịch vụ.

Tuy nhiên, gần đây, với xu thế Bancassuarance ngày càng 
mở rộng thì các sức ép từ các ngân hàng – nơi cung cấp 
1 kênh phân phối gắn với lượng khách hàng khổng lồ 
của mình – cũng đang ngày càng lớn, các DN BHNT hợp 
tác với ngân hàng để đóng vai trò làm đối tác độc quyền 
cũng ngày càng khó khăn hơn trước đây rất nhiều.

2. Các đối thủ cạnh tranh trong ngành: 

Các công ty BHNT đang hoạt động, hiện trên thị trường 
BHNT Việt Nam có 17 công ty BHNT cung ứng ra thị 
trường các sản phẩm phần lớn không có sự khác biệt 
nhiều. Doanh nghiệp trong ngành hiện đang gây áp lực 
cho nhau rất mạnh mẽ, đặc biệt các công ty BHNT nước 
ngoài vào thị trường BHNT Việt Nam với nhiều lợi thế có 
sẵn như công nghệ quản lý có sẵn (gồm cả mô hình quản 
lý bán hàng và hệ thống đào tạo), công nghệ/công cụ tin 
học có sẵn (chỉ cần “Việt hóa” để sử dụng ngay)… Trong 
giai đoạn hiện nay, nhiều công ty BHNT nước ngoài đầu 
tư vào thị trường Việt Nam cho dù vốn không lớn nhưng 
tham vọng phát triển rất mạnh mẽ và tiềm lực tài chính 
từ công ty mẹ lớn nên đầu tư nhiều chi phí trong giai 
đoạn xâm nhập thị trường ban đầu rất mạnh và đặc biệt 
là doanh nghiệp mới ra nhập thị trường thường phải đưa 
ra nhiều chương trình, chính sách rất hấp dẫn, gây sốc để 
thu hút nhân lực hoặc hấp dẫn khách hàng. Nhưng sự 
“hấp dẫn” thái quá cũng gây ảnh hưởng không tốt đến 
thị trường chung, sân chơi chung của tất cả các doanh 
nghiệp BHNT, mà trong đó BVNT chịu tác động không 
nhỏ do mô hình phát triển dựa trên uy tín, kinh nghiệm, 
quy mô (DN lớn) đang trên đà phát triển năng động, 
mạnh mẽ, minh bạch và hướng tới chuẩn quốc tế. 
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Các công ty BHNT đang hoạt động tại Việt Nam
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3. Sản phẩm thay thế

Trong bối cảnh hiện nay, sản phẩm BHNT mà đặc trưng 
lớn là đáp ứng nhu cầu bảo vệ, nhu cầu quản lý tài chính 
và cả phần sinh lời cho khách hàng. Trong đó, nhu cầu 
quản lý tài chính ngày càng nổi trội thì sự cạnh tranh 
bởi các sản phẩm thay thế cũng là rất lớn như: gửi tiết 
kiệm ngân hàng, tham gia các quỹ đầu tư, đầu tư chứng 
khoán, mua trái phiếu.

4. Áp lực từ khách hàng

Với thị trường BHNT hiện nay số lượng khách hàng mới 
chỉ chiếm 7% dân số nên lượng khách hàng mới vẫn còn 
rất nhiều. Mặt khác, BHNT có đặc thù là sản phẩm chủ 
yếu phục vụ khách hàng cá nhân nên sức ảnh hưởng 
từ phía khách hàng (cá nhân) ít tạo áp lực mạnh đối với 
DNBH. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm BH bán cho tổ 
chức (1 đơn vị mua cho vài trăm hoặc vài ngàn nhân 
viên) thì cũng sẽ có áp lực từ khách hàng. 

5. Các đối thủ tiềm tàng

Hiện nay, rào cản doanh nghiệp BHNT vào Việt Nam về 
mặt pháp lý vẫn là theo nghị định 73/2016/NĐ-CP ban 
hành về Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ theo quy định 
tại điểm a khoản này, bảo hiểm liên kết đơn vị và  hưu trí: 
1.000 tỷ đồng Việt Nam. 
Tuy nhiên, với một thị trường 20 năm kinh nghiệm thì 
vẫn được nhiều công ty nước ngoài quan tâm và mong 
muốn thâm nhập thị trường Việt Nam.
Hiện nhiều doanh nghiệp đã mở thêm lĩnh vực kinh 
doanh BHNT như ngân hàng, bưu điện hoặc liên doanh 
liên kết. Sự mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực BHNT cũng 
ngày càng làm thị trường BHNT sôi động và đa dạng.

II. MÔ HìNH CHI NHÁNH HIỆU QUẢ 
(High-Performance Sales Organizations) 

Trong bối cảnh nhiều áp lực cạnh tranh từ nhiều hướng. 
Với đặc thù thế mạnh vốn có, BVNT vận hành hệ thống 
quản lý từ Trụ sở chính Tổng Công ty xuống các chi 
nhánh tại các tỉnh thành phố, các chi nhánh trực tiếp 
điều hành, giám sát lực lượng tư vấn viên để phát triển 
mạng lưới và tạo doanh thu.
Bước sang năm hoạt động thứ 20 kể từ khi thành lập 
(1996), BVNT đang trỗi dậy để giành lại vị trí số 1 thị 
trường. Sự vùng dậy trở lại của BVNT thể hiện rõ nét từ 
năm 2009, vươn lên mạnh mẽ trong năm 2015 và 2016. 
Theo số liệu dự kiến đến hết tháng 9/2016, thì BVNT đang 
có thị phần khai thác mới ở vị trí dẫn đầu thị trường. 

Với BVNT thì hệ thống chi nhánh tại tất cả các tỉnh, thành 
phố là đặc trưng riêng có so với các công ty BHNT nước 
ngoài tại Việt Nam. Sự phát triển chi nhánh của BVNT 
có chu trình ngược với công ty BHNT nước ngoài, đó 
là BVNT có hệ thống chi nhánh gần như phân tán ngay 

từ đầu thông qua sự tách chi nhánh công ty thành viên 
BVNT từ hệ thống các chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ 
có sẵn, sau đó tập trung về quản lý, nghiệp vụ và hệ 
thống. Ngược lại các công ty BHNT nước ngoài ban đầu 
tập trung, rồi dần mở rộng chi nhánh phân tán thành các 
trung tâm nhỏ ở các vùng.

Tại mỗi chi nhánh (gồm cả các văn phòng vệ tinh do chi 
nhánh mở rộng đến quận, huyện) hiện nay vai trò, chức 
năng chi nhánh khá đa dạng: 

+ Nơi thể hiện thương hiệu BVNT tại địa phương nhằm 
thu hút khách hàng, thu hút ứng viên.

+ Nơi làm việc, hoạt động chi nhánh, có thể cũng là nơi 
sinh hoạt kinh doanh của lực lượng bán hàng

+ Nơi để có khách hàng vãng lai đến giao dịch, TVV đến 
làm các công việc hành chính, ấn chỉ

+ Nơi huấn luyện lực lượng tư vấn viên mới và huấn 
luyện nghiệp vụ

Doanh thu khai thác mới (1.000đ) tăng trưởng mạnh qua các năm 
(riêng 2016 tính đến tháng 11)

Tình hình tăng trưởng nhân lực (người) qua
các năm 2009 – nay (đến 11/2016)

Các điều kiện về “phần cứng” trên mới chỉ thể hiện diện 
mạo của 1 chi nhánh. Điều quan trọng hơn là “phần 
mềm” bên trong 1 chi nhánh: sự điều hành, chỉ đạo của 
Giám đốc chi nhánh, sự định hướng giám sát, khích lệ, 
huấn luyện (Gọi chung là Quản trị bán hàng) tại các chi 
nhánh và các các văn phòng khu vực “vệ tinh” của chi 
nhánh. Một MÔ HìNH QUẢN Lý CHI NHÁNH HIỆU QUẢ đã 
được các Công ty BHNT trên thế giới đúc kết vẫn có giá 
trị cao đối với BVNT và hiện mô hình này đang được triển 
khai. Các chi nhánh của BVNT đang đi đúng hướng về 
Quản trị bán hàng thì đạt được kết quả kinh doanh tăng 
rất mạnh và bền vững, hiệu quả tổng thể. Tuy nhiên, mức 
độ đồng đều giữa các chi nhánh là cũng chưa cao.

Mô hình của một chi nhánh hiệu quả cao được thể hiện 
ở các tiêu chí sau:

1. Mục tiêu được đặt ra rõ ràng (Objective Defined)

Mục tiêu của Chi nhánh luôn được đặt ra sớm, các chỉ tiêu 
kinh doanh như doanh thu, tuyển dụng được xây dựng từ 
dưới lên (từ lực lượng TVV) các TVV xây lên mục tiêu thu 
nhập theo đúng mong muốn, tham vọng của bản thân 
nhằm đảm bảo đây là theo ý nguyện, xuất phát từ động 
lực của TVV. Đồng thời, các Chi nhánh cũng đặt ra các mục 
tiêu khác về nhân lực, dịch vụ khách hàng, mở rộng thị 
trường … theo từng năm, gắn với từng giai đoạn.

2. Thu hút được nhân tài (Talent Attracted)
Nhân lực cho chi nhánh luôn là sự thách thức lớn. Từng 
chi nhánh luôn có nhân lực cũ, nhân lực mới, sự giao 
thoa thế hệ - giao thoa tri thức mà được kiểm soát tốt sẽ 
đem lại hiệu quả về huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ trong 
tri nhánh. 
Để thu hút nhân tài được tốt thì cần đến các điều kiện:

+ Bản thân doanh nghiệp đang là môi trường tốt để 
người lao động muốn gia nhập và phát triển sự nghiệp 
nhanh chóng

+ Quyền lợi của chi nhánh (lương, thưởng, phúc lợi …) 
hấp dẫn 

+ Sự quảng bá cần thiết của DN trên thị trường có sự so 
sánh với đối thủ trong và ngoài ngành về nhiều mặt 
(môi trường, thu nhập )

Hiện nay, với thương hiệu đặc biệt, riêng có của BVNT, sự 
tăng trưởng kinh doanh cùng sự cải thiện đáng kể quyền 
lợi vật chất, tinh thần của cán bộ, TVV thì  việc thu hút 
nhân lực cán bộ, TVV đang rất thuận lợi.

3. Hệ thống được kiểm soát (Systems Managed)

Guồng máy của 1 chi nhánh cần được kiểm soát tổng 
thể nhiều mặt: 

+ Nhân lực, con người
+ Mối quan hệ đối tác công ty (chi nhánh) với TVV, 
+ Từng bộ phận và mối quan hệ giữa các bộ phận chức 

năng trong chi nhánh DVKH với Phát triển kinh doanh, 
giữa PTKD với Hỗ trợ kinh doanh

+ Quan hệ bên ngoài, quan hệ với các đơn vị hợp lực 
trong Tập đoàn cũng cần được duy trì hài hòa để cùng 
phát triển hiệu quả đôi bên

+ Hệ thống tin học và công nghệ trong chi nhánh
+ Cơ sở vật chất, hạ tầng

Các thành tố này có quan hệ hữu cơ với nhau, sự nỗ lực 
bộ phận này sẽ tăng hiệu quả bộ phận kia, sự trì trệ của 
một mảng nào đó sẽ dẫn đến tăng nhân lực kèm theo sự 
căng thẳng từ bộ phận khác.

Rất cần sự xem xét đánh giá các yếu tố trên trong một 
trạng thái động, các thành tố đều dịch chuyển, thay đổi 
… do vậy luôn cần có sự dẫn dắt để chi nhánh phát triển 
đúng hướng và các thay đổi đó đi theo đúng quỹ đạo mà 
chi nhánh mong muốn.

Vai trò người đứng đầu rất quan trọng trong việc điều 
phối, điều tiết các mối quan hệ giữa các thành tố.

4. Triết lý được truyền thông (Philosophies 
Communicated)

Với một doanh nghiệp nói chung, một chi nhánh nói 
riêng, triết lý kinh doanh rất cần sự đúng đắn, rõ ràng, 
thông suốt, nhất quán từ trên xuống và truyền thông 
thường xuyên, thông qua các hoạt động lớn nhỏ nhằm 
đảm bảo tư tưởng của cán bộ, TVV được đúng đắn từ đó 
giúp các hoạt động của từng bộ phận, các hành vi từng 
cá nhân được tự tin, mạnh mẽ và đặc biết trong các tình 
huống linh hoạt thì cũng được suy luận và thực thi đúng 
định hướng. 

Trong các chi nhánh đang hoạt động rất mạnh của BVNT 
(ví dụ như: Đông Đô, Nghệ An, Trà Vinh, Phú Yên, Tuyên 
Quang …) luôn được truyền thông tư tưởng, triết lý 
quản lý đúng đắn, đó là:

CHI NHÁNH
HIỆU QUẢ

01

02

03
04

05

$$ 06

KẾT QUẢ
được đo lường

TƯ TƯỞNG
được 

truyền thông

HỆ THỐNG
được kiểm soát

MỤC TIÊU
được thiết lập

NHÂN TÀI
được hấp dẫn

TVV
được tạo động lực
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Với ngành bảo hiểm nhân thọ sự quyết định thành bại của doanh nghiệp đó chính 
là yếu tố con người. Mặc dù có thể mỗi công ty áp dụng một nền tảng công nghệ 
thông tin khác nhau, một cách thức quản trị hệ thống khác nhau, hệ thống công 
sở, cơ sở vật chất khác nhau nhưng với mỗi khách hàng thì yếu tố con người vẫn 
là tiên quyết. Những kết quả kinh doanh ấn tượng mà Bảo Việt Nhân thọ đang 
có được một phần rất lớn chính là từ một thời gian dài toàn bộ hệ thống đã xây 
dựng một môi trường đào tạo liên tục, mỗi cán bộ hay mỗi tư vấn viên đã trải qua 
rất nhiều chương trình đào tạo ở các cấp độ. Có thể nói hoạt động đào tạo cũng 
chính là một phần quan trọng không thể tách rời của hoạt động kinh doanh trong 
ngành bảo hiểm nhân thọ. Với vị trí số một trong ngành thì những sức ép với Bảo 
Việt Nhân thọ sẽ ngày càng lớn hơn, để tiếp tục duy trì vị thế này yêu cầu phát triển 
và rèn luyện đội ngũ là vô cùng quan trọng. Do đó bài viết cũng sẽ trao đổi một số 
giải pháp có thể áp dụng trong dài hạn để nâng cao chất lượng đào tạo tại Bảo 
Việt Nhân thọ.
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•	 TVV là đối tác của Chi nhánh là nhà kinh doanh độc 
lập, các Trưởng ban, Trưởng nhóm như những chủ 
doanh nghiệp vài chục hoặc vài trăm người.

•	 Tư duy hoạt động cùng có lợi (Win Win): khách hàng hài 
lòng - TVV sẽ có lợi; TVV thu nhập cao - Cán bộ sẽ thu 
nhập cao; đầu tư giúp TVV có thu nhập cao – TN sẽ có 
thù lao xứng đáng; Tạo thuận lợi cho đối tác - Mình sẽ 
được đền đáp (có thể không ngay tức khắc, mà lâu dài).

•	 Mục tiêu của TVV là thu nhập, mà thu nhập của TVV thì 
vô hạn (thu nhập gắn với doanh thu), từ mục tiêu thu 
nhập sẽ thúc đẩy TVV mục tiêu doanh thu, tuyển dụng.

•	 Vai trò của cán bộ Phát triển kinh doanh là Định hướng, 
Khích lệ, Giám sát, Huấn luyện … TVV, giúp và tạo điều 
kiện thuận lợi để họ kinh doanh. Tránh làm thay, làm 
hộ TVV.

5. Tư vấn viên được khích lệ (Producers Motivated)

Điều tưởng chừng đơn giản đó là “lời khen” hay sự khích 
lệ đến lực lượng bán hàng mà được thực hiện thường 
xuyên hoặc không được thực hiện sẽ tạo nên 2 kết cục 
rất khác nhau. Sự khích lệ luôn cần thiết đối với lực 
lượng TVV, để thực hiện tốt thì ngoài kỹ năng được huấn 
luyện, người quản lý/giám sát cần tích lũy, liên hệ từ kinh 
nghiệm cuộc sống hoặc tự đọc thêm, học thêm về các 
chủ đề gắn với tâm lý con người.

Khi đã thấm được tư tưởng, triết lý nói trên (Lực lượng 
bán hàng là đối tác của doanh nghiệp) thì từ trên xuống 
dưới có sự thực thi nhất quán, đồng điệu để các bộ phận 
cá nhân trong chi nhánh cùng hỗ trợ và tạo điều kiện 
cho lực lượng TVV kinh doanh.

Sự “giao kế hoạch” kinh doanh cho lực lượng TVV, “yêu 
cầu” thực hiện các công việc kinh doanh hay phê phán 
các Ban, Nhóm về kết quả KD sẽ không phải là cách làm 
phù hợp nữa vì TVV vào BVNT để có thu nhập, làm giàu 
nên động cơ của TVV là tạo thu nhập càng nhanh, càng 
nhiều càng tốt; sự tự trọng của TVV ngày càng cao do 
đó sự khích lệ làm động lực để TVV mạnh mẽ hơn, thay 
vì phê phán có thể là sẽ làm lực lượng TVV cảm thấy áp 
lực hơn.

Mỗi sự khích lệ để lực lượng TVV năng động vượt lên tầm 
cao mới hoặc TVV vượt qua khó khăn nhất thời, dần dần 
thành thói quen rất hay đó là cứ gặp khó khăn thì TVV lại 
tìm xem có cơ hội nào đó không ? (ví dụ như: hội nghị 
khách hàng ở những tỉnh lẻ mà gặp thời tiết mưa thì 

cũng có cơ hội để khách hàng không đi  làm công việc 
ngoài trời mà đến dự hội nghị đông đủ; hoặc cũng là cơ 
hội để TVV thể hiện nhiệt tình đón khách hàng bằng Taxi 
và sẽ tăng sức thuyết phục khách hàng hơn).

6. Kết quả được đo lường (Results Measured)

Hoạt động kinh doanh được diễn ra dù tốt hay không tốt 
thì luôn cần được kiểm đếm và đánh giá thường xuyên 
nhằm:
+ Đo lường mục tiêu đạt được như kỳ vọng? tương xứng 

với công sức bỏ ra?
+ Đánh giá, đôn đốc, tôn vinh các cá nhân tập thể mỗi 

khi vượt qua mục tiêu, vượt qua chính mình để vươn 
lên. Sự so sánh với đồng nghiệp, đơn vị đồng cấp một 
cách hợp lý sẽ làm cho các đối tượng được tự hào khi 
đạt kết quả tốt hoặc khích lệ vươn lên khi chưa đạt kỳ 
vọng.

+ Để có hiệu quả thì đương nhiên kết quả phải được đo 
lường và so sánh với chi phí đầu tư (về nhiều mặt: nhân 
lực, vật lực, tài lực). Từ đó, chi nhánh sẽ nắm được đâu 
là điểm tạo giá trị nhiều, tạo lợi nhuận nhiều cho chi 
nhánh trong 1 thời kỳ.

+ Các kết quả mang tính định tính cũng cần được lượng 
hóa để đánh giá, truyền thông trở lại khích lệ hệ thống, 
ví dụ: mức độ hấp dẫn của Chính sách mức nào (từ 1 – 
5 với 5 là tốt nhất), bao nhiêu phần trăm kết quả đến 
từ chính sách, đến từ thi đua, đến từ thương hiệu; Sức 
hấp dẫn tuyển dụng đến bao nhiêu % từ sức hút của 
trưởng nhóm, bao nhiêu % từ thương hiệu Bảo Việt, 
bao nhiêu % từ nghề tư vấn có thu nhập cao so với 
ngành khác…

Kết luận: với mô hình quản lý chi nhánh đặc thù riêng 
của BVNT như hiện nay đang là hướng đi đúng đắn để 
phát huy sức mạnh toàn hệ thống của BVNT nói riêng 
và tăng sức mạnh hợp lực nói trung của Tập đoàn. Quan 
hệ hợp lực cũng giúp các chi nhánh khai thác các văn 
phòng  khu vực nhằm nâng cao sự đáp ứng và hiệu quả 
hoạt động kinh doanh. Trong thời gian tới, BVNT tiếp tục 
có nhiều đầu tư theo hướng hiệu quả cho hệ thống các 
văn phòng chi nhánh, phòng khu vực trên toàn quốc để 
đáp ứng tốt hơn về phục vụ khách hàng và phục vụ lực 
lượng TVV để đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển kinh 
doanh. Mô hình kinh doanh hiệu quả nói trên cũng sẽ 
được truyền thông và triển khai phù hợp để giúp cho sức 
cạnh tranh của BVNT ngày càng mạnh mẽ, sự phát triển 
của BVNT theo hướng bền vững và đẳng cấp.

MộT Số GIẢI PHÁP CHỦ YếU NÂNG CAO
CHẤT LưỢNG ĐàO TạO CỦA BẢO VIỆT NHÂN THọ

ThS. Nguyễn Duy Khánh - Trung tâm Đào tạo Bảo Việt



1. Áp dụng phương pháp phân tích nhu cầu đào tạo mới một cách toàn diện, chính xác hơn

Đào tạo chỉ là một trong những cách phát triển nguồn nhân lực, không phải là cách duy nhất, cũng không phải là 
cách luôn luôn đúng nhất. Do đó tác giả đề xuất thay phương pháp xác định nhu cầu đào tạo cũ bằng cách đào tạo 
theo bản đồ học tập và quy định của công ty bằng cách phân tích nhu cầu đào tạo theo các cấp độ từ đó xác định 
nhu cầu đào tạo chính xác, nâng cao hiệu quả khi tiến hành đào tạo.

Dựa trên lý thuyết khoảng cách, tiến trình đánh giá nhu cầu đào tạo có thể chia làm 4 bước:

Bước 1 - Xác định những năng lực (kiến thức, kỹ năng và thái độ) cần có để thực hiện tốt công việc hiện tại hoặc 
công việc sẽ làm trong tương lai.
Bước 2 - Xác định những năng lực mà học viên đang có.
Bước 3 - Xác định nhu cầu đào tạo chung bằng cách xác định sự khác biệt giữa những kết quả bước (1) và bước (2).
Bước 4 - Lựa chọn nhu cầu đào tạo có thể đáp ứng.
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2. Tăng cường phát triển nguồn nhân lực giảng viên

Đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên hiện tại là 
một giải pháp vô cùng cần thiết để nâng cao chất lượng 
đào tạo. Hiện tại đội ngũ giảng viên nòng cốt của Phòng 
Quản lý Đào tạo Đại lý (QLĐTĐL) cũng đã có trình độ, 
khả năng truyền tải kiến thức và kỹ năng tương đối tốt, 
bản thân các giảng viên của BVNT cũng được thị trường 
bảo hiểm đánh giá rất cao. Đội ngũ giảng viên được đào 
tạo cơ bản và kiến thức tốt nhưng không tham gia kinh 
doanh trực tiếp do đó cần cho giảng viên tiếp cận nhiều 
hơn với môi trường kinh doanh thực tế. Giải pháp trong 
trường hợp này là:

Hàng năm nên có dành cho mỗi giảng viên khoảng 2 
tuần – 1 tháng/năm để giảng viên đi khai thác trực tiếp 
cùng tư vấn viên, tham gia vào các buổi họp nhóm, giao 
ban tại công ty thành viên. Vì hoạt động đào tạo là dạy 
kỹ năng, là huấn luyện theo phương pháp “cầm tay chỉ 
việc” nên càng gần với tư vấn viên và truyền tải những 
kiến thức theo cách hiểu của họ và nhận thấy những 
điểm họ còn thiếu là hiệu quả nhất. Bản thân đội ngũ tư 
vấn viên cũng đang dần chuyên nghiệp hóa song có khá 
nhiều tư vấn viên lâu năm, đã khai thác theo phong cách 
cũ, cách làm cũ nên không còn hiệu quả trong giai đoạn 
mới. Để chuẩn hóa và thay đổi dần họ thì bản thân giảng 
viên và chương trình cũng gắn với những điểm họ còn 
chưa tốt mà chuyên nghiệp hóa dần dần.
Ngoài ra việc tiếp thu các kiến thức từ bên ngoài cũng 
cần coi trọng. Hàng năm mỗi giảng viên cần tham gia 
đào tạo 2-3 chương trình được thuê từ bên ngoài. 

Thông thường các chương trình sẽ được các giảng viên 
đăng ký để phát triển năng lực mà mình cần phát triển 
bổ sung cho việc giảng dạy. Các giảng viên cũng được 
khuyến khích tham gia các đề tài khoa học, đề xuất và 
thực hiện các chuyên đề liên quan như bán hàng, giao 
tiếp, thương thuyết,…Đặc biệt các giảng viên cần được 
học từ các chương trình trực tiếp từ giảng viên nước 
ngoài, vì sẽ tiếp thu được những kiến thức thực sự mới. 

Các chuyên gia huấn luyện ngành  từ các nước ngành  
phát triển lâu năm có nhiều kinh nghiệm và có các 
nghiên cứu rất hiệu quả.

Tuyển mới bổ sung đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm, 
trình độ. Do việc mở rộng quy mô và thường xuyên tuyển 
mới và huấn luyện tư vấn viên do đó đội ngũ giảng viên 
luôn làm việc với cường độ cao và việc tuyển mới là bổ 
sung nhanh nhất.

Phát triển chương trình giảng viên cơ sở: Đội ngũ giảng 
viên của Tổng Công ty chỉ chiếm khoảng 20% số giảng 
viên và định hướng xây dựng, phát triển chương trình 
và giảng dạy trực tiếp các chương trình bậc cao. Còn lại 
được đội ngũ giảng viên cơ sở giảng dạy vừa tiết kiệm 
nguồn lực vừa hiệu quả hơn. Giảng viên là đội ngũ được 
lựa chọn từ chính cán bộ kinh doanh của Công ty thành 

viên (CTTV), được huấn luyện kỹ năng giảng dạy, được 
sát hạch chương trình. Đây là đội ngũ giảng viên đã thể 
hiện hiệu quả vai trò của mình. Trong giai đoạn tới các 
chương trình cho giảng viên cơ sở đảm nhiệm sẽ được 
triển khai nhiều hơn, đầu tư huấn luyện giảng viên cơ 
sở nhiều hơn và chuyển thành giảng viên cơ sở chuyên 
nghiệp chứ không còn kiêm nhiệm nhiệm vụ cán bộ 
phát triển kinh doanh như hiện tại. Đội ngũ giảng viên 
cơ sở cũng được định hướng tăng số lượng khoảng 20%/
năm trên toàn hệ thống. Trung bình khoảng 2-6 giảng 
viên/công ty/năm. Toàn bộ giảng viên cơ sở được phát 
triển từ nội bộ công ty chứ không tuyển mới ngoài hệ 
thống.

3. Phát triển chương trình đào tạo, nâng cao tính thực 
tiễn trong đào tạo

Rà soát các chương trình đào tạo hiện có, đánh giá mức 
độ nhận thức và áp dụng. Hiện tại các chương trình đào 
tạo của BVNT cũng thường xuyên cập nhật, bổ xung 
song cũng có nhiều phần trong các chương trình có 
những ý kiến từ các học viên là thiếu mức độ áp dụng. 
Đặc biệt một số chương trình đã giảng dạy từ các năm 
trước cũng có sự thay đổi tình hình và phong cách kinh 
doanh của thị trường. Cải tiến các chương trình hiện có, 
nâng cao khả năng ứng dụng. Sau quá trình rà soát và cải 
tiến chắc chắn sẽ luôn mang lại tính ứng dụng tốt hơn 
cho chương trình và được các học viên chấp nhận tốt 
hơn. Mỗi chương trình định kỳ 2 năm sẽ được đổi mới và 
thay đổi toàn diện một lần. 

Phát triển các chương trình mới theo các nhu cầu mới, 
nhắm tới mục tiêu thực tế, học viên có thể áp dụng ngay 
sau khi học. Đa dạng hóa bài giảng theo địa phương 
vùng miền để chi tiết hơn. Tránh một bài giảng áp dụng 
được địa phương A rất tốt nhưng ở địa phương B lại thất 
bại vì khác văn hóa, lối sống.

Đào tạo ngay qua các chương trình hội thảo, các buổi 
sinh hoạt. Biên soạn thêm các chương trình để trưởng 
ban, trưởng nhóm, ADO (cán bộ phát triển kinh doanh) 
tự huấn luyện đội ngũ đại lý của mình.

Đào tạo theo phương pháp nghiên cứu tình huống: 
Phương pháp đào tạo theo tình huống - một phương 
pháp đào tạo mới được triển khai tại hầu hết các trung 
tâm đào tạo trên thế giới. Thông qua kỹ thuật đào tạo 
theo tình huống, khoảng cách lý thuyết – thực tế được 
rút ngắn đáng kể, học viên không còn dè dặt, e ngại 
trong việc chia sẻ những vướng mắc cần trao đổi, tháo 
gỡ để làm việc được tốt hơn. Qua tình huống, vấn đề 
được trao đổi tại lớp, người học không những có được 
kiến thức căn bản về nội dung giảng viên muốn truyền 
tải mà còn có thể vận dụng ngay kiến thức đã được nhận 
dạng, phân tích và giải quyết vấn đề vào thực tế công 
việc đang làm. Để có được khoá học hay, bổ ích và thực 
tiễn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nội dung chương 
trình đào tạo là yếu tố cốt lõi để có được khoá học thành 
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Phòng QLĐTĐL và phòng kinh doanh của các công ty 
thống nhất nội dung bản khảo sát

Phòng kinh doanh của các công ty gửi phiếu khảo sát, tài liệu 
hướng dẫn đến các đối tượng cần khảo sát

Phòng kinh doanh tập hợp và gửi phiếu khảo sát đã được các 
trưởng ban/ nhóm trả lời về Phòng QL&ĐTĐL

Phòng QLĐTĐL gửi phiếu khảo sát đến phòng kinh doanh 
của các công ty

Các trưởng ban, nhóm hoàn thành trả lời khảo sát và gửi về 
phòng kinh doanh

Phòng QLĐTĐL phân tích kết quả, viết báo cáo và đề xuất kế 
hoạch đào tạo cho các công ty

07 Căn cứ vào kết quả khảo sát và đề xuất của Phòng QLĐTĐL, phòng kinh 
doanh xây dựng kế hoạch đào tạo trình Giám đốc CTTV phê duyệt



công. Nhưng nếu chỉ chăm chú tính đến yếu tố nội dung 
các chương trình thôi chưa đủ, học viên của ngày hôm 
nay không chỉ muốn nghe và tiếp nhận kiến thức một 
chiều từ giảng viên, mà còn muốn được tham gia vào 
diễn đàn, muốn được bày tỏ quan điểm, chia sẻ những 
vướng mắc cần tháo gỡ. Dù muốn hay không, nguyện 
vọng, mong muốn của người học phải được tính đến 
như một thước đo cho sự thành công của giảng viên bởi 
suy cho cùng thì: “Bài giảng chỉ hay khi những kiến thức 
giảng viên truyền tải gần gũi và có thể áp dụng được vào 
công việc học viên đang làm, tất cả mọi nỗ lực đều phải 
hướng tới cái đích là người tham dự các chương trình 
đào tạo”.

Đề nghị đào tạo bằng “Kèm cặp” là phương pháp cũng 
cần được sử dụng và nâng cao kỹ năng sử dụng cho bản 
thân giảng viên. Bản chất của huấn luyện: Cung cấp cho 
tư vấn viên tri thức để họ định hướng hành vi của họ 
trong công việc. Cung cấp kỹ năng để họ thực hiện công 
việc. Các kỹ năng chỉ có thể được hình thành thông qua: 
các giai đoạn: học tập –> thực tập –> kèm cặp + điều 
chỉnh - > kỹ năng. Do vậy quá trình kèm cặp chiếm vị 
trí quan trọng trong việc hình thành kỹ năng của tư vấn 
viên. Giai đoạn ban đầu bao giỡ cũng khó khăn. Trong 
thời gian đầu, trưởng ban, nhóm luôn luôn sát cánh bên 
tư vấn viên, không bỏ mặc họ. Luôn đưa ra những giải 
đáp và thắc mắc của họ. Với mỗi lần tư vấn viên thao tác 
chưa đúng, hãy giải thích cho họ, tại sao họ phải làm như 
vậy, nếu họ vẫn làm như cũ hậu quả sẽ ra sao?

4. Mở rộng khả năng giám sát, đào tạo tại các công 
ty thành viên

Việc kinh doanh cần phải được địa phương hóa, coi công 
tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ tư vấn viên  nhân thọ tại 
địa phương là nhiệm vụ hàng đầu, bồi dưỡng đào tạo 
toàn diện đối với tư vấn viên có năng lực. Sau khi các 
thao tác chuyên môn và các kỹ năng nghiệp vụ đã được 
đào tạo thành thục, đội ngũ tư vấn viên sẽ được tiếp cận 
với các nghiệp vụ chuyên môn để nhằm đạt được mục 
tiêu địa phương hóa kinh doanh.

Đào tạo trong công việc, áp dụng ngay tại công ty thành 
viên, chính các ADO là người hướng dẫn, các trưởng ban, 
trưởng nhóm là người kèm cặp. Các cán bộ dự án phát 
triển kinh doanh của Tổng công ty là người giám sát, đề 
ra các giải pháp tức thời. Đánh giá sát hơn năng lực của 
đại lý để có chương trình phù hợp với từng đối tượng.

Việc giám sát và hỗ trợ tại CTTV chính là đào tạo trong 
công việc. Đây là phương pháp đào tạo trực tiếp tại nơi 
làm việc, người học sẽ học những kiến thức từ công việc 
thực tế tại nơi làm việc dưới sự hướng dẫn của tư vấn viên 
lành nghề. Phương pháp này thường được áp dụng bởi 
chi phí không cao, người học viên có thể nắm bắt ngay 
bài học. Họ được thực hành ngay những gì mà tổ chức 
trông mong ở họ sau khoá đào tạo. Phương pháp này tạo 
điều kiện cho học viên làm việc với những đồng nghiệp 

tương lai của họ, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc 
sau này, họ có thể bắt chước những hành vi lao động tốt 
của đồng nghiệp. Hơn nữa, trong khi học, học viên được 
làm việc và có thu nhập. Tuy nhiên cũng có nhược điểm, 
đó là lý thuyết không được trang bị đầy đủ, có hệ thống. 
Và trong khi làm việc cùng với tư vấn viên lành nghề thì 
học viên có thể bắt chước những hành vi lao động xấu. 
Hơn nữa, do thực hành ngay nên có thể làm ảnh hưởng 
không tốt đến các khách hàng tiềm năng.

Luân chuyển và thuyên chuyển công việc.

Đối với tư vấn viên thì việc luân chuyển và thuyên chuyển 
công việc là nhằm chống lại sự nhàm chán và tránh cạn 
kiệt nguồn khách hàng tiềm năng trong công việc. Một 
tư vấn viên khi khai thác tại một địa phương thì sẽ dần 
hết nguồn mối quan hệ và khách hàng tiềm năng nên sẽ 
luân chuyển tư vấn viên sang nhóm khác làm việc, từ đó 
sẽ có địa phương mới, mối quan hệ mới và tiếp tục khai 
thác thêm khách hàng tiềm năng nữa.

Tuy nhiên, phương pháp này chủ yếu dành cho tư vấn 
viên quản lý nhằm cung cấp cho họ những kinh nghiệm 
làm việc ở nhiều địa bàn khác nhau trong tổ chức. Mục 
đích của quá trình đào tạo này là giúp tư vấn viên quản 
lý có khả năng thực hiện được những công việc cao hơn 
trong tương lai.

5. Tăng cường yếu tố văn hóa trong đào tạo tại Bảo 
Việt

Các chương trình bảo hiểm nhân thọ tác động tới lương 
tri, sự sâu sắc, sâu lắng, chạm tới những điều gần gũi, 
thân thương và xúc cảm nhất từ mỗi khách hàng. Bởi 
lẽ đó xây dựng hình ảnh những người cán bộ, người tư 
vấn viên Bảo Việt Nhân thọ nhân văn, nhân ái, giàu văn 
hóa chính là một nhiệm vụ của hoạt động đào tạo.Yếu tố 
văn hóa này cần xuyên suốt trong toàn bộ hệ tư tưởng 
liên quan đến đào tạo. Từ việc thiết lập hệ thống đào tạo, 
thiết kế chương trình, từ tư chất của người giảng viên… 
đều cần khắc sâu yếu tố văn hóa. Khi văn hóa xuyên suốt 
trong đào tạo sẽ vừa tạo nên con người Bảo Việt nhân 
thọ vừa đẹp văn hóa vừa tạo nên một yếu tố của văn hóa 
doanh nghiệp, một sức mạnh mềm của doanh nghiệp.

Nền tảng và chiều dài của mối quan hệ hợp tác

Xuất phát điểm từ vị trí là những đơn vị trực thuộc Bộ Tài 
chính, Công ty Bảo hiểm Việt Nam (thành lập năm 1965) 
và trường Đại học Tài chính Kế toán Hà nội (thành lập 
năm 1963) đã có bề dày hàng chục năm quan hệ hợp tác. 
Với thế mạnh giữa một bên là công ty bảo hiểm đầu tiên 
do Chính phủ Việt Nam thành lập và một bên là trường 
đại học đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam đào tạo sinh 
viên chuyên ngành bảo hiểm thời bấy giờ, lúc đầu quan 
hệ giữa 2 bên thể hiện qua hoạt động chủ yếu là phối 
kết hợp trong đào tạo sinh viên. Lứa sinh viên chuyên 
ngành bảo hiểm đầu tiên được đào tạo tại trường đã 
được Bảo Việt bố trí thực tập và tiếp nhận làm việc là sinh 
viên khóa 12 (1975-1979). Các khóa sinh viêntrong nhiều 
năm tiếp theo được Bảo Việt tạo điều kiện để đi thực tế, 
thực tập tốt nghiệp và tuyển dụng. Xuất phát từ cái nôi 
Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội trước đây và Học viện 
Tài chính ngày nay, nhiều người đã làm nên tên tuổi và 
sự nghiệp từ Bảo Việt và chính họ đã và đang góp phần 
làm nên danh tiếng và thương hiệu của Tập đoàn Bảo 
Việt và Học viện Tài chính ngày nay.

Bước phát triển tiếp theo trong mối quan hệ giữa hai 
bên được ghi nhận vào thập niên 90 kể từ khi Trung tâm 
Đào tạo Bảo Việt được thành lập.Bắt đầu từ đây, hai bên 
đã có quan hệ mật thiết hơn trong các hoạt động đào 
tạo và nghiên cứu khoa học bao gồm: Hợp tác xây dựng 
các chương trình đào tạo (chương trình đào tạo cơ bản 
về bảo hiểm phi nhân thọ, nhân thọ; chương trình đào 
tạo chuyên sâu về các nghiệp vụ bảo hiểm; chương trình 
đào tạo “Tiểu giáo viên”; chương trình đào tạo đại lý và 
quản lý đại lý), viết giáo trình, tài liệu và tổ chức giảng 
dạy cho học viên là cán bộ, nhân viên của hệ thống Bảo 
Việt. Hàng ngàn lượt cán bộ, nhân viên, đại lý của Bảo 
Việt đã qua các lớp đào tạo do Trung tâm Đào tạo Bảo 

Việt tổ chức với sự đóng góp giảng dạy của giảng viên 
Bộ môn Bảo hiểm – Học viện tài chính. Những thế hệ học 
viên này đã có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển và 
thương hiệu của Bảo Việt ngày nay. Không những thế, 
họ đã và đang là đội ngũ nhân sự chủ chốt của hệ thống 
Bảo Việt và của không ít các doanh nghiệp bảo hiểm 
khác trên thị trường. Và trên phương diện này, Bảo Việt 
đã thực hiện vai trò là người dẫn dắt và đào tạo nguồn 
nhân lực cho thị trường bảo hiểm nước ta.

Tầm cao và chiều sâu của mối quan hệ hợp tác

Thực hiện chủ trương nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai 
bên, ngày 29/7/2015, tại trụ sở của Học viện Tài chính, 
trước sự chứng kiến của đại diện các phòng, ban chức 
năng và các đơn vị truyền thông, lãnh đạo hai đơn vị 
đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác. Nội dung thỏa 
thuận hợp tác bao gồm 6 điểm chính, đó là:
 
 - Hợp tác về tài trợ và cấp học bổng; 
 - Hợp tác trong nghiên cứu khoa học;
 - Hợp tác trong đào tạo;
 - Hợp tác trong lĩnh vực tuyển dụng cán bộ;
 - Hợp tác xây dựng hình ảnh và thương hiệu;
 - Hợp tác trong việc sử dụng dịch vụ.

Với 6 nội dung chủ yếu như trên, thỏa thuận hợp tác giữa 
hai bên được đánh giá là bản hợp tác chính thức có tính 
chất toàn diện nhất. Bắt đầu từ đây, mối quan hệ hợp tác 
giữa Tập đoàn Bảo Việt và Học viện Tài chính không chỉ 
được mở rộng mà còn được phát triển theo chiều sâu. 

Sau hơn một năm thực hiện, nhiều nội dung hợp tác đã 
được hai bên phối hợp triển khai, trong đó nổi bật nhất 
là hoạt động hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học 
và tài trợ học bổng cho sinh viên. 
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Về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tháng 12/2015, 2 bên 
đã phối hợp tổ chức thành công hội thảo khoa học với 
chủ đề: “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị doanh 
nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam”. Với trên 20 bài viết có 
chất lượng và gần 100 đại biểu tham dự, hội thảo được 
đánh giá là thành công ngoài mong đợi với việc đánh 
giá khách quan hiện trạng trong việc quản trị tài chính 
và quản trị kinh doanh đối với doanh nghiệp và các đơn 
vị thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm, đồng thời đề 
xuất các giải pháp và khuyến nghị trong lĩnh vực quản trị 
doanh nghiệp bảo hiểm.

Tiếp nối thành công đó, hiện nay, hai bên đang trong 
quá trình hợp tác thực hiện hai đề tài khoa học đó là: 
“Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh 
doanh bảo hiểm phi nhân thọ của Tập đoàn Tài chính - 
Bảo hiểm Bảo Việt” và “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng 
đến khả năng sinh lợi và tăng trưởng của Tập đoàn Tài 
chính - Bảo hiểm Bảo Việt”. Hai đề tài này đang được thực 
hiện với sự tài trợ kinh phí toàn bộ của Tập đoàn. Cùng 
với các hoạt động khác, kết quả hợp tác trong lĩnh vực 
nghiên cứu khoa học được đánh giá là có ý nghĩa thiết 
thực đối với cả hai bên và cho thấy quan hệ hợp tác giữa 
hai bên đã và đang đi vào chiều sâu hơn.

Đối với việc tài trợ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, 
những năm vừa qua, cùng với các hoạt động tích cực 
mang ý nghĩa to lớn như góp phần xóa đói giảm nghèo; 
tri ân anh hùng liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; 
ủng hộ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, Tập 
đoàn Bảo Việt còn là doanh nghiệp đi đầu trong việc 
ủng hộ cho việc xây dựng, trang bị cho các trường học 
ở các vùng khó khăn và triển khai các chương trình học 
bổng cho học sinh, sinh viên. Điều nàycho thấy Bảo Việt 
không chỉ quan tâm đến mục tiêu thúc đẩy hoạt động 
kinh doanh mà còn quan tâm đến việc đầu tư cho giáo 
dục và cho thế hệ trẻ.Trong Tạp chí Tài chính - Bảo hiểm 
số 2/2016, ông Đào Đình Thi, Chủ tịch Tập đoàn Bảo Việt 
khẳng định:“Xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho 
tương lai, Bảo Việt đã triển khai các chương trình như 10 
năm đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trong 
chương trình Học bổng An sinh Giáo dục cho các em học 
sinh hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt; phối 
hợp tài trợ chương trình Vi-Olympic – cuộc thi Toán trên 
Internet dành cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 
có niềm đam mê toán học; ký kết hợp tác với các trường 
Đại học Kinh tế Quốc dân và Học viện Tài chính trong 
công tác nghiên cứu, đào tạo và trao học bổng cho các 
em sinh viên ưu tú”.
 
Thật vậy, về lĩnh vực tài trợ học bổng cho sinh viên, thực 
hiện cam kết trong Thỏa thuận Hợp tác, trong 2 năm 
học 2015-2016 và 2016-2017, Tập đoàn Bảo Việt đã tài 
trợ cho sinh viên của Học viện Tài chính gần 30 suất học 
bổng với tổng giá trị là trên 1 tỷ đồng. Trong đó, số học 
bổng trao cho thủ khoa đầu vào là 2 suất với giá trị mỗi 
suất là 30 triệu đồng; số học bổng trao cho sinh viên xuất 
sắc các chuyên ngành là 12 suất với giá trị 30 triệu đồng/

suất và 10 suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó. 
Có thể nói, chương trình học bổng của Tập đoàn Bảo 
Việt đã thực sự tạo nên một hiệu ứng xã hội tích cực trên 
nhiều phương diện.

Đối với các thế hệ sinh viên, ngoài ý nghĩa tôn vinh các em 
có thành tích cao trong học tập, ngoài ý nghĩa động viên 
khuyến khích phong trào học tập, rèn luyện trong sinh 
viên, học bổng của Tập đoàn Bảo Việt còn có ý nghĩa thiết 
thực đối với các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cố gắng 
vươn lên để có thành tích cao trong học tập.

Đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, học bổng của 
Tập đoàn Bảo Việt đã thực sự là nguồn cổ vũ, động viên 
khuyến khích to lớn đối với phong trào học tập và rèn 
luyện trong học sinh, sinh viên các trường nói chung và 
sinh viên của Học viện Tài chính nói riêng. Đó thực sự là 
động lực cho phong trào học tập vì ngày mai lập nghiệp 
trong sinh viên. 

Đối với xã hội, cùng với các hoạt động khác, việc đầu 
tư cho giáo dục đào tạo, đầu tư cho thế hệ trẻ qua các 
chương trình trao học bổng thể hiện trách nhiệm xã hội, 
thể hiện nghĩa cử cao đẹp của Bảo Việt. Vượt lên trên ý 
nghĩa kinh tế, hành động nhân văn đó đã chứng tỏ văn 
hóa, chứng tỏ đẳng cấp và thương hiệu của một doanh 
nghiệp tài chính - bảo hiểm hàng đầu.  

Là một người có tâm huyết đối với nghề giáovà có thâm 
niên gần 30 năm gắn bó với việc giảng dạy bảo hiểm, 
tôi cảm thấy tự hào vì mình là một trong những nhân tố 
đóng góp một phần trong việc xây dựng, vun đắp cho 
mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa Tập đoàn Bảo Việt và 
Học viện Tài chính ngày nay. 

Với mong muốn Tập đoàn Bảo Việt ngày càng phát triển 
lớn mạnh, với mong muốn cái tên Bảo Việt được định 
vị trong lòng mọi người dân Việt, tôi hy vọng các hoạt 
động vì cộng đồng của Bảo Việt được tiến hành một 
cách có bài bản, thường xuyên và chuyên nghiệp hơn 
qua việc thành lập và vận hành “Quỹ Văn hóa Bảo Việt” 
trong một tương lai không xa.
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giao thêm chức năng cho TTĐT thực hiện nhiệm vụ đào 
tạo nghiệp vụ chuyên môn về bảo hiểm và các kiến thức 
khác theo chương trình do Tổng Công ty Bảo hiểm Việt 
Nam quy định cho các doanh nghiệp bảo hiểm và các 
cá nhân ngoài Bảo Việt có nhu cầu đào tạo. Quyết định 
số 897TC/TCCB của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã giao trọng 
trách cho TTĐT nhiệm vụ mới, nhằm phát triển và nâng 
cao năng lực nguồn nhân lực của thị trường bảo hiểm 
Việt Nam.

Trong những năm tiếp theo đó, khó khăn vẫn chưa hết, 
trụ sở làm việc của TTĐT tại chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh 
được chuyển về Tp. Vũng Tàu, một số cán bộ làm việc 
tại chi nhánh mới bắt đầu có khả năng làm việc độc lập 
lại được điều chuyển nhận nhiệm vụ mới tại Tổng công 
ty, công việc tuyển dụng, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục lại 
được bắt đầu. Trải qua những ngày tháng vừa làm, vừa 
xây dựng tổ chức bộ máy, từ chỗ tổng số cán bộ công 
nhân viên chỉ có 5 người, có thời điểm(2005)tổng số cán 
bộ công nhân viên thuộc hợp đồng lao động không thời 
hạn lên đến 34 người.Kết quả hoạt động của TTĐT gắn 
liền với sứ mệnh của Bảo Việt trong từng thời kỳ và có thể 
sơ bộ chia ra 2 giai đoạn chính:

- Giai đoạn 10 năm đầu 2/1997 – 2/2007, gắn liền với sự ra 
đời của các công ty con của Tập đoàn Bảo Việt hôm nay ( 
Bảo Việt Nhân thọ, Chứng khoán Bảo Việt, Trung tâm Đầu 
tư - nay là Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt, Ngân hàng Bảo 
Việt, Công ty Đầu tư và Quản lý Bất động sản). Trong giai 
đoạn này khoảng 90% hoạt động của TTĐT gắn liền với 
hoạt động của Bảo Việt Nhân thọ (BVNT), từ việc huấn 
luyện những giảng viên cơ sở ban đầu năm 1997, đến 
việc huấn luyện những kỹ năng bán bảo hiểm cơ bản và 
giải quyết những phản ứng của khách hàng tại khắp 64 
tỉnh/thành trên toàn quốc. Không ít giảng viên của TTĐT 
trong thời kỳ này phải biệt phái nằm vùng tại cơ sở phía 
Nam, phải đi công tác địa phương 25/30 ngày mỗi tháng. 
Thành quả là, tư vấn viên BVNT từng bước tự tin hơn để 
thuyết phục khách hàng tham gia với số tiền bảo hiểm 
lớn, cán bộ quản lý đại lý và trưởng ban/nhóm đã dần 
đảm trách được các chương trình huấn luyện cho tư vấn 
viên.

- Giai đoạn 10 năm tiếp theo (2007 – 2017) gắn liền với 
cổ phần hóa và xây dựng Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm 
Bảo Việt. Ngay sau khi cổ phần hóa thành công, lãnh 
đạo Tập đoàn đã chỉ đạo điều chỉnh chức năng nhiệm 
vụ của TTĐT, điều chuyển 8 giảng viên của TTĐT sang 2 
Tổng Công ty (Bảo Việt Nhân thọvà Bảo hiểm Bảo Việt) 
để TTĐT chỉ tập trung đào tạo lực lượng cán bộ và tăng 
cường thuê ngoài từ các đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo. 
Đầu giai đoạn này, TTĐT đã tranh thủ sự hỗ trợ của đối 
tác chiến lược HSBC thực hiện xây dựng bản đồ năng lực 
và bản đồ học tập dành cho cán bộ trong toàn Bảo Việt. 
Căn cứ vào bản đồ học tập, mỗi cán bộ Bảo Việt hiểu rõ 
quyền lợi được tham dự các khóa đào tạo nâng cao năng 
lực theo lộ trình làm việc và thăng tiến tại Bảo Việt. Các 
tổ chức đào tạo danh tiếng quốc tế đang có mặt tại Việt 
Nam như Dale Carnegie, Towers Watson...được TTĐTchọn 
làm đối tác triển khai ngay sau khi bản đồ học tập được 

Hội đồng Quản trị phê duyệt cuối năm 2009. Tiếp nhận 
phương pháp và kỹ năng huấn luyện của các đối tác, 
giảng viên TTĐTtừng bước nhận đảm trách các chương 
trình, với yêu cầu thiết kế nội dung giảng dạy gắn liền với 
hoạt động kinh doanh của Bảo Việt và từng lĩnh vực công 
việc học viên đang trực tiếp thực hiện. Đến nay, lực lượng 
giảng viên của TTĐT đã thiết kế và giảng dạy hầu hết các 
chương trình đào tạo theo các cấp độ, đối với tất cả các 
bậc công việc được quy định trong bản đồ học tập.

Sự thành công của TTĐT được bắt đầu từ một định hướng 
đúng đắn, đó là: Toàn bộ các khóa đào tạo và bồi dưỡng 
cán bộ cho dù trong hay ngoài Bảo Việt, đều được thực 
hiện trên cơ sở nhu cầu, mà cụ thể là đơn đặt hàng của 
người sử dụng lao động. Thực hiện định hướng đó, yêu 
cầu đặt ra đối với TTĐT là phải thiết kế được những 
chương trình đào tạo thiết thực với người học, trình độ 
và phương pháp truyền đạt của giảng viên phải không 
ngừng được nâng cao. Với những giảng viên thuê ngoài, 
TTĐTluônphân công những cán bộ chủ chốt phối hợp 
chặt chẽ với giảng viên trong suốt quá trình biên soạn 
chương trình, đặc biệt chú trọng khi xây dựng tình 
huống: Phải là tình huống của Bảo Việt.Để đạt được yêu 
cầu đó, Ban Giám đốc TTĐT cũng tham gia biên soạn tài 
liệu và trực tiếp tham gia các khoá giảng, đặc biệt các 
khoá về nâng cao năng lực quản lý và huấn luyện giảng 
viên. Chính năng lực, tinh thần và lòng nhiệt huyết của 
lãnh đạo TTĐT, đã truyền cảm hứng đến toàn thể cán bộ 
công nhân viên trong đơn vị. Thêm nữa, để đội ngũ giảng 
viên trưởng thành nhanh, lãnh đạo TTĐT đã mạnh dạn 
đầu tư cho lực lượng này như: Cử tham dự các khóa do 
chuyên gia trong và ngoài nước giảng,hợp đồng với các 
tổ chức chuyên huấn luyện về kỹ năng cho giảng viên,có 
chính sách tiền lương ưu đãi đối với cán bộ giảng dạy...
Đến nay, toàn bộ giảng viên của TTĐT đã vững vàng thực 
hiện phương pháp đào tạo “lấy học viên làm trung tâm”, 
thông qua các bài tập tình huống và các trò chơi giúp học 
viên chủ động nhận thức để giải quyếtvấn đề. 

Kết quả trong 20 năm hoạt động, TTĐT đã tổ chức được 
trên 5.000 khoá đào tạo cho gần 210.400 lượt học viên 
tham dự, với các chương trình đào tạo và cấp độ đào tạo 
khác nhau. Trong số những cán bộ Bảo Việt đã tham dự 
các chương trình đào tạo của TTĐT, nay đã có không ít 
cán bộ vận dụng thành công những kiến thức và kỹ năng 
được đào tạo để thực hiện tốtcương vị chủ chốt trong 
Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt vàcác doanh 
nghiệp bảo hiểm ngoài Bảo Việt đang hoạt động trên 
thị trường bảo hiểm Việt Nam. Đằng sau những con số 
nêu trên, điều quan trọng hơn là chất lượng giảng dạy và 
tinh thần làm việc của các giảng viên TTĐT đã truyền cảm 
hứng vàđể lại ấn tượng tốt đẹp cho các học viên trong 
và ngoài Bảo Việt. Thực hiệnQuyết định số 897TC/TCCB 
ngày 27/3/1998Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký, nhiệm vụ 
bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ và đại lý của 
Bảo Việt là chủ yếu, song trong những năm qua,TTĐT 
cũng đã đào tạo cho không ít cán bộ đang làm việc tại 
các công ty bảo hiểm và môi giới bảo hiểm hoạt động 
trên thị trường bảo hiểm Việt Nam như: AON, Việt Quốc, 
Bảo Long, PTI, PVI...

Nhìn lại chặng đường 20 năm, dưới sự lãnh đạo của Hội 
đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành Tổng Công ty 
Bảo hiểm Việt Nam trước đây và Tập đoàn Tài chính – Bảo 
hiểm Bảo Việt ngày nay, tập thể cán bộ công nhân viên 
Trung tâm Đào tạo Bảo Việt(TTĐT)đã luôn nỗ lực xây 
dựng cơ sở “hạ tầng” cho công tác phát triển nguồn nhân 
lực, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của 
Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Mong 
muốn làm sáng tỏ phần nào cái gọi là cơ sở “hạ tầng” đó, 
tôi xin điểm lại những nỗ lực và những thành quả mà 
TTĐTđã đạt được trong chặng đường 20 năm vừa qua.

Thực hiện Quyết định 137TC/QĐ/TCCB ngày 19/2/1997 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính, TTĐTcó tên giao dịch quốc 
tế BaovietTraining Center chính thức được thành lập. 
Trong hai ngày 26 và 27/2/1997 Chủ tịch HĐQT và Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam đã ra quyết 
định điều động và bổ nhiệm 05 cán bộ đang làm việc ở 
văn phòng Tổng Công ty (ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh) 
sang làm việc tại TTĐT. Trong bối cảnh quy chế tổ chức 
và hoạt động của TTĐTchưa được Hội đồng Quản trị Tổng 
Công ty phê chuẩn, trụ sở làm việc đi thuê tại địa điểm 
(46 Láng Hạ) cách xa trụ sở chính của Tổng Công ty, các 
trang thiết bị làm việc và học tập chưa có, lực lượng cán 
bộ vốn đã quá mỏng lại phân tán thành hai bộ phận Hà 
Nội và Tp. Hồ Chí Minh, nhưng Ban Giám đốc TTĐT đã 
quyết định triệu tập khoá học đầu tiên khai giảng ngày 
20/3/1997. Với tinh thần quyết tâm bắt tay ngay vào công 
việc, những cơ sở vật chất ban đầu cho hoạt động của 
TTĐT, cũng như chương trình và nội dung của các khoá 
học đã được thực hiện rất khẩn trương. Vượt qua hàng 
loạt những khó khăn ban đầu, trên cơ sở quy chế tổ chức 
và hoạt động được Hội đồng Quản trị phê chuẩn ngày 
22/5/1997, TTĐT đã sớm ban hành quy chế làm việc quy 
định chức năng nhiệm vụ của từng chức danh cụ thể ứng 
với mỗi thành viên của TTĐT. Kết quả, ngay trong năm 
đầu hoạt động, TTĐT đã tổ chức được 20 khoá học cho 
tổng số 541 học viên, đã biên soạn được 2 bộ giáo trình 
tiếng Anh bảo hiểm, chương trình giảng dạy đại lý bảo 
hiểm nhân thọ, xúc tiến việc biên dịch Từ điển Thuật ngữ 
Kinh doanh Bảo hiểm, ngoài ra còn phối hợp với các công 
ty bảo hiểm nước ngoài tổ chức 3 hội thảo nghiệp vụ cho 
85 cán bộ tham dự.

Ghi nhận những nỗ lực và đánh giá cao kết quả hoạt động, 
sau một năm thành lập, theo đề nghị của Tổng Giám 
đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam, ngày 27/3/1998, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 897TC/TCCB 
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Thực tế nhu cầu đào tạo là quá lớn so với năng lực hiện 
tại của TTĐT và sức ép về thời gian từ phía các công ty 
bảo hiểm (chỉ tập trung đào tạo 2 tuần giữa tháng, và từ 
tháng 4 đến tháng 7)luôn là áp lực lớn đối với hoạt động 
của TTĐT. Trước thực tếđó, TTĐT đã khai thác triệt để quỹ 
thời gian không có khóa học để thực hiện định hướng 
đầu tư đúng mức vào công việc nghiên cứu và biên soạn 
các tài liệu giảng dạy. Có phương châm đúng, hoạt động 
nghiên cứu và biên soạn của TTĐT đã thu được kết quả 
tích cực, đồng thời cũng chính là tiền đề cho tiến trình 
phát triển và những bước đi vững chắc của TTĐT trong 
những năm qua. Các tài liệu giảng dạy và học tập đã được 
TTĐT biên soạn bao gồm:

- Chương trình giảng dạy đại lý bảo hiểm nhân thọ ở 3  
 cấp độ
- Chương trình giảng dạy đại lý bảo hiểm phi nhân thọ  
 ở 2 cấp độ
- Chương trình quản lý đại lý ở 2 cấp độ
- Chương trình giảng dạy nghiệp vụ bảo hiểm cháy và  
 kỹ thuật
- Chương trình giảng dạy nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải
-  Chương trình giảng dạy nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới
- Chương trình giảng dạy nghiệp vụ bảo hiểm con   
 người và sức khỏe
-  Chương trình huấn luyện giảng viên ở 2 cấp độ
-  Chương trình đào tạo tiếng Anh bảo hiểm ở 3 cấp độ
-  Chương trình Bảo Việt - Hội nhập
-  Từ điển thuật ngữ kinh doanh bảo hiểm
-  Cẩm nang người đại lý bảo hiểm
-  Marketing trong hoạt động khai thác bảo hiểm
-  Kỹ năng phỏng vấn trong tuyển dụng cán bộ và đại lý
-  Kỹ năng quản lý thời gian
-  Kỹ năng bán bảo hiểm cơ bản và nâng cao
-  Kỹ năng thuyết trình
-  Kỹ năng lãnh đạo
- Kỹ năng quản trị sự thay đổi
- Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề
-  Kỹ năng huấn luyện và hỗ trợ
-  Sổ tay khai thác bảo hiểm phi nhân thọ
-  Việt hóa chương trình của LOMA thành các chương  
 trình đào tạo hàm thụ cho cán bộ bảo hiểm nhân thọ
- Chương trình đào tạo cơ bản bảo hiểm phi nhân thọ  
 từ xa.
-  ...

Những tài liệu đào tạo trên đây thường xuyên được cập 
nhật và hiệu chỉnh phù hợp với chiến lược kinh doanh của 
Tập đoàn Bảo Việt tại từng thời điểm. Có thể nói, nguồn 
tài nguyên TTĐT đã gây dựng trong những năm qua là 
một kho tài liệu quý phục vụ cho hoạt động nghiên cứu 
và đào tạo trong nội bộ mà hầu hết các doanh nghiệp 
Việt Nam nhiều năm nữa mới có thể làm được. Toàn bộ tài 
liệu bản cứng và bản mềm rất cần được tổng hợp để lưu 
trữ dưới dạng thư viện tài nguyên của Bảo Việt.
Để hoàn thành khối lượng lớn công việc nêu trên, lãnh 
đạo TTĐT luôn khuyến khíchnâng cao năng lực của cán 
bộ,giảng viên bằng cách thi đua đẩy mạnh việc tự học 
tập nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như ngoại ngữ 
đối với mỗi cán bộ,giảng viên. Với bao nhiêu công việc 

bộn bề, nhưng tập thể cán bộ TTĐT đã đạt được thành 
tích tốt trong tự học tập và nâng cao năng lực: 01 cán bộ 
hoàn thành xuất sắc chương trình nghiên cứu sinh, 05 
cán bộ hoàn thành xuất sắc chương trình cao học, 100% 
cán bộ giảng dạy hoàn thành chương trình đào tạo của 
LOMA hoặc ANZIIF với kết quả tối thiểu 90/100 điểm bình 
quân trong các kỳ thi, 60% giảng viên có 02 bằng cử nhân 
(kinh tế và ngoại ngữ). Hàng năm, cán bộ TTĐT đều hăng 
hái, tích cực viết bài tham gia các hội thảo khoa học về tài 
chính, bảo hiểm do Bộ Tài chính và các trường đại học tổ 
chức, với những bài báo và tham luận có chất lượng cao. 

Bên cạnh những kết quả TTĐT đã đạt được, cũng còn 

những vấn đề mà Lãnh đạo Bảo Việt qua các thời kỳ trăn 
trở. Cụ thể như;

Một là về mô hình tổ chức hoạt động của TTĐT.Theo 
Quyết định số 310/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án 
cổ phần hóa Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam và thí điểm 
thành lập Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt, cấu 
trúc tổ chức của Tập đoàn Bảo Việt được định hướng: Tập 
đoàn Bảo Việt có đơn vị sự nghiệp là Viện Nghiên cứu và 
Đào tạo Bảo hiểm Bảo Việt. Trên tinh thần đó, Tổng Công 
ty (trước cổ phần hóa) đã giao cho TTĐT chủ trì nghiên 
cứu đề tài “Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm Bảo 
Việt”. Kết quả nghiên cứu đã được báo cáo trước Hội đồng 
khoa học trong đầu Quý II/ 2007. Sau đó đã báo cáo Tổng 

Giám đốc việc tiếp thu ý kiến của Hội đồng khoa học 
về chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện vào ngày 15/10/2007. 
Tiếp đó, đầu quý II/2008,TTĐT đã có bản thuyết minh (24 
trang) báo cáo Tổng Giám đốc để làm sáng tỏ thêm một 
số vấn đề theo yêu cầu của Tổng Giám đốc. 

Sau một thời gian đề tài “Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bảo 
hiểm Bảo Việt” không được phê duyệt triển khai, ngày 
30/7/2010, Tổng Giám đốc Tập đoàn có quyết định số 
915/2010/QĐ-TGĐ về việc thành lập nhóm nghiên cứu 
đề án phát triển TTĐT do ông Phan Tiến Nguyên làm 
trưởng nhóm. Đầu tháng 02/2011, nhóm đề án đã báo 
cáo Tổng Giám đốc về kết quả nghiên cứu và được Tổng 
Giám đốc chỉ đạo tổ chức hội thảo xin ý kiến Lãnh đạo 
Tập đoàn và các đơn vị trong Tập đoàn. Tại buổi hội thảo 
ngày 18/02/2011, nhóm đề án đã nhận được ý kiến đánh 
giá, góp ý của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Tập đoàn, 
cùng lãnh đạo các đơn vị (ông Nguyễn Đức Tuấn - Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ,ông Nguyễn 
Xuân Thủy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm 
Bảo Việt) về một số điểm cần bổ sung. Sau hơn 4 tháng 
tiếp tục thu thập số liệu, nghiên cứu và hoàn thiện theo 
yêu cầu của Lãnh đạo, đặc biệt làm rõ cơ sở pháp lý của 
mô hình mới – chức năng nhiệm vụ và phương thức 
quản lý tài chính trong từng giai đoạn, ngày 12/7/2011 
khối Nguồn nhân lực đã có báo cáo Tổng Giám đốc kết 
quả cuối cùng.Tiếp đó tháng 4/2012, TTĐT có báo cáo 
giải trình bổ sung (kèm theo toàn bộ đề án) về việc nâng 
cấp TTĐT trình Tổng Giám đốc và đến giữa tháng 4/2013 
TTĐT nhận được sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn 
là tiếp tục hoàn thiện trình Tổng Giám đốc nhiệm kỳ mới. 
Tuy nhiên, đến nay mô hình tổ chức hoạt động và chức 
năng nhiệm vụ của TTĐT về cơ bản vẫn giữ nguyên như 
trước đây. 

Hai là quy mô và cơ sở vật chất. Định hướng TTĐT phải 
nằm ngoài bán kính 30 km từ trụ sở chính của Tập đoàn 
và các Tổng công ty. Mục đích: Để khi cán bộ tham dự các 
khóa đào tạo được tách biệt khỏi công việc và dành toàn 
bộ tâm trí vào việc trao đổi, chia sẻ cùng giảng viên và 
đồng nghiệp về những nội dung đào tạo cũng như trăn 
trở bằng cách nào vận dụng có hiệu quả nhất những nội 
dung đó vào vị trí công việc đang đảm trách. Xuất phát từ 
quan điểm chỉ đạo đó, năm 2009, giải pháp tình thế được 
lựa chọn là khai thác quỹ nhà của BVNT góp vốn đầu tư 
vào Long Việt tại Quang Minh. Trong giai đoạn này, Lãnh 
đạo Tập đoàn (Chủ tịch và Tổng Giám đốc) đã có không 
dưới 4 buổi làm việc trực tiếp cùng Lãnh đạo (Bí thư và 
Chủ tịch) tỉnh Hà Tây (trước khi Hà Tây sáp nhập về Hà 
Nội) và Lãnh đạo (Bí thư và Chủ tịch) tỉnh Bắc Ninh để tìm 
kiếm quỹ đất xây dựng trụ sở đào tạo. Tiếp đó, năm 2013, 
khi thời hạn sử dụng (ký hợp đồng thuê lại với Bảo Việt 
Nhân thọ) khu Quang Minh chuẩn bị kết thúc, Tổng Giám 
đốc đã phê duyệt sử dụng tạm tầng 7 của Tòa nhà Bảo 
Việt (số 8 Lê Thái Tổ) làm phòng học. Gần đây nhất, Quý 
II/2015 Lãnh đạo Tập đoàn vẫn đưa ra phương án khai 
thác quỹ đất 5.000 m2 tại trung tâm hành chính quận Hà 
Đông và 2.000 m2tại phường 2, Tp. Vũng Tàu  cho mục 
đích đào tạo và các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. 
Tuy nhiên, đến nay để tổ chức các khóa học, Bảo Việt chủ 

yếu vẫn phải đi thuê địa điểm tại các khách sạn.

Ba là sự phối hợp đào tạo giữa các đơn vị trong toàn 
Tập đoàn. Thực tế hoạt động phối hợp trong đào tạo 
và phát triển nguồn nhân lực giữa các đơn vị có lúc, có 
nơi vẫn chưa tốt. Có đơn vị, đã nhiều năm cán bộ chưa 
được tham dự các chương trình đào tạo và vai trò của 
TTĐT ở đó cũng tương đối mờ nhạt. Chính vì thế, hợp lực 
là một trong năm chỉ đạo xuyên suốt của Lãnh đạo Tập 
đoàn nhằm phát huy sức mạnh tổng lực trong toàn Bảo 
Việt. Mặc dù vậy, bài toán phối hợp và phối hợp như thế 
nào để đạt hiệu quả trong hoạt động đào tạo đến thời 
điểm này vẫn chưa có mẫu số chung. Một nghịch lý là, 
Tập đoàn đã và đang triển khai rất nhiều các sản phẩm 
hợp lực (Bancassurance, BAOVIET Easy Car, BAOVIET Easy 
Life,...) song việc đào tạo để cán bộ giữa các đơn vị thấu 
hiểu sản phẩm thì vẫn chưa có sự phối hợp mang tính 
xuyên suốt. Rõ ràng trong một Tập đoàn không nên có 
nhiều tổ chức đào tạo độc lập, song hoàn toàn có thể có 
những bộ phận thực hiện nhiệm vụ đào tạo xoay quanh 
một chính sách phát triển nguồn nhân lực chung của 
toàn Tập đoàn (ví dụ, tại các Tổng Công ty có thể có TTĐT 
trực thuộc). Nhưng những yêu cầu về năng lực cán bộ, hệ 
thống các chương trình đào tạo, phương pháp triển khai 
chương trình, tổ chức thư viện, quyền lợi và nghĩa vụ của 
cán bộ khi tham dự các chương trình đào tạo, cơ sở vật 
chất để thực hiện đào tạo, và đặc biệt là lực lượng giảng 
viên... chỉ đạt hiệu quả cao nhất khi được thống nhất và 
tập trung. Hay nói cách khác, chỉ tập trung thống nhất 
hoạt động đào tạo và chính sách phát triển nguồn nhân 
lực, thì mới khắc phục được tình trạng phân tán nguồn 
lực và thiếu chuẩn mực về dịch vụ khách hàng như hiện 
nay.

Bốn là đơn vị sự nghiệp đảm bảo cân đối thu – chi. Sản 
phẩm của hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học 
thường rất khó để đánh giá kết quả ngay tức thì. Do vậy, 
để tiến tới cân đối thu chi, rất cần Lãnh đạo Tập đoàn 
ban hành những quy định chuẩn bắt buộc về yêu cầu 
nâng cao năng lực và định mức thu cho một ngày học 
tương ứng với mỗi chương trình ở mỗi cấp độ. Ví dụ:Tại 
VietinBank có chương trình đào tạo nâng cao năng lực 
cán bộ IT quy định thu 37.600.000 đồng/người cho một 
ngày học. Ngược lại, nếu chính sách phát triển nguồn 
nhân lực (tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đề bạt...
gắn với những chuẩn năng lực theo yêu cầu) không có 
những quy định và quản lý thực hiện những quy định đó 
một cách triệt để, thì yêu cầu thực hiện bài toán cân đối 
thu chi với TTĐT chắc chắn sẽ không khả thi. Tất nhiên, 
khi các quy định chuẩn bắt buộc được ban hành, Tập 
đoàn cũng cần có cơ chế giám sát chất lượng sản phẩm 
của đơn vị sự nghiệp và trách nhiệm của giám đốc TTĐT.

Năm là đầu mối đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị, tổ chức 
trong và ngoài nước.Trong những năm gần đây, Bảo Việt 
đó đẩy mạnh hợp tác và hỗ trợ với trường Đại học Kinh 
tế Quốc dân và Học viện Tài chính, song chất lượng cũng 
như hiệu quả của hợp tác rất cần được đánh giá một cách 
nghiêm túc. Còn vấn đề hợp tác với các tổ chức nước 
ngoài, dường như chưa có một hợp đồng hợp tác nào 

Trung tâm Đào tạo Bảo Việt trân trọng cảm ơn quý thầy cô, 
đối tác và các cán bộ, tư vấn viên, học viên đã tin tưởng và 

đồng hành cùng chúng tôi trong suốt 20 năm qua 

HưỚNG TỚI 20 NăM THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẢO VIỆT
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I. CÁC ĐặC TRưNG CỦA HOẠT ĐộNG ĐầU Tư DNBH

Công ty bảo hiểm là một dạng trung gian tài chính, thu 
các khoản tiền phí bảo hiểm và chi trả (bồi thường) nếu 
một sự kiện nhất định xảy ra. Việc xác định thời điểm 
chi trả và số tiền chi trả là nhiệm vụ không hề đơn giản 
đối với cả bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ. 
Tuy vậy theo quan điểm về tính toán định phí (actuary) 
thì xác định nghĩa vụ chi trả đối với bảo hiểm nhân thọ 
dễ dàng hơn so với bảo hiểm phi nhân thọ. Dự đoán về 
thời điểm và khoản tiền bồi thường bảo hiểm PNT là 
khó khăn vì tính ngẫu nhiên của các thảm họa tự nhiên 
và khó dự đoán kết quả các vụ kiện về  trách nhiệm. Sự 
không chắc chắn này sẽ tác động đến chiến lược đầu tư 
của bảo hiểm PNT.

Thặng dư (Surplus) và Dự phòng (Reserves)

Thặng dư của DNBH là phần chênh lệch giữa tài sản và 
nghĩa vụ – Liabilities. Nếu Tài sản tính theo giá trị thị 
trường, trách nhiệm tính theo giá trị hiện tại của các 
nghĩa vụ thì gọi là Thặng dư kinh tế (Economic Surplus). 

Để phản ánh hợp lý các trách nhiệm bất ngờ xảy ra trong 

tương lai, các DNBH phải trích lập dự phòng. Có nhiều 
loại dự phòng khác nhau: dự phòng phí, dự phòng tổn 
thất lớn... 

Năng lực nhận rủi ro của DNBH còn đo lường bằng hệ 
số của phí thực thu (earned premium) so với Thặng dư 
(theo sổ sách kế toán). Thông thường hệ số này trong 
khoảng từ 3:1 đến 2:1 tức là DN có 01 đồng thặng dư 
thì có năng lực nhận rủi ro 02 đến 03 đồng phí thực thu 
hàng năm.

Lợi nhuận doanh nghiệp 

Gồm hai nguồn là lợi nhuận từ đầu tư và lợi nhuận từ 
hoạt động. Trong đó lợi nhuận từ đầu tư ngày càng đóng 
góp phần quan trọng vào lợi nhuận chung của DNBH. ở 
các thị trường phát triển, các rủi ro, các thảm họa xảy ra 
ngày càng nhiều và cạnh tranh gay gắt nên hệ số kết hợp 
(combined ratio) của các DNBH đều ở mức trên 100%, lợi 
nhuận hoàn toàn do hoạt động đầu tư mang lại. ở Việt 
nam, Combined Ratio của DNBH Phi nhân thọ thường 
ở mức 80-90%, ở các thị trường phát triển như Mỹ, Anh, 
Nhật đều xấp xỉ 100% (xem biểu đồ), đóng góp lợi nhuận 
chủ yếu từ đầu tư (xem biểu đồ).

trong khuôn khổ đào tạo, nghiên cứu nâng cao năng lực 
của cán bộ Bảo Việt. Vậy nút thắt của vấn đề đẩy mạnh 
hợp tác ở đâu? Phải chăng trong các lý do gây tắc nghẽn, 
có một lý do quan trọng là chiến lược đào tạo và phát 
triển nguồn nhân lực chưa thật rõ ràng? Từ đó dẫn đến 
không biết lựa chọn hợp tác với ai và hợp tác để làm gỡ.

Sáu là đầu mối thực hiện nghiên cứu khoa học và quản 
lý nghiên cứu khoa học của Tập đoàn Bảo Việt. Đây là 
yêu cầu của Lãnh đạo Tập đoàn và cũng là mong muốn 
được thực hiện của TTĐT. Song tại thời điểm này, vấn 
đề dường như lại nằm ngoài chức năng của TTĐT. Trách 
nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn trong việc phát 

triển các sản phẩm nghiên cứu (Tạp chí, Bản tin, Chiến 
lược kinh doanh...) vẫn chưa được phát huy. Điều đó được 
đánh giá thông qua chất lượng của Tạp chí và Bản tin, nội 
dung nghiên cứu chuyên đề trong mỗi số ra vẫn còn rất 
hạn chế.Thực tế thành quả nghiên cứu và biên soạn đã 
đạt được nêu ở phần trên đây, chắc hẳn không phải TTĐT 
không đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ này. Với vị thế 
là Tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam, những sản phẩm 
nghiên cứu khoa học và yêu cầu quản lý chất lượng các 
sản phẩm này rất cần được đẩy mạnh. Thiết nghĩ, TTĐT 
cũng xác định đó là một trong những chức năng nhiệm 
vụ quan trọng nhất cần tập trung để thực hiện.

% Phí Net USA
1996-2000

Canada
1996-2000

UK
1996-99

Germany
1995-99

France
1995-99

Italy
1995-99

Japan
1995-99

Tỷ lệ bồi thường 77.5 73.4 75.4 70.5 84.5 85.7 56.7

Tỷ lệ chi phí 27.4 32 32.5 25.3 22.5 27.1 35.7

Tỷ lệ kết hợp
(combined ratio)

104.9 105.4 107.9 95.8 107 112.8 92.4

Lợi nhuận -6.5 -5.7 -7.9 1.5 -8.3 -14.1 3.3

Lợi nhuận đầu tư 18.8 16.5 24.6 15.7 15.4 15.8 12.4

TSLN trước thuế trên phí Net 12.2 11.7 14 10.5 5.7 3.1 3.9

HưỚNG TỚI 20 NăM THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẢO VIỆT NGHIÊN CỨU  TRAO ĐỔI

20 năm nhìn lại, tự hào về những nỗ lực đã đóng 
góp vào sự phát triển và lớn mạnh của Tập đoàn Tài 
chính – Bảo hiểm Bảo Việt hôm nay, luôn tràn đầy 
năng lượng khi được các thế hệ cán bộ trên khắp 
mọi miền của đất nước vẫn thường xuyên khơi gợi 
lại về những bài giảng và động viên; song vẫn còn 
đó không ít những việc chưa làm được như mắc nợ 
với Tập đoàn! Với sức mạnh của một tập thể đoàn 
kết, với năng lực của mỗi cán bộ giảng viên, với lòng 
nhiệt huyết và luôn khát vọng được học tập nâng 
cao trình độ, với mong muốn làm thỏa mãn cao 
nhất những vấn đề của cán bộ Bảo Việt từ mọi miền 
đất nước đặt ra, chúng tôitin tưởng rằng TTĐT Bảo 
Việt sẽ tiếp tục lớn mạnh, góp phần đáng kể vào sự 
vững mạnh của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo 
Việt nói riêng và sự phát triển nguồn nhân lực của 
thị trường Tài chính – Bảo hiểm Việt Nam nói chung.
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QUẢN Lý HOẠT ĐộNG ĐầU Tư
CỦA DOANH NGHIỆP 

ThS. Bùi Tuấn Trung - Công ty Chứng khoán Bảo Việt



II. CÁC BưỚC CỦA QUẢN Lý HOẠT ĐộNG ĐầU Tư 
NóI CHUNG

Quá trình quản lý hoạt động đầu tư cơ bản gồm 5 bước sau:

1. Xác định các mục tiêu đầu tư (Investment Objectives)

Tùy thuộc vào mỗi tổ chức: Pension Fund – mục tiêu 
là tạo đủ quỹ để trả các nghĩa vụ hưu trí trong tương 
lai. Insurer: đáp ứng đủ nhu cầu chi trả các nghĩa vụ 
đã được cam kết và có lợi nhuận. Banks: thu nhập từ 
đầu tư (loans and securities) cao hơn chi phí vốn (cost 
of funds) 

2. Thiết lập chính sách đầu tư (Investment Policy)

Bắt đầu từ việc quyết định phân bổ tài sản (asset 
allocation decision). Những rào cản từ quy định pháp 
luật, công ty và từ khách hàng (constraints), thuế và 
các ảnh hưởng đến báo cáo tài chính cần được xem 
xét (vd: giới hạn tối đa đầu tư vào bất động sản theo 
luật kinh doanh, tác động đến solvency của Công ty 
/ngân hàng). Ngoài ra việc phân bổ tài sản phải nhất 
quán với triết lý đầu tư của mỗi DN, các hướng dẫn 
đầu tư, cấu trúc vốn, bản chất ngắn han/dài hạn của 
các nghĩa vụ phải trả, khẩu vị rủi ro.. Từ đó xác định tỷ 
trọng các tài sản đầu tư trong danh mục. Tỷ trọng này 
thường là một khoảng (range) hoặc mức tối đa một 
loại tài sản vd: bond tỷ trọng 80-90%..  

3. Lựa chọn một chiến lược danh mục 
      (Portfolio Strategy)

Lựa chọn một chiến lược danh mục phải nhất quán 
với các mục tiêu và hướng dẫn đầu tư của khách 
hàng hoặc tổ chức. Các chiến lược gồm: chiến lược 
năng động (active –điểm chính là tìm kiếm hiệu 
quả cao hơn thông qua các dự báo các nhân tố ảnh 
hưởng đến kết quả danh mục vd: dự báo lãi suất, PE, 
earnings ...) và chiến lược thụ động (passive – ít bám 
theo các dự báo/dự đoán, chủ yếu đa dạng hóa theo 
danh mục chuẩn/danh mục chỉ số - index vì giả định 
thị trường là hiệu quả -efficiency market). Có thể kết 
hợp hai chiến lược vd; phần core là passive, còn lại là 
active.

Đối với danh mục đầu tư Bond của DNBH có thể 
lựa chọn các chiến lược danh mục được cấu trúc 
(structured portfolio strategies): là danh mục được 
cấu trúc để các thu nhập từ danh mục đầu tư đáp 
ứng tốt nhất các nghĩa vụ phải trả trong tương lai.

Lựa chọn chiến lược nào phụ thuộc: i: quan điểm về 
tính hiệu quả của thị trường, ii: khả năng chịu đựng 
rủi ro của khách hàng, iii: bản chất của nghĩa vụ của 
doanh nghiệp

4. Lựa chọn các tài sản (selecting assets)

Lựa chọn tài sản cụ thể đưa vào danh mục. Yêu cầu 
là phải đánh giá từng tài sản cụ thể. Đối với chiến 
lược năng động là tìm các tài sản có sai lệch về giá 
(mispriced asset). Mục đích là xây dựng một danh 
mục hiệu quả: tạo ra lợi nhuận kỳ vọng tốt nhất với 

Cũng như hoạt động, hoạt động đầu tư của DNBH được 
quy định chi tiết trong Luật kinh doanh  và các luật liên 
quan như: luật kinh doanh chứng khoán, luật đầu tư, 
luật tổ chức tín dụng...Có 03 điểm chính trong Luật kinh 
doanh  tác động đến chiến lược và quyết định đầu tư của 
DNBH là: 

Đối với công ty bảo hiểm nhân thọ

Bản chất của nghĩa vụ: DNBH Nhân thọ đối mặt với rủi 
ro cả về nghĩa vụ và rủi ro về danh mục tài sản - (double 
risk entity). Ngày nay rất nhiều sản phẩm BH Nhân thọ 
là sản phẩm kiểu đầu tư (investment linked products), 
vì vậy rất nhạy cảm với biến động của lãi suất (interest 
rate sensitive). Nếu lãi suất công bố của sản phẩm không 
cạnh tranh với lãi suất thị trường hoặc với lãi suất của 
công ty  khác, chủ hợp đồng  có thể dừng đóng phí hoặc 
có thể vay theo giá trị giải ước. Cả hai điều này đều dẫn 
đến việc rút tiền khỏi DNBH Nhân thọ.

Hoạt động đầu tư: Trái phiếu và các khoản cho vay có thế 
chấp chiếm khoảng 70% tổng tài sản DNBH Nhân thọ. 
Do bản chất của nghĩa vụ là dài hạn nên DNBH Nhân thọ 
phân bổ hầu hết các quỹ vào các công cụ nợ dài hạn. 
Hầu hết các hợp đồng BHNT được dựa trên mức lãi suất 
cố định sẽ phải trả sau một khoảng thời gian dài nhiều 
năm, vì vậy các công cụ nợ dài hạn là cơ chế đầu tư để 
bảo vệ cho các cam kết của DNBH khi đáo hạn hợp đồng. 
Đây chính là đặc điểm lớn nhất về đầu tư của DNBH 
Nhân thọ, còn gọi là phù hợp với thời hạn của nghĩa vụ 
(matching duration of liabilities).

Tùy từng loại sản phẩm  sẽ có chiến lược đầu tư phù hợp, 
vd: đối với các sản phẩm niên kim chiến lưvợc đầu tư là: 
tập trung tạo dòng tiền để đáp ứng tất cả các nghĩa vụ 
đã được xác định trong đơn  mà không quan tâm đến 
việc lãi suất sẽ thay đổi ra sao trong tương lai (dedicated 
portfolio strategy), đối với sản phẩm đầu tư lãi suất cam 
kết  (Guaranteed investment contract – GIC) chiến lược 
đầu tư phù hợp là “miễn nhiễm” – Immunization Strategy 

nhằm đạt được khoản tiền mục tiêu khi đáo hạn hợp 
đồng bất kể lãi suất thay đổi ra sao, đối với sản phẩm  
biến đổi (variable life) chiến lược đầu tư là đầu tư danh 
mục cổ phiếu. 

Ngoài ra còn có các chiến lược khác mạo hiểm hơn đánh 
cược vào sự biến động lãi suất (yield curve movement), 
tuy nhiên các chiến lược này sẽ đặt DNBH NT vào rủi ro 
lãi đầu tư thu được thấp hơn lãi suất công bố dẫn đến 
giảm thặng dư của DN.

Đối với công ty bảo hiểm phi nhân thọ

Bản chất của nghĩa vụ: Nghĩa vụ của PNT có kỳ hạn ngắn 
hơn so với BHNT và khác nhau đối với từng loại đơn. Thời 
điểm phát sinh nghĩa vụ và số tiền là không biết trước. 
Tuy vậy số tiền nghĩa vụ tối đa không thể vượt quá mức 
trách nhiệm  ghi trong đơn. 

Nghĩa vụ bảo hiểm PNT không ảnh hưởng bởi thay đổi 
lãi suất như BHNT nhưng một số sản phẩm có độ nhạy 
theo lạm phát. Ngoài ra có hai loại rủi ro riêng có đối với 
nghĩa vụ của PNT là: rủi ro địa lý và rủi ro định phí theo 
quy định.  Rủi ro địa lý xuất hiện khi DNBH cấp đơn  trong 
một khu vực địa lý nhất định phải gánh chịu tổn thất do 
các thảm họa tự nhiên như động đất, bão lụt.. xảy ở riêng 
khu vực địa lý đó. Rủi ro định phí theo quy định xuất hiện 
khi cơ quản quản lý giới hạn mức phí.

Hoạt động đầu tư: Do bản chất nghĩa vụ như trên nên 
đầu tư của DNBH PNT nhiều hơn vào cổ phiếu và đầu tư 
ít hơn vào trái phiếu so với BHNT. (Vì rủi ro đối với nghĩa 
vụ ít hơn BHNT, nghĩa vụ không nhạy cảm với lãi suất). 
BHPNT ít hạn chế hơn về đầu tư so với BHNT.

DNBH PNT cấu trúc danh mục đầu tư có thời hạn ngắn 
để phù hợp (matching) hơn với bản chất không chắc 
chắn và ngắn hạn của nghĩa vụ. Khó khăn là khi lãi suất 
ngắn hạn giảm nhanh hơn so với lãi suất dài hạn (giai 
đoạn 1991 đến 1993, giai đoạn hiện nay), lợi nhuận danh 
mục sẽ bị giảm. Vì sức ép cạnh tranh và quy định luật 
pháp, DN không thể bù đắp từ lợi nhuận. Từ khía cạnh 
này có thể thấy quản lý DNBH PNT là khó nhất trong các 
định chế tài chính

Ba kết luận quan trọng về đặc trưng của quản lý đầu tư 
DNBH:

- DNBH phải quản lý “rủi ro kép” (double risk): rủi ro 
nghĩa vụ  và rủi ro tài sản. Các rủi ro nghĩa vụ khác nhau 
giữa BHNT và BHPNT, giữa từng loại sản phẩm, nên việc 
lựa chọn danh mục tài sản đầu tư cũng khác nhau.
- Quản lý đầu tư thực chất là quản lý thặng dư kinh tế 
hay quản lý tài sản nghĩa vụ (ALM) nhằm mục đích tối đa 
hóa thặng dư với mức rủi ro được chấp nhận.
- Lợi nhuận của DNBH phần lớn là từ lợi nhuận đầu tư, 
vì vậy quản lý hoạt động đầu tư cần chuyên nghiệp hóa 
để đảm bảo hiệu quả và quản lý được rủi ro.  

Quy định về vốn khả dụng 
(risk-based capital requirements) 
và biên khả năng thanh toán

Cách định giá các tài sản (xác định giá 
trị các tài sản theo phương pháp nào? 
Giá trị sổ sách hay giá trị thị trường? 
Giá thị trường được tham chiếu từ 
đâu...)

Các quy định hướng dẫn đầu tư trong 
các quy định pháp luật (nguồn vốn có 
thể đầu tư, hạn chế đầu tư, mức tối đa 
từng tài sản đầu tư...)
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mức độ rủi ro xác định hoặc có rủi ro thấp nhất với lợi 
nhuận kỳ vọng ở mức xác định.

5. Đo lường và đánh giá kết quả

Xác định các Benchmark: là so sánh với kết quả của 
một danh mục đã được quyết định trước: VN Index, 
VN30, Vnbond index...

Xác định các đóng góp cấu thành nên kết quả 
(attributes):  objectives/policy setting, asset 
allocation, asset selection

III. TỔ CHứC Bộ MÁy HOẠT ĐộNG ĐầU Tư CỦA 
DNBH:

1. Các mô hình phổ biến: 
 Tự quản lý danh mục đầu tư:

DNBH lập Phòng/Ban chuyên về đầu tư, nhân sự 
thường là từ đội ngũ kế toán, tài chính của DNBH, 
có lợi thế là hiểu rõ hoạt động, các số liệu về nguồn 
vốn đầu tư, đã quen với một số hoạt động về quản 
lý tiền mặt (cash management), tiền gửi Ngân hàng 
(deposit). Hạn chế: hiểu biết về thông lệ, quy luật thị 
trường đầu tư, các tài sản đầu tư và các rủi ro đối với 
từng loại tài sản đầu tư, rủi ro của danh mục đầu tư, 
tính thanh khoản…

Tổ chức hoạt động của bộ phận đầu tư: 

 + Nhân sự gồm: Giám đốc đầu tư (CIO)/Trưởng Ban 
đầu tư/Trưởng Phòng đầu tư (tùy theo quy mô từng 
doanh nghiệp) – quản lý các cán bộ quản lý danh 
mục (Portfolio Managers). Các chuyên gia phân tích 
đầu tư (Investment Analysts)  - tìm kiếm, phân tích 
các cơ hội đầu tư cụ thể. Các nhà kinh tế (economist) 
– đánh giá dự báo các xu hướng kinh tế (thường là ở 
các công ty lớn). Các nhà giao dịch (Traders) – thực 
hiện việc mua bán các khoản đầu tư của danh mục 
theo quyết định đầu tư.

+ Các hoạt động chính: Thiết lập chính sách đầu tư, 
đánh giá các khoản mục đầu tư, các tài sản đầu tư 

chủ yếu, tỷ suất lợi nhuận đầu tư.

Ủy ban đầu tư của DNBH (thuộc HĐQT) cần phải 
thông qua bằng văn bản chính sách đầu tư là bước 
khởi đầu của quá trình quản lý đầu tư và là căn cứ để 
Bộ phần đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư. Chính 
sách đầu tư ngoài những nội dung chung như ở mục 
II cần nêu chi tiết về: Mục tiêu đầu tư, các loại tài sản 
đầu tư lựa chọn, tỷ trọng từng loại, mức tối thiểu về 
an toàn vốn và lợi nhuận kỳ vọng tối thiểu, các loại rủi 
ro, phân cấp số tiền đầu tư cho các cấp thực hiện đầu 
tư, các quy định pháp luật cần tuân thủ. 
 
Khi đánh giá các khoản đầu tư các PM cẩn xem xét 
các yếu tố sau: đặc trưng dòng tiền của khoản đầu 
tư (đều hay biến động, hàng năm hay cuối kỳ…), lợi 
nhuận kỳ vọng, các rủi ro và tính thanh khoản, các 
điều kiện kinh tế chung, các quy định pháp lý ràng 
buộc.

 
- Thuê ngoài: Các DNBH có thể lựa chọn một Công ty 
quản lý tài sản/Công ty quản lý quỹ để thuê họ quản 
lý danh mục đầu tư theo dạng: Hợp đồng quản lý 
danh mục hoặc mua chứng chỉ quỹ do Công ty đó 
lập ra. Để đảm bảo hiệu quả DNBH cần: làm rõ yêu 
cầu đầu tư của mình (quy mô đầu tư, thời hạn đầu tư, 
cơ cấu danh mục, hạn chế đầu tư, lợi nhuận kỳ vọng, 
mức chịu đựng rủi ro/các yêu cầu quản lý rủi ro), lựa 
chọn Công ty quản lý quỹ phù hợp (3 yếu tố quan 
trọng là: chất lượng nhân sự (đặc biệt là đạo đức 
nghề nghiệp), quy trình quản lý và track record (lịch 
sử kết quả đầu tư các danh mục họ đã quản lý). Các 
Công ty quản lý quỹ có nhiều loại sản phẩm để chào 
cho khách hàng lựa chọn, họ không chịu rủi ro về kết 
quả đầu tư (quy định không cho phép cam kết lợi 
nhuận đối với các tài sản đầu tư rủi ro như cổ phiếu, 
BĐS), thu phí quản lý, vì vậy bước lựa chọn cần làm 
rất kỹ và các hợp đồng quản lý danh mục (mandate) 
cần phải rõ ràng, chặt chẽ. Phí quản lý và phí thưởng 
của Công ty quản lý quỹ cần gắn chặt với hiệu quả 
đầu tư (phương án High- water Mark là phổ biến). 

2. Quy trình xây dựng danh mục đầu tư của DNBH

PHÂN TÍCH 
CÔNG TY

BẢO HIỂM

ĐÁNH GIÁ
ĐIỀU KIỆN

THỊ TRƯỜNG

CÁC
HƯỚNG DẪN

ĐẦU TƯ
PHÂN BỔ
TÀI SẢN

Dạng doanh nghiệp 
(cổ phần, tư nhân, 
liên doanh...)
Thực trạng về vốn, 
các rủi ro
Các vấn đề về ALM
Lợi nhuận các chỉ số 
tài chính

CÁC MỤC TIÊU 
BÊN TRONG

CÁC RÀO CẢN BÊN 
NGOÀI

PHÂN BỐ TÀI SẢN 
CHIẾN LƯỢC

(SAA)

HỆ THỐNG THEO 
DÕI ĐÁNH GIÁ

Các quy định thuế, 
kế toán, và pháp lý 
liên quan
Xếp hạng DN các 
quan điểm của cổ 
đông, các nhà phân 
tích
So sánh với DN cùng 
ngành và đánh giá 
các xu hướng của 
ngành

Các loại tài sản đầu 
tư: lãi suất cố định, 
các tài sản khác, thời 
hạn, chất lượng
Yêu cầu về lợi nhuận 
, rủi ro của danh mục 
từng tài sản
Tối ưu hóa danh 
mục đầu tư mô 
phỏng dòng tiền

Ban hành phân bố 
tài sản chiến lược 
(SAA)
Xây dựng mức giao 
động chiến thuật 
của danh mục đầu 
tư (tactical brand)
Xác định các mức 
chuẩn (benchmarks)

PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ PHÙ HỢP TỪNG DNBH

ĐẦU
VÀO

ĐẦU
RA

3. Các xu hướng hiện nay trên thế giới:

Từ sau khủng hoảng tài chính 2008, ngành  hoạt động 
trong môi trường nhiều bất ổn về kinh tế vĩ mô, biến 
động của thị trường tài chính và thay đổi về luật pháp 
(đặc biệt là thực hiện Solvency II ở Châu Âu).

Vì vậy DNBH tìm kiếm lợi nhuận ngày càng khó khăn 
hơn. Đối phó với điều này có một số xu hướng sau:

- Các DNBH đang rà soát lại danh mục đầu tư theo 
hướng quan tâm nhiều hơn đến các tài sản đầu tư đặc 
biệt như: nợ lợi suất cao (high yield debt), nợ thị trường 
mới nổi, trái phiếu chuyển đổi và các tài sản đầu tư thay 
thế khác. Đồng thời đa số các công ty đều muốn tìm các 
giải pháp tối ưu hóa danh mục đầu tư, tìm các sản phẩm 
tài chính bảo vệ cho các nghĩa vụ dài hạn.

- Những DNBH thiếu chuyên môn hoặc quá tốn chi 
phí để phát triển bộ máy quản lý đầu tư riêng của mình 
(in-house) do quy mô chưa đủ lớn đang quan tâm nhiều 
hơn đến tìm kiếm các nhà quản lý tài sản bên ngoài (các 
Công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư)

- Đồng thời với xu hướng thuê bên ngoài quản lý đầu 
tư, các DNBH sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn, yêu cầu phức 
tạp hơn về dịch vụ, báo cáo đồng thời với việc chọn lựa 
kỹ nhà quản lý tài sản đủ chuyên môn và tin cậy. Điều 
này cũng cần phải có một nhóm chuyên gia về quản lý 
đầu tư của DNBH thông hiểu thị trường, luật pháp...đặc 
biệt ở các thị trường mới nổi, nơi còn thiếu một hệ thống 
đánh giá xếp hạng các Công ty quản lý quỹ, quản lý tài 
sản   
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Tại các thị trường phát triển trên thế giới, quỹ mở là sản 
phẩm hết sức quen thuộc đối với nhà đầu tư. So với các 
loại hình quỹ đầu tư khác, quỹ mở có những ưu điểm 
vượt trội như sự linh hoạt về quy mô đầu tư và thời gian 
đầu tư, tính minh bạch trong quá trình hoạt động… Bên 
cạnh đó, quỹ mở có thể hoạt động với nhiều chiến lược 
đầu tư khác nhau qua đó cho phép nhà đầu tư có được 
sự lựa chọn đa dạng căn cứ vào kỳ vọng lợi nhuận và 
mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân.

Mặc dù là sản phẩm quen thuộc trên thế giới, quỹ mở 
lại là sản phẩm mới đối với các nhà đầu tư tại Việt Nam. 
Trước đây, do quy mô thị trường chứng khoán còn nhỏ, 
số lượng, chủng loại hàng hóa chưa nhiều, các nhà đầu 
tư tại Việt Nam có thói quen tự thực hiện hoạt động đầu 
tư. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi quy mô thị trường 

chứng khoán đã tăng lên đáng kể với số lượng, chủng 
loại hàng hóa đa dạng, việc đầu tư đòi hỏi tính chuyên 
sâu về năng lực, kinh nghiệm cùng với thời gian, công 
sức. Chỉ có các nhà đầu tư chuyên nghiệp, đặc biệt là các 
tổ chức đầu tư như công ty quản lý quỹ, với những lợi thế 
riêng biệt mới có khả năng tạo ra tỷ suất lợi nhuận một 
cách bền vững. Đây cũng chính là lý do các sản phẩm 
như quỹ mở hay các sản phẩm được quản lý, đầu tư bởi 
các tổ chức chuyên nghiệp hiện rất phổ biến tại các thị 
trường phát triển.

Nắm bắt xu thế về sản phẩm trên thế giới, Baoviet Fund 
là một trong số các công ty quản lý quỹ tiên phong trong 
việc giới thiệu sản phẩm quỹ mở tại thị trường Việt Nam. 
Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư, chiến lược 
về quỹ mở của Baoviet Fund là phát triển một chuỗi sản 

phẩm quỹ mở với sự khác biệt về mức độ kỳ vọng lợi nhuận và mức độ chấp nhận rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế. Với 
một chuỗi sản phẩm quỹ mở được thiết kế khoa học, nhà đầu tư có thể dễ dàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp 
nhất theo nhu cầu. Hiện tại, Baoviet Fund đã có 02 quỹ mở đang hoạt động và 01 quỹ mở đang trong quá trình thành 
lập, cụ thể:

Được thành lập từ năm 2005 do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) 
là một trong số ít những công ty quản lý quỹ hoạt động hiệu quả và có “thương hiệu” trên thị trường Việt Nam. Tính đến 
31/10/2016, tổng tài sản quản lý của Baoviet Fund đạt trên 36.000 tỷ đồng, đứng thứ hai các công ty quản lý quỹ nội địa xét 
trên tổng tài sản quản lý. Với tất cả những kết quả rất tốt đã đạt được trong thời gian vừa qua cùng các chuẩn mực hoạt 
động đã tạo dựng, trong tháng 08/2016, Baoviet Fund được tạp chí Global Banking & Finance Review – tạp chí uy tín hàng 
đầu về tài chính ngân hàng của Anh quốc bình chọn là “Công ty Quản lý quỹ tốt nhất Việt Nam năm 2016”.
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CÔNG Ty QUẢN Lý QUỹ BẢO VIỆT
XÂY VữNG NIềM TIN

ThS. Nguyễn Phương Anh - Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt Stt Tên Quỹ Lĩnh vực
đầu tư

Thời điểm
thành lập

Chiến lược
đầu tư

Kỳ vọng
lợi nhuận

1 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu 
Năng động Bảo Việt 
(BVFED)

Cổ phiếu 01/2014 Enhanced-
indexing(*)

Cao hơn chỉ số VN30

2 Quỹ Đầu tư Trái phiếu 
Bảo Việt (BVBF)

Trái phiếu 05/2016 Chủ động Cao hơn bình quân Lãi suất tiền gửi 
ngân hàng kỳ hạn 06 tháng của các 
ngân hàng VCB, BID, CTG và MBB

3 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu 
Triển vọng Bảo Việt 
(BVPF)

Cổ phiếu Dự kiến 
01/2017

Chủ động Cao hơn Lợi suất TPCP 10 năm + 4%

(*)Gia tăng hiệu quả trên chỉ số mô phỏng (VN30)

Các quỹ mở của Baoviet Fund hoạt động trong cả hai lĩnh vực truyền thống của thị trường chứng khoán là cổ phiếu 
và trái phiếu. So với các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam, Baoviet Fund hiện là công ty quản lý quỹ có số lượng quỹ 
mở nhiều thứ hai thị trường, sau công ty quản lý quỹ VFM (04 quỹ mở). Tuy nhiên, nếu xét về số lượng quỹ mở thành 
lập mới, Baoviet Fund là công ty quản lý quỹ dẫn đầu thị trường (03 quỹ mở của VFM là quỹ mở được chuyển đổi từ 
quỹ đóng). 

Quy mô Quỹ BVFED và Quỹ BVBF tại thời điểm cuối tháng 11/2016
và quy mô thành lập dự kiến của Quỹ BVPF (đơn vị: tỷ đồng)

Đối với một sản phẩm đầu tư, hiệu quả đầu tư là thước đo quan trọng nhất về chất lượng của sản phẩm. Theo tiêu 
chí này, hai quỹ mở đang hoạt động của Baoviet Fund đang thuộc “top” đầu trong nhóm các sản phẩm có cùng chiến 
lược đầu tư. 

Hoạt động đầu tư đối với các quỹ mở được triển khai dựa trên năng lực nội tại của Baoviet Fund được tích lũy và bồi 
đắp cùng với truyền thống của Tập đoàn Bảo Việt. So với nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường, Baoviet Fund có 
các thế mạnh vượt trội về kinh nghiệm đầu tư trên thị trường Việt Nam, chất lượng nhân sự, công cụ phân tích, quản 
lý rủi ro chặt chẽ, mạng lưới thông tin, hệ thống phần mềm quản lý đầu tư… Các khoản đầu tư cho quỹ mở đều được 
thực hiện trên cơ sở đánh giá, phân tích toàn diện các yếu tố có liên quan theo một quy trình chặt chẽ, thống nhất. 
Trong quá trình đầu tư, việc kiểm soát rủi ro được thực hiện thường xuyên liên tục để đảm bảo phát hiện và xử lý kịp 
thời những yếu tố có khả năng gây tổn thất cho nhà đầu tư.

BVFED

78,91

BVBF

92,69

BVPF

85

7.15% 7.42%

4.03%

11.03%

14.00%

6.32%

9.53% 8.94%

6.84%

VN30 VFMVN30 SSIAMHNX30 BVFFD BVBF MBBF VFF

Quỹ trái phiếu (**)

VFMVFB TCBF

Tăng trưởng NAV/CCQ 11 tháng đầu năm 2016
(*) ETF thuộc nhóm sản phẩm đầu tư theo một chỉ số công khai trên thị trường
(**) Tỷ lệ tăng trưởng quy đổi theo năm
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Với những ưu điểm nổi trội so với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh, các quỹ mở của Baoviet Fund đã thu hút được 
sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư trên thị trường. Hiện tại, tổng số nhà đầu tư các quỹ mở của Baoviet Fund ước 
tính khoảng trên 300 nhà đầu tư, trong đó bao gồm cả nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư cá nhân trong nước và nước 
ngoài. Có nhiều nhà đầu tư cá nhân sau giai đoạn đầu tư “thử nghiệm” đã tin tưởng lựa chọn quỹ mở như một kênh 
đầu tư chính. Đặc biệt, một số nhà đầu tư cá nhân có số vốn đầu tư không thua kém so với nhà đầu tư tổ chức. Sự 
quan tâm của các nhà đầu tư là nguồn động viên rất lớn cho Baoviet Fund tiếp tục nâng cao chất lượng đối với các 
sản phẩm của mình.

Bên cạnh chuỗi sản phẩm quỹ mở, Baoviet Fund dự định triển khai các sản phẩm quỹ khác như quỹ hưu trí, quỹ đầu 
tư bất động sản hoặc ETF (với các chiến lược phù hợp) trong thời gian sắp tới. Với tôn chỉ “khách hàng là trung tâm”, 
Baoviet Fund luôn hoạt động với một tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất để đem lại lợi ích tối đa cho khách 
hàng. Sự đồng hành và tin tưởng của khách hàng chính là cơ sở để Baoviet Fund hướng đến thành công vượt trội 
trong tương lai không xa.

Phí quản lý quỹ (tính theo tỷ lệ NAV/năm)

0.5%
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Ngoài hiệu quả đầu tư, chất lượng dịch vụ, sự thuận tiện khi đầu tư cho các nhà đầu tư cũng được xem là một yếu 
tố quan trọng trong việc thu hút nhà đầu tư. Baoviet Fund là công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam triển khai hệ 
thống nhận lệnh trực tuyến đối với giao dịch chứng chỉ quỹ mở. Với hệ thống nhận lệnh trực tuyến của Baoviet Fund, 
nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch hoặc tra cứu tình trạng của khoản đầu tư mọi lúc, mọi nơi theo nhu cầu. Ngoài 
ra, một số công việc phục vụ nhà đầu tư mang tính chất thường xuyên như báo cáo, thống kê, cung cấp thông tin… 
đang dần được tự động hóa để đảm bảo tính chính xác và rút ngắn thời gian.

Ngoài kết quả tỷ suất lợi nhuận của các quỹ mở đạt rất tốt khi so sánh với kỳ vọng cũng như so với các sản phẩm 
tương đồng, cùng các chất lượng dịch vụ vượt trội, Baoviet Fund đã áp dụng cơ chế phí cạnh tranh nhất so với mặt 
bằng chung của thị trường dựa trên cơ sở sử dụng các nền tảng nguồn lực đã thiết lập, có năng lực cạnh tranh mạnh 
mẽ để giảm thiểu tối đa các chi phí phát sinh trong quá trình vận hành. Việc giảm thiểu các chi phí vận hành sẽ có 
hiệu quả tích cực trong việc xây dựng mối quan hệ gắn kết lâu dài giữa các nhà đầu tư với công ty quản lý quỹ.

1. Sở hữu chéo, nguyên nhân và những tác động

Sở hữu chéo là hiện tượng doanh nghiệp này chiếm giữ cổ phần tại doanh 
nghiệp khác. Sở hữu chéo có thể phân thành ba loại: (i) trực tiếp (khi công ty 
A có cổ phần tại công ty B), (ii) gián tiếp (khi A có cổ phần tại B và B có cổ phần 
tại C thì A sở hữu gián tiếp C), và (iii) sở hữu vòng (khi A có cổ phần tại B, B có 
cổ phần tại C, C lại có cổ phần tại A).Tình trạng sở hữu chéo trong hệ thống 
ngân hàng xuất phát từ các nguyên nhân khác nhau như:

- Từ nhu cầu tăng vốn của ngân hàng thương mại: Thời kỳ kinh tế tăng trưởng 
nóng, yêu cầu vốn của các ngân hàng (NH) trở nên lớn hơn, theo quy định thì 
đến năm 2010 vốn điều lệ thực góp của các ngân hàng thương mại (NHTM) 
phải đạt 3.000 tỉ đồng, điều này đã gây nên áp lực đối với nhiều NHTM khiến 
họ phải thông qua sở hữu chéo để tăng vốn ảo.
- Các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng muốn thâu tóm lẫn nhau với mục 
đích tăng quy mô hay cho vay “doanh nghiệp sân sau” của mình. Tăng trưởng 
tín dụng nóng khiến cho các doanh nghiệp khó tiếp cận vốn ngân hàng. Để có 
thể đáp ứng được nhu cầu tín dụng qui mô lớn, các doanh nghiệp cần liên kết 
hoặc sở hữu NH để đảm bảo việc cung ứng vốn không bị gián đoạn. Tương tự, 
các NH cũng chịu áp lực tăng trưởng tín dụng nên thường có xu hướng cho các 
doanh nghiệp thân quen vay để giảm thời gian đánh giá và thẩm định hồ sơ. 

Trong hệ thống ngân hàng, có thể phân sở hữu chéo thành hai loại: (i) sở hữu 
giữa doanh nghiệp và NH, theo đó doanh nghiệp sở hữu cổ phần của NH hoặc 
NH sở hữu cổ phần của doanh nghiệp; và (ii) các NH nắm cổ phần của nhau. 
Với loại sở hữu chéo thứ nhất, khi đại diện của NH có mặt trong hội đồng quản 
trị của doanh nghiệp, NH sẽ nắm bắt rõ thông tin chính xác về hoạt động của 
doanh nghiệp, giúp NH giám sát con nợ chặt chẽ. Ngoài ra, NH cũng có thể gây 
ảnh hưởng đối với hoạt động của công ty. Tuy nhiên, nếu một cá nhân vừa là 
thành viên hội đồng quản trị của NH vừa là giám đốc doanh nghiệp sẽ xuất 
hiện xung đột lợi ích. Với vai trò là giám đốc doanh nghiệp, có thể sẽ xuất hiện 
tình huống cá nhân này cố gắng dành được những khoản đi vay tốt nhất cho 
công ty. Điều này dễ dẫn đến những khoản vay giá rẻ hoặc những điều kiện 
lỏng lẻo, có lợi cho doanh nghiệp. Mâu thuẫn này là một trong những nguyên 
nhân dẫn đến khó khăn trong kinh doanh ngân hàng.

Sở hữu chéo giữa các tổ chức tín dụng với nhau có thể đem lại một số lợi ích 
nhất định trong việc dễ dàng hợp tác tài trợ vốn cho các dự án lớn, đòi hỏi sự 
tham gia của nhiều NH. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra các cấu kết ngầm tương tự 
như ở các ngành khác. Các tổ chức tài chính có sở hữu chéo có thể liên minh 
với nhau để khống chế giá (lãi suất, tỷ giá) trên thị trường tín dụng. 

2. Thực trạng và những tác động tiêu cực của sở hữu chéo tại hệ thống 
ngân hàng Việt Nam

Từ thực tiễn hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam cho thấy, sở hữu 
chéo trong hệ thống ngân hàng có thể chia thành các nhóm sau:

Sở hữu của ngân hàng thương mại Nhà nước tại các ngân hàng liên doanh: 
Đến cuối năm 2015, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam có ba NH 

Trong những năm gần đây, vấn đề 
sở hữu chéo liên quan đến các tổ 
chức tín dụng ở Việt Nam đang ngày 
càng trở nên phổ biến. Bên cạnh các 
mặt tích cực mang lại thì sở hữu 
chéo là một trong những nguyên 
nhân quan trọng có thể dẫn đến 
các tác động tiêu cực cho hệ thống 
ngân hàng như cho vay theo quan 
hệ, thu xếp vốn cho những dự án 
đầu tư chưa minh bạch hoặc phục 
vụ mục đích thâu tóm ngân hàng. 
Trục trặc của hệ thống ngân hàng 
liên tục phát sinh bộc lộ với việc 
các ngân hàng thương mại dùng 
sở hữu chéo để lách, không tuân 
thủ các quy định bảo đảm an toàn 
hoạt động. Chính vì vậy, việc hạn 
chế sở hữu chéo trong hoạt động 
kinh doanh ngân hàng là cần thiết 
trong tình hình kinh tế hiện nay tại 
Việt Nam.

Hạn cHế tác động tiêu cực của sở Hữu cHéo đến Hoạt động 
KINH DOANH NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

ThS. Huỳnh Thị Hương Thảo - Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM
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liên doanh. Thông thường, một NH liên doanh được sở hữu bởi một NH trong nước và một NH nước ngoài. Ngân 
hàng Indovina là NH liên doanh đầu tiên được thành lập tại Việt Nam vào năm 1990 với sự hợp tác của Vietinbank 
và ngân hàng Cathay United của Đài Loan với tỷ lệ góp vốn ngang nhau là 50%. Tiếp đó, ngân hàng VID Public Bank 
được thành lập với tỷ lệ vốn góp 50:50 giữa BIDV và ngân hàng Public Bank Berhad của Malaysia. NH liên doanh Việt 
Nga là liên doanh giữa BIDV và ngân hàng VTB (trước là Ngân hàng Ngoại thương Nga Vneshtorgbank) với mức góp 
vốn điều lệ ngang nhau. Sự hợp tác liên doanh giữa một NH nước ngoài và một NH trong nước nhằm tận dụng kinh 
nghiệm, mạng lưới hoạt động, sự am hiểu thị trường của NH trong nước khi một NH nước ngoài muốn đầu tư vào thị 
trường tài chính Việt Nam.

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. NHTM nhà nước (*) 5 5 5 5 5 5 5 7

2. NHTMCP 40 39 37 35 34 33 33 28

3. NH nước ngoài và chi nhánh 
NH nước ngoài 44 45 53 55 54 58 54 55

4. NH liên doanh 5 5 5 4 4 4 4 3

Tổng cộng 94 94 100 99 97 100 96 93

Bảng 1: Số lượng các ngân hàng tại Việt Nam

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của NHNN

(*) NHTM nhà nước trong nghiên cứu là các NH do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

- Cổ đông chiến lược nước ngoài tại các NHTM

Cổ đông chiến lược tại các NHTM Việt Nam thường là các định chế tài chính nước ngoài hoặc là các công ty quản lý 
quỹ. Sự hợp tác với các cổ đông chiến lược nước ngoài đã mở ra cơ hội cho các NHTM trong nước nâng cao tiềm lực 
tài chính, tiếp thu kinh nghiệm quản lý và công nghệ hiện đại từ các định chế tài chính hàng đầu đến nâng cao hiệu 
quả hoạt động và năng lực cạnh tranh. Tính đến cuối năm 2015, có 13 NHTM có đối tác là các tập đoàn tài chính nước 
ngoài với tỷ lệ sở hữu từ 10-20%.

STT NH nước ngoài đầu tư NH trong nước Tỷ lệ Thời điểm 

1 ANZ Sacombank 10% 3/2005

2 Standard Chartered Bank ACB 15% 6/2005

3 HSBC Techcombank 20% 12/2005

4 United Overseas Bank Phuongnambank 15% 1/2007

5 Deutsche Bank Habubank (đã sáp 
nhập vào SHB)

10% 6/2007

6 Sumitomo Mitsui 
Financial Group

Eximbank 15% 8/2007

7 BNP Paribas OCB 20% 2/2008

8 MayBank Anbinhbank 15% 3/2008

9 OCBC VPbank 15% 5/2008

10 Societe Generale SeAbank 15% 8/2008

11 Commonwealth Bank 
of Australia

VIB 15% 9/2010

12 Mizuho Bank Vietcombank 15% 9/2011

13 Bank of Tokyo 
Mitsubishi UFJ

Vietinbank 20% 5/2013

Bảng 2: Cổ đông chiến lược nước ngoài tại các NHTMVN đến 31/12/2015

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên của các NHTM

- Sở hữu lẫn nhau giữa các NHTM Việt Nam: Hiện tượng 
sở hữu lẫn nhau giữa các NHTM cũng khá phổ biến ở 
Việt Nam hiện nay. Các NH như NHTM cổ phần đầu tư và 
phát triển Việt Nam, NHTM cổ phần ngoại thương Việt 
Nam, NHTM cổ phần công thương Việt Nam và NH nông 
nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đều 
sở hữu các NH khác. NHTM cổ phần hàng hải Việt Nam 
(Maritimebank) được sở hữu bởi Agribank, trong khi đó 
Maritimebank lại đang sở hữu NHTM cổ phần quân đội. 
NHTM cổ phần Á Châu đang sở hữu NHTM cổ phần xuất 
nhập khẩu Việt Nam(Eximbank) nhưng Eximbank đang 
sở hữu NHTM cổ phần Sài Gòn Thương Tín…

- Sở hữu NHTM bởi các tập đoàn, tổng công ty nhà nước 
và tư nhân: trong giai đoạn bùng nổ các NHTM và quỹ 
đầu tư tài chính, rất nhiều tập đoàn và tổng công ty nhà 
nước đã tham gia góp vốn hình thành các NH này. Hầu 
hết các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đều 
sở hữu NH (Tập đoàn điện lực Việt Nam sở hữu NHTM 
cổ phần An Bình, Tập đoàn viễn thông quân đội sở hữu 
NHTM cổ phần quân đội, Tập đoàn than khoáng sản Việt 
Nam và Tập đoàn cao su sở hữu NHTM cổ phần Sài Gòn 
- Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt sở hữu NHTM cổ phần Bảo 
Việt). Bên cạnh đó, một số NH còn lập ra hoặc góp cổ 
phần trong các công ty kinh doanh hạch toán độc lập 
như các công ty chứng khoán, đầu tư tài chính, bất động 
sản. Trong giai đoạn từ 2007 trở lại đây, nhiều NH có xu 

hướng chuyển sang mô hình tập đoàn tài chính. Trong 
mô hình này, các NH sẽ tham gia góp vốn thành lập các 
công ty con kinh  doanh  trong  các  lĩnh  vực  bất  động  
sản,  môi  giới  chứng  khoán, quản lý quĩ, cho thuê tài 
chính, kiều hối v.v... 

Với các hình thức sở hữu chéo như trên, có thể thấy một 
số rủi ro mà sở hữu chéo gây ra cho hệ thống ngân hàng 
Việt Nam như sau:

- Quy định an toàn vốn bị vô hiệu hóa: theo quy định 
của Nghị định 141/2006/NĐ-CP, vốn điều lệ thực góp của 
các NH phải đạt 1.000 tỷ đồng vào năm 2008 và 3.000 
tỷ đồng vào năm 2010. Thông qua sở hữu chéo, các NH 
có thể “lách” thông qua việc vay vốn từ NH này góp cho 
NH kia và ngược lại. Chính điều này đã tạo ra luồng vốn 
tưởng là góp thật vào hệ thống nhưng thực chất lại là 
vốn vay lẫn nhau giữa các NH. Đến cuối năm 2015, các 
NHTM đều có vốn điều lệ trên 3.000 tỷđồng nhưng trên 
thực tế, quy mô của dòng vốn mới thực sự được bổ sung 
vào hệ thống ngân hàng vẫn chưa được làm rõ. Với quy 
mô vốn điều lệ tăng, các NH được phép huy động thêm 
tiền gửi trong dân cư và hàng nghìn tỷ đồng vốn huy 
động mới này lại có thể được dùng để tài trợ cho những 
dự án sân sau của chính các cổ đông lớn của NH. Ngoài 
ra, sở hữu chéo làm sai lệch việc đánh giá rủi ro của hệ 
thống ngân hàng vì rất nhiều chỉ số dựa trên số vốn tự có 

TÀI CHÍNH
BẢO HIỂM
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như hệ số an toàn (CAR) hay tỷ lệ vốn tự có/tổng tài sản, 
trong khi đó vốn tự có của các ngân hàng không thực 
chất là có quy mô như vậy mà bao gồm cả nguồn vốn ảo 
do sở hữu chéo. Trong những năm gần đây, tăng trưởng 
tín dụng của các NH liên tục nóng khiến hệ số đòn bẩy 
tài chính tăng lên và hệ số an toàn vốn CAR giảm, đồng 
thời tấm đệm để phòng ngừa rủi ro là vốn tự có lại mỏng 
và bị gây nhiễu bởi sở hữu chéo, tất cả những điều đó 
càng làm trầm trọng hơn những khó khăn của hệ thống.
Các chỉ số không chính xác lại dẫn đến sai lệch cả về 
quản trị ngân hàng cũng như việc giám sát đối với hệ 
thống tài chính. Điều này là đặc biệt nguy hiểm vì những 
rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng tài chính khi bùng phát 
thì có sức lan tỏa rất rộng và hậu quả nghiêm trọng cho 
toàn bộ nền kinh tế.

- Giới hạn cấp tín dụng cho một khách hàng hoặc một 
nhóm khách hàng có liên quan chưa được tuân thủ 
nghiêm ngặt trong các trường hợp ngoại lệ cho vay theo 
chỉ định và được sự phê duyệt của Chính phủ. Hơn nữa, 
theo quy định, mặc dù NHTM không được cho các cổ 
đông của mình vay vốn, nhưng họ đã cho vay đối với 
các công ty liên quan của cổ đông này mà không bị ràng 
buộc bởi quy định đó. Sự tập trung tín dụng quá lớn vào 
các công ty “sân sau” của nhóm cổ đông lớn chi phối NH 
làm tăng mức độ rủi ro tín dụng của toàn hệ thống NH 
và là nguyên nhân sâu xa của sự gia tăng tỷ lệ nợ xấu 
nhanh chóng. Việc cho vay dựa vào quan hệ hơn là đánh 
giá hiệu quả dẫn dến sự phân bổ nguồn lực không hợp 
lý, làm giảm hiệu quả chung của nền kinh tế.
Theo luật các tổ chức tín dụng năm 2010 cũng như 
Thông tư 13/2010/TT-NHNN, hoạt động NH đầu tư phải 
được tách bạch khỏi hoạt động của NHTM; theo đó, NH 
không được cấp tín dụng cho công ty trực thuộc hoạt 
động kinh doanh chứng khoán. Tuy nhiên, bằng sở hữu 
chéo, thay vì cho vay trực tiếp, NH A có thể mua trái 
phiếu của NH B (A đang sở hữu) để NH B cho vay, hoặc 
đầu tư vào trái phiếu của công ty chứng khoán, công ty 
quản lý quỹ của NH A.

3. Một số đề xuất nhằm hạn chế sở hữu chéo nhằm 
đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh ngân hàng 
tại Việt Nam

- Ngân hàng nhà nước (NHNN) cần  phối  hợp  với  các  cơ  
quan  quản  lý  khác  như  Ủy  ban chứng khoán nhà nước, 
Ủy ban giám sát tài chính quốc gia để rà soát lại cơ cấu sở 
hữu của các NH, giám sát việc mua bán, chuyển nhượng 
cổ phần trên thị trường chứng khoán. Đồng thời, NHNN 
yêu cầu các NH vi phạm các quy định về sở hữu chéo, 
đầu tư, giới hạn sở hữu vốn và cấp tín dụng cũng như các 
quy định an toàn khác phải có biện pháp xử lý.

- Bên cạnh đó, khi xem xét việc tăng vốn điều lệ của các 
NH, NHNN tăng cường công tác xác minh nguồn tiền của 
các cổ đông và người có liên quan khi tham gia góp vốn, 
mua cổ phần tại các NH. NHNN giám sát chặt chẽ quan 
hệ tín dụng của những cổ đông và người có liên quan tại 

các NH có liên quan để một mặt đánh giá khả năng tài 
chính của cổ đông; mặt khác, ngăn chặn, phát hiện và xử 
lý tình trạng thao túng, chi phối NH dẫn đến vi phạm giới 
hạn cấp tín dụng cho cổ đông và người liên quan.

- Theo điều 55 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, giới 
hạn sở hữu cho phép là 5% đối với cá nhân, 15% đối với 
tổ chức và tối đa là 20% đối với tổ chức cộng các bên 
liên quan nhưng hiện trên thị trường vẫn còn một số cổ 
đông nắm tỷ lệ cổ phần vượt rào, vậy yêu cầu các doanh 
nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nhà nước nói 
riêng xây dựng lộ trình thoái vốn đầu tư trong lĩnh vực 
NH, chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi. Điều 
này sẽ góp phần hạn chế những khoản cho vay, đầu tư 
theo quan  hệ giữa doanh nghiệp và NH.

- Phải luật hóa vấn đề sở hữu chéo, có những thông tư, 
quy định chặt chẽ hơn nữa về hoạt động sở hữu và góp 
vốn giữa doanh nghiệp và ngân hàng, khống chế tỷ lệ 
sở hữu tại các tổ chức tài chính tín dụng bởi cá nhân 
cũng như doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, cần tăng tốc 
quá trình áp dụng và giám sát các tiêu chuẩn an toàn 
theo yêu cầu và tiêu chuẩn quốc tế (Basel II và III đối với 
ngành ngân hàng) vào hoạt động kinh doanh và quản lý 
tín dụng Việt Nam. Bên cạnh đó cũng cần có những quy 
định cụ thể nhằm cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu giữa các NHvới 
các doanh nghiệp nhằm hạn chế các tác động tiêu cực 
của sở hữu chéo đối với nền kinh tế, ban hành các quy 
định để giải quyết các vấn đề bất cập về sở hữu chéo 
như xác minh nguồn tiền của các cổ đông và người có 
liên quan khi tham gia góp vốn, mua cổ phần tại các NH 
thông qua các hồ sơ chứng minh năng lực tài chính và 
quan hệ tín dụng tại các NH khi xem xét việc tăng vốn 
điều lệ của các NH.

- Thắt chặt việc thanh tra giám sát đối với hoạt động tài 
chính ngân hàng nhằm đảm bảo thực hiện đúng các 
quy định pháp luật về sở hữu, góp vốn ngân hàng và đặc 
biệt là quy định về giới hạn tín dụng, an toàn tín dụng, 
trích lập rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tài chính 
ngân hàng. Nâng cao vai trò của cơ quan thanh tra nhằm 
đảm bảo giám sát hoạt động ngân hàng phải được thực 
hiện đồng bộ, thông suốt trong toàn hệ thống để làm 
rõ mạng lưới phức tạp đã hình thành và tìm cách ngăn 
chặn sự lặp lại sở hữu chéo trong tương lai.

- Bản thân các NH phải có sự minh bạch khi ra các phán 
quyết tín dụng và đầu tư. Thực hiện hoạt động cấp tín 
dụng theo đúng quy trình, tuân thủ các quy định của 
pháp luật, tránh dùng các mối quan hệ thân quen, sân 
sau để thực hiện hoạt động cho vay, như vậy sẽ hạn chế 
được rủi ro tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu ngân hàng. Bên 
cạnh đó cần thực hiện lành mạnh hóa tài chính của ngân 
hàng mình, nghiêm túc trong xử lý nợ xấu theo các quy 
định của nhà nước nhằm giảm thiểu tác động xấu của 
sở hữu chéo.

Sở hữu chéo là hiện tượng trong nền kinh tế thị trường. Sở 

hữu chéo ở mức độ nhất định sẽ mang lại những lợi ích 
như hỗ trợ nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh 
doanh, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, nguồn nhân 
lực, tài chính, công nghệ giữa các đối tác. Tuy nhiên, trong 
điều kiện các công cụ thanh tra, giám sát chưa hiệu quả, 
sở hữu chéo dễ bị lạm dụng, tạo ra chuỗi sở hữu phức tạp, 
khó kiểm soát, dẫn đến các nguyên tắc quản trị doanh 
nghiệp, quản trị rủi ro không được tôn trọng, hoạt động 

kinh doanh kém minh bạch, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính vì 
vậy, quan trọng nhất là phải hoàn thiện khung pháp lý về 
sở hữu chéo, hướng đến sự minh bạch trong hoạt động tài 
chính để sở hữu chéo nếu tồn tại thì sẽ được kiểm soát chặt 
chẽ. Hoạt động thanh tra giám sát phải được chú trọng và 
tăng cường để không chỉ phát hiện mà còn cảnh báo sớm 
và đo lường các tác động tiêu cực của sở hữu chéo đối với 
sự lành mạnh của hệ thống NHTM.
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ĐừNG ĐỂ “TIN ĐồN”
BốC HơI TIềN GửI CỦA BạN

Với bộn bề lam lũ của cuộc sống, chắt chiu đồng tiền 
cho chi tiêu nói chung và phòng nhỡ nhu cầu chi tiêu lúc 
khó khăn nói riêng, là tập quán phổ biến của người dân 
nghèo. Từ khi hoạt động tài chính chính thức được triển 
khai rộng rãi, tại hầu hết mỗi làng, xã của Việt Nam, đều 
có quĩ tín dụng nhân dân và/ hoặc chi nhánh ngân hàng 
thương mại, người dân đã hình thành nên tập quán gửi 
tiền tiết kiệm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ngân hàng 
chính thức này. Đây là phương thức đầu tư tiền tiết kiệm 
phổ biến và mang lại lợi ích đáng kể cho công chúng và 
ngân hàng. Mặc dầu vậy, tại nhiều quốc gia và Việt Nam, 
với nguyên nhân khác nhau, đã từng xẩy ra hiện tượng 
“đột biến rút tiền gửi”.

Xét trên khía cạnh nguyên nhân đột biến rút tiền từ phía 
ngân hàng, có thể hiểu “Đột biến rút tiền gửi ngân hàng” 
là hiện tượng người gửi tiền ồ ạt rút tiền tại ngân hàng 

do họ sợ rằng ngân hàng mà mình gửi tiền có thể bị đổ 
vỡ và tiền gửi của họ có thể bị thiệt hại. Với tiến trình 
phát triển mạnh mẽ của hoạt động ngân hàng trên toàn 
cầu, sự đóng góp lớn lao của kinh doanh ngân hàng cho 
thịnh vượng của các ngành và nền kinh tế, đồng thời sự 
“ra đi” của không ít ngân hàng đã gây nên nhiều hệ lụy 
cho nhiều đối tác, thôi thúc chúng ta tìm hiểu về hiện 
tượng đột biến rút tiền gửi và mối nguy hại khôn lường 
của nó nếu không được kiểm soát. 

Lịch sử ngân hàng thế giới đã cho thấy hậu quả nghiêm 
trọng của nhiều cuộc khủng hoảng ngân hàng gắn liền 
và bị trầm trọng hơn bởi đột biến rút tiền gửi lan tràn, 
gây ảnh hưởng lớn tới hệ thống ngân hàng và nền kinh 
tế. ở Mỹ, giai đoạn 1929-1933 và nhiều năm sau đó, đột 
biến rút tiền gửi và đổ vỡ ngân hàng đã gây dấu ấn bởi 
hậu quả nghiêm trọng của nó.

TS. Nguyễn Thị Kim Oanh  - Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 

Ngày nay, với sự có mặt của thể chế bảo vệ người gửi 
tiền, công cụ chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG), hiện 
tượng đột biến rút tiền gửi có xu hướng xảy ra lặng lẽ 
hơn nhưng vẫn là loại rủi ro hiện hữu và có ảnh hưởng 
lớn. Có thể liệt kê nhiều ngân hàng có qui mô hoạt động 
lớn đã đóng cửa có hiện diện của đột biến rút tiền gửi, 
như: ngân hàng quốc gia Franklin (FNB) ở Mỹ bị đổ vỡ 
năm 1974; phá sản ngân hàng Banco Ambrosiano của ý 
năm 1982; sự đổ vỡ dây chuyền của nhiều ngân hàng ở 
Canada những năm 1985; ngân hàng New England với 
1 tỷ đô la tiền gửi bị đột biến rút tiền gửi đã làm ngân 
hàng này sụp đổ (1982-1984); hàng loạt quĩ tiết kiệm và 
cho vay tại bang Maryland và Ohio ở Mỹ đã bị rút tiền ồ 
ạt trong những năm 1980 (Temzelides, tr.4, 1997). Trong 
cuộc khủng hoảng Châu Á năm 1997 tại nhiều quốc 
gia, như Thái Lan, Hàn Quốc và Indonesia, tình trạng 
đột biến rút tiền gửi đã hiện hữu và để lại ảnh hưởng 
không nhỏ. Trong giai đoạn này, đỉnh điểm của khủng 
hoảng lòng tin đã dẫn đến đột biến rút tiền gửi tại 2/3 số 
ngân hàng tư nhân ở Indonesia, chiếm 1/2 tổng số ngân 
hàng ở quốc gia này (Heffernan, 2005). Trong các ngày 
9-12/11/2006, ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Nepal đã 
đối mặt với đột biến rút tiền gửi trầm trọng, 3 tỷ rupi 
tiền gửi đã bị rút khỏi ngân hàng trong 3 ngày (net 6) 
.v.v.Sự kiện diễn ra ở Anh và Mỹ từ cuối năm 2007 tới 
nay cho thấy nhiều ngân hàng lớn đã trải nghiệm đột 
biến rút tiền gửi và gánh chịu hậu quả nặng nề. Ngày 
14-17 tháng 9/2007, đột biến rút tiền gửi diễn ra tại ngân 
hàng Northern Rock (NR), ngân hàng cho vay tín chấp 
lớn thứ 5 tại Anh, không những để lại chi phí lớn cho cổ 
đông của ngân hàng này mà còn làm giảm giá cổ phiếu 
của nhiều ngân hàng khác. Nhận định của các nhà quan 
sát đánh giá hệ thống chi nhánh của ngân hàng này đã 
rơi vào tình trạng khủng hoảng chưa từng có trong lịch 
sử: cảnh hỗn loạn xẩy ra tại 72 chi nhánh, khách hàng 
ùn ùn kéo đến bủa vây để đòi rút tiền, hàng chục chi 
nhánh phải làm việc đến tận khuya (net 6). Chỉ trong 
vòng 4 ngày, tổng số tiền bị rút khỏi ngân hàng này vào 
khoảng 4 tỷ USD (Thành, 2007). Sau khi NR được ngân 
hàng Trung ương Anh bơm tiền và các biện pháp trấn 
an người gửi tiền được thực hiện, tình thế vẫn rất nguy 
kịch, cuối cùng Chính phủ Anh đã phải đứng ra bảo lãnh 
cho tiền gửi. Chi phí cho giải pháp cứu nguy NR ước tính 
khoảng 40-50 triệu bảng Anh, chiếm khoảng 10% lợi 
nhuận mục tiêu năm 2007 của NR. (net 1, net 2 và net 3). 

 Trong diễn biến của sự kiện Anh quyết định rời khỏi 
EU, đột biến rút tiền gửi tái hiện ở Anh với nguyên nhân  
lo ngại đồng tiền Anh mất giá, người dân đổ xô rút tiền 
để đổi sang ngoại tệ khác. Trước bối cảnh đó, quốc gia 
lân cận với Anh đã có kế hoạch kiểm soát ảnh hưởng của 
đột biến rút tiền có thể xẩy ra. Thủ tướng Italia Matteo 
Renzi cam kết sẵn sàng đưa ra gói cứu trợ trị giá 40 tỉ EUR 
(tương đương 44,46 tỷ USD) cho thị trường ngân hàng 
nước này trong nỗ lực bình ổn tình hình và trấn an người 
dân, tránh đột biến rút tiền gửi (Valentina và Gabriele, 
2016). 

Làm gì để hạn chế chi phí và kiểm soát đột biến rút tiền?
Thứ nhât, cho dù nguyên nhân nào đi chăng nữa, đột 
biến rút tiền gửi để lại hậu quả lớn cho nhiều đối tác, 
đối tượng chịu chi phí đầu tiên, nhìn toàn bộ, là người 
gửi tiền. Để giảm khả năng này, suy xét và ứng xử thận 
trọng trước thông tin thất thiệt về ngân hàng mình gửi 
tiền sẽ giúp họ giảm được chi phí không đáng mất, giúp 
ngân hàng khắc phục được khó khăn (nếu có), tạo điều 
kiện cho các cơ quan chức năng triển khai thuận lợi các 
thể chế bảo vệ người gửi tiền, thúc đẩy hoạt động ngân 
hàng an toàn và hiệu quả.

Thứ hai, đột biến rút tiền gửi mặc dù không phải là 
nguyên nhân chủ yếu và duy nhất dẫn tới đổ vỡ ngân 
hàng nhưng là yếu tố cộng hưởng, trở nên phức tạp và 
có ảnh hưởng nghiêm trọng trong tình huống xảy ra ở 
nhiều ngân hàng. Mỗi ngân hàng cần có những bước 
chuẩn bị thích hợp để chủ động phòng tránh và kiểm 
soát tình huống đột biến rút tiền gửi. Nỗ lực hoạt động 
an toàn và hiệu quả, minh bạch thông tin, có giải pháp 
thích hợp kiểm soát thông tin, tổ chức tư vấn thông tin 
bảo vệ quyền lợi người gửi tiền và phối hợp triển khai 
chính sách BHTG một cách đầy đủ v.v là các hoạt động 
được khuyến nghị triển khai nhằm hạn chế khả năng 
phát sinh đột biến rút tiền gửi. ở Mỹ, để chống tình trạng 
tung tin đồn thổi gây đột biến rút tiền gửi ngân hàng, có 
ngân hàng đã qui định hình thức xử lý rất nặng, treo giải 
thưởng truy tìm người tung tin đồn thất thiệt gây đột 
biến rút tiền lên tới $5.000 (thời điểm năm 1986), trong 
khi đó mức tiền thưởng bắt một tên cướp ngân hàng 
chỉ $3.000 (George, 1998, tr. 559). ở Latvia, tung tin đồn 
thất thiệt làm ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống 
tài chính, ngân hàng được xem là phạm pháp, và người 
phạm tội sẽ phải đối mặt với bản án 2 năm tù (net 9). 
Thứ ba, tình trạng ngân hàng hoạt động yếu kém dưới 
mức chấp nhận của thị trường dẫn tới mất khả năng 
thanh toán, rút khỏi lĩnh vực kinh doanh ngân hàng là 
giải pháp được áp dụng để nhường chỗ cho sự ra đời 
ngân hàng mới, kinh doanh hiệu quả, phục vụ cho sự 
phát triển của các đối tác và nền kinh tế được thịnh 
vượng. Để tình huống này diễn ra có trật tự, đảm bảo 
quyền lợi của người gửi tiền, các chủ nợ có liên quan và 
không ảnh hưởng tới các ngân hàng đang hoạt động 
bình thường, các thiết chế liên quan bao gồm giải quyết 
ngân hàng có vấn đề, cần được xây dựng đồng bộ, cần 
thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức triển khai chính 
sách BHTG.

Thứ tư, đột biến rút tiền gửi cùng với sự đổ vỡ ngân hàng 
hàng loạt là nguyên nhân thôi thúc triển khai, cải tiến và 
chuẩn hóa chính sách BHTG ở nhiều quốc gia trên thế 
giới. Với mô hình chính sách BHTG hướng tới xử lý ngân 
hàng có vấn đề, có chức năng giám sát hoạt động ngân 
hàng, thông qua đó thực hiện chức năng bảo vệ quyền 
lợi của người gửi tiền, đã có tác dụng tích cực trong việc 
kiểm soát và hạn chế hiện tượng đột biến rút tiền gửi 
và đổ vỡ ngân hàng. Điều này được thể hiện qua thành 
công trong triển khai chính sách BHTG ở Mỹ, Hàn Quốc, 
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Đài Loan, Nhật Bản. Ngược lại, nếu đơn thuần triển khai 
chính sách BHTG theo mô hình tổ chức chi trả tiền , việc 
kiểm soát đột biến rút tiền gửi và giải quyết ngân hàng 
có vấn đề sẽ phức tạp, tốn kém và không hiệu quả. Điều 
này được minh chứng bằng những trải nghiệm khó khăn 
và “xa xỉ” mà nước Anh đã đối diện trong giải quyết đột 
biến rút tiền gửi tại ngân hàng Northern Rock (tháng 
9/2007).

Thứ năm, công cụ hỗ trợ tài chính cần được nghiên cứu 
để triển khai chính thức trong khuôn khổ chính sách 
BHTG ở Việt Nam. Kinh nghiệm của Mỹ, Nhật Bản và Ba 
Lan về hỗ trợ tài chính cần được tham khảo và vận dụng 
linh hoạt. Qui định kiểm soát rủi ro trong thực thi hỗ trợ 
tài chính, như trích lập dự phòng xử lý nợ xấu, qui định 

miễn trừ trách nhiệm công vụ trong tình huống đặc biệt 
v.v. cần được thể chế hóa.

Có thể khẳng định đột biến rút tiền gửi ngân hàng là vấn 
đề nhạy cảm và khó khăn, có thể xẩy ra ngay từ khi hoạt 
động ngân hàng còn sơ khai và có khả năng tái diễn 
trong quá trình phát triển hoạt động ngân hàng ở mức 
độ cao hơn. Đột biến rút tiền gửi thôi thúc sự ra đời, cải 
tiến và chuẩn hóa BHTG. Cùng với chính sách BHTG công 
khai được triển khai hiệu quả, thể chế thiết lập và duy 
trì tính tự giác chấp hành kỷ cương thị trường cần được 
triển khai đồng bộ, để kiểm soát và vô hiệu hóa cơ hội 
phát sinh rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, trong đó 
có rủi ro gây nên đột biến rút tiền gửi./.
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TạO THóI QUEN NHỏ 
CHO HIỆU QUẢ LỚN

“Gieo suy nghĩ gặt hành động

Gieo hành động gặt thói quen

Gieo thói quen gặt tính cách

Gieo tính cách gặt số phận” 

- Samuel Smiles  - 

Một thói quen nhỏ liệu có thể tạo nên Hiệu quả lớn? 
Theo Samuel Smiles, thói quen tạo nên tính cách, và 
chính tính cách đó sẽ ảnh hưởng tới số phận của mỗi 
người. “Số phận” ở đây có thể hiểu là những kết quả mà 
chúng ta nhận được trong cuộc sống và công việc. Các 
nghiên cứu và khảo sát thực tế cung cấp cho chúng ta 
một số cơ sở để tin tưởng vào mối liên hệ giữa thói quen 
với chất lượng công việc và chất lượng cuộc sống.

Thói quen ăn tối trong gia đình. Thống kê của Đại học 
Cornell  về các kết quả nghiên cứu mối liên hệ giữa thói 
quen ăn tối trong gia đình và phẩm chất của những đứa 
trẻ cho thấy: Những đứa trẻ thường xuyên được ăn tối 
cùng gia đình ít bị béo phì hơn, có kết quả học tập cao 
hơn, có mối quan hệ tốt đẹp hơn với gia đình. 

Thói quen đọc sách. Theo khảo sát của Tom Corley : 11% 
người giàu đọc sách để giải trí – so với con số 79%  người 
nghèo; 85% người giàu đọc ít nhất 2 cuốn sách về phát 
triển sự nghiệp, phát triển bản thân trong 1 tháng – so 
với con số 15% ở những người nghèo. Những thông tin 
này cho thấy, loại sách báo mà chúng ta thường đọc 
dường như ảnh hưởng tới năng lực và khả năng kiếm 
tiền của chúng ta.

Thói quen của nhân viên kinh doanh. Khi bắt đầu phát 
triển sự nghiệp kinh doanh, Brian Tracy – một diễn giả 
nổi tiếng về lĩnh vực bán hàng - cũng đã tạo ra bước 
chuyển lớn nhờ áp dụng một loạt các thói quen hữu ích 
để phát triển kỹ năng bán hàng: Thay đổi cách giao tiếp 
với khách hàng; dành 2 tiếng đầu tiên trong ngày để đọc 
tài liệu về bán hàng và ghi chép lại; học thuộc và thực 
hành những câu hay nhất từ những người bán hàng giỏi 
nhất,…Ông khẳng định rằng: “Thành công có thể dự 
đoán được từ các dấu hiệu liên quan”.  

Thói quen báo cáo về tai nạn lao động. Tại Tập đoàn 
nhôm lớn nhất nước Mỹ Aluminum (gọi tắt là Alcoa), nhờ 
áp dụng các thói quen liên quan tới an toàn lao động mà 

văn hoá làm việc cũng đã thay đổi. Trong 13 năm đảm 
nhiệm vị trí CEO tại Alcoa, Paul O’Neill đã tập trung giải 
quyết vấn đề an toàn lao động bằng cách đặt ra nguyên 
tắc báo cáo về tai nạn lao động xảy ra tại Alcoa. Tỷ lệ 
công nhân nghỉ ít nhất 1 ngày do tai nạn lao động hoặc 
bệnh nghề nghiệp (tính trung bình trên 100 công nhân 
làm việc toàn thời gian) đã giảm từ 1,86 vào năm 1987 
xuống còn 0,2 vào năm 2000. Cũng trong giai đoạn 13 
năm này, lợi nhuận ròng tính theo năm của Alcoa đã 
tăng gấp 5 lần. 

Như vậy, dù là với cá nhân hay tổ chức, trong cuộc sống 
hay công việc, các thói quen dường như có mối liên hệ 
với kết quả mà chúng ta nhận được. Nhưng bằng cách 
nào mà một thói quen nhỏ có thể ảnh hưởng tới cuộc 
sống và công việc của chúng ta? Chúng ta cần quan tâm 
tới những thói quen nào? Làm thế nào để có thể loại 
bỏ những thói quen xấu, tạo lập những thói quen tốt? 
Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ lần lượt làm sáng 
tỏ từng vấn đề. 

Cách thức thói quen ảnh hưởng tới cuộc sống
và công việc

Đối với cá nhân

Các hoạt động mà chúng ta thường thực hiện là một tập 
hợp rất nhiều thói quen khác nhau, có thể được thực 
hiện trong vô thức hoặc có chủ ý. Có những thói quen 
xấu làm giảm chất lượng cuộc sống và công việc như 
thức khuya, ăn vặt, chỉ trích người khác hay căng thẳng 
khi nói chuyện với khách hàng. Ngược lại, cũng có những 
thói quen tốt, giúp ích cho sức khoẻ, tinh thần và công 
việc như ăn tối cùng gia đình, tập thể dục mỗi sáng, lập 
kế hoạch công việc hàng ngày, giữ lời hứa và cam kết,… 

Đặc điểm chung của các thói quen là chúng ta đều thực 
hiện hành động nào đó mà dường như không phải suy 
nghĩ hay nỗ lực nhiều. 

Nguyễn Thị Xuân Hương
Ban Đào tạo, Trung tâm Đào tạo Bảo Việt
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Mỗi thói quen gây ra tác động lan truyền tới nhiều hoạt 
động khác nhau. Chẳng hạn, với các gia đình duy trì thói 
quen ăn tối cùng nhau, cha mẹ thường cố gắng thu xếp 
công việc để có thể trở về nhà sớm, chuẩn bị các bữa ăn 
lành mạnh và ấm cúng, dành thời gian trò chuyện cùng 
con cái. Nhờ đó, những đứa trẻ có cơ hội trò chuyện, mở 
rộng vốn từ vựng (trẻ có thể học được 1.000 từ hiếm nhờ 
trò chuyện với cha mẹ - so với 143 từ trong các cuốn 
truyện mà cha mẹ đọc cho trẻ nghe). Đứa trẻ cũng được 
ăn những thức ăn lành mạnh hơn (so với việc ra ngoài 
mua thức ăn nhanh hoặc ăn đồ ăn vặt để chống lại cơn 
đói), có xu hướng làm bài tập về nhà chăm chỉ hơn. Tất 
cả những hiệu ứng lan truyền đó có thể giúp đứa trẻ 
thường xuyên ăn tối cùng gia đình đạt thành tích học 
tập cao hơn. 

Trong công việc, chúng ta hãy cùng hình dung về một 
nhân viên kinh doanh có thói quen lảng tránh gọi điện 
hoặc tiếp xúc với khách hàng (xuất phát từ tâm lý sợ bị 
khách hàng từ chối). Bắt đầu một ngày làm việc mới, 
anh ấy có rất nhiều lý do để trì hoãn việc gọi điện cho 
khách hàng: Phải uống café để tinh thần tỉnh táo, phải 
đọc báo để có đủ thông tin gọi cho khách hàng, “tâm 
sự” với đồng nghiệp về tình trạng công việc khó khăn,… 
Anh ấy có thể mắc thêm những thói quen xấu khác: Nói 
xấu đồng nghiệp, đi làm muộn,… Và kết quả cuối cùng 
là doanh số thấp, tinh thần làm việc sa sút, trong khi biểu 
hiện bên ngoài là anh vẫn đi làm đầy đủ, vẫn gọi điện 
cho khách hàng mỗi ngày.

Đối với tổ chức

Tại Alcoa, vấn đề mà Paul O’Neill tập trung giải quyết 
chính là an toàn lao động. Nguyên tắc mà ông đưa ra 
là: Bất cứ khi nào có người bị thương, lãnh đạo đơn vị 
phải báo cáo với O’Neill trong vòng 24 giờ và đề ra một 
kế hoạch để bảo đảm tai nạn không bao giờ xảy ra . Yêu 
cầu đó buộc các lãnh đạo đơn vị phải giữ liên lạc thường 
xuyên với các quản lý cấp trung. Theo đó, các quản lý 
cấp trung sẽ nỗ lực nâng cao nhận thức của công nhân 
về các vấn đề về an toàn, khuyến khích họ đưa ra các đề 
xuất, kiến nghị để hạn chế tai nạn lao động, xây dựng hệ 
thống liên lạc để đảm bảo các ý kiến đó có thể tới lãnh 
đạo nhanh chóng và dễ dàng. Bản thân Paul O’Neil cũng 
đã nói với các công nhân: “Nếu quản lý của bạn không 
tuân theo các vấn đề về an toàn, hãy gọi đến nhà tôi, đây 
là số của tôi”. Dần dần, các công nhân gọi cho O’Neill để 
chia sẻ về rất nhiều ý tưởng cải tiến chất lượng công việc, 
chứ không chỉ để nói về an toàn lao động. 

Ngoài ra, để có thể đề ra kế hoạch khắc phục sự cố như 
O’Neill yêu cầu thì các lãnh đạo của Alcoa cần hiểu rõ tại 
sao tai nạn xảy ra. Muốn vậy, họ cần hiểu quá trình sản 
xuất đã sai sót ở đâu, nỗ lực kiểm soát những người huấn 
luyện công nhân, kiểm soát chất lượng và quá trình làm 
việc của các công nhân,…

Như vậy, khi an toàn lao động trở thành thói quen của 

Alcoa, nó tạo ra một hiệu ứng lan truyền: Thông tin được 
trao đổi thường xuyên hơn giữa các cấp, các ý tưởng mới 
được khuyến khích, quá trình đào tạo – huấn luyện được 
chú trọng hơn, các quy trình sản xuất được kiểm soát 
chặt chẽ hơn,… Kết quả cuối cùng không chỉ là số vụ tai 
nạn lao động giảm mà chất lượng công việc còn được 
nâng cao, chi phí sản xuất giảm và lợi nhuận tăng vọt.

Làm thế nào để tạo lập và duy trì các thói quen tốt?
Hiểu cách thức mà một thói quen hình thành

Trong cuốn sách Sức mạnh của Thói quen, tác giả Charles 
Duhigg đã tổng kết một số nghiên cứu của các nhà thần 
kinh học và đi tới kết luận về cách thức mà một thói quen 
hình thành. Theo ông, thói quen là vòng lặp chịu sự dẫn 
dắt của một mong muốn ẩn giấu: khi có một gợi ý (hay 
chính là hoàn cảnh, điều kiện phù hợp) xuất hiện, chúng 
ta sẽ hành động và nhận được phần thưởng (kết quả) 
nhất định. Nếu đó là phần thưởng mà chúng ta mong 
đợi, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện hành động đó khi gợi 
ý xuất hiện. Quá trình đó lặp đi lặp lại và thói quen được 
hình thành. Ngược lại, nếu phần thưởng nhận được 
không đáp ứng mong muốn ẩn giấu thì chúng ta sẽ 
không hành động như thế nữa. Điều này cũng cho thấy 
bí quyết để thay đổi thói quen xấu chính là thay đổi hành 
động. Vẫn những gợi ý đó, nhưng chúng ta hành động 
khác đi để nhận về phần thưởng phù hợp hơn.

Chẳng hạn, khi đồng nghiệp đưa ra quan điểm khác với 
bạn (gợi ý), bạn lập tức phủ nhận, nêu ra quan điểm của 
bản thân (hành động). Giả sử mong muốn của bạn ở đây 
là khẳng định cái Tôi của bản thân. Nếu đồng nghiệp 
thường nhún nhường và đề cao quan điểm của bạn, đó 
chính là phần thưởng mà bạn mong muốn. Lần sau, bạn 
sẽ có xu hướng tiếp tục cách hành xử đó và dần hình 
thành thói quen phủ nhận ý kiến của người khác. Ngược 

lại, nếu phần thưởng là việc đồng nghiệp chỉ ra điểm vô 
lý trong quan điểm của bạn, thì mong muốn khẳng định 
cái Tôi của bản thân lại không được thoả mãn. Bạn có 
thể sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau: khi gặp tình 
huống đó bạn sẽ bình tĩnh xem xét quan điểm của hai 
người và lắng nghe nhiều hơn. 

Trong quá trình hình thành theo vòng lặp gợi ý – hành 
động – phần thưởng, thói quen còn được thúc đẩy và 
duy trì bởi Niềm tin. Nếu tin tưởng rằng khi hành động 
theo cách đó, bạn sẽ nhận được phần thưởng thoả mãn 
mong muốn ẩn giấu, bạn sẽ tiếp tục hành động như vậy 
khi gợi ý xuất hiện. Niềm tin có thể do chúng ta tự tạo 
ra, có thể được tạo ra bởi những thành công nhỏ, hoặc 
đến từ tập thể: Bạn sẽ dễ dàng duy trì thói quen tập thể 
dục nếu bạn nhận thấy những dấu hiệu tích cực mà việc 
tập thể dục mang lại (giảm cân, ít cáu gắt hơn, ngủ ngon 
hơn,…) hoặc nếu bạn có một nhóm cùng luyện tập và 
luôn cổ vũ, động viên bạn.

Các thói quen cũng có thể được dẫn dắt bởi một thói 
quen chủ chốt nào đó – một thói quen quan trọng được 
mọi người công nhận, có khả năng tác động tới nhiều 
hoạt động liên quan. Trong ví dụ về Alcoa, không ai phủ 
nhận tầm quan trọng của báo cáo về tai nạn lao động, 
tức là không ai phủ nhận tầm quan trọng của thói quen 
chủ chốt mà Paul O’Neil đã đề ra. Vấn đề an toàn lao 
động cũng liên quan thường xuyên tới các hoạt động 
sản xuất, liên quan tới tất cả cấp quản lý và các công 
nhân, nhờ vậy nó tạo ra một hiệu ứng lan truyền buộc tất 
cả mọi người phải thay đổi cách làm việc, các lãnh đạo 
phải tăng cường kiểm soát nhiều hoạt động liên quan.

Loại bỏ những thói quen xấu và hình thành những 
thói quen tốt

Bước 1: Đánh giá tình hình hiện tại

Trước tiên, bạn cần xác định rõ mong muốn của bản 
thân. Chính những mong muốn này sẽ là thứ thôi thúc 
bạn quyết tâm loại bỏ thói quen cũ và hình thành nên 
thói quen mới. Nếu bạn khao khát thay đổi, khao khát 
đạt được điều gì đó, bạn sẽ hành động khi gợi ý xuất 
hiện và duy trì thói quen đó. 

Hãy tự đánh giá tình hình hiện tại: Những phẩm chất cá 
nhân hoặc phong cách của tổ chức mà bạn muốn hình 
thành hoặc loại bỏ, từ đó xác định những thói quen 
tương ứng tạo nên các phẩm chất hay phong cách đó. 

Chẳng hạn, nếu bạn thường không biết cách thuyết 
phục khách hàng, bạn có thể đang mắc một số thói 
quen xấu nào đó: phản đối ngay khi khách hàng nhận 
xét không tốt về dịch vụ của công ty, chán nản khi khách 
hàng từ chối, sử dụng những cách nói thiếu thuyết phục 
như: “có thể”, “tôi chỉ có đôi lời”, “tôi chỉ xin vài phút”,... 

Đối với nhóm làm việc, nếu nhóm của bạn mong muốn 
tạo không khí làm việc cởi mở, thoải mái hơn, bạn có 
thể nghĩ tới việc tạo một số thói quen tốt: Họp nhóm 
hàng tuần và mỗi thành viên chia sẻ một câu chuyện, đặt 
câu hỏi nhiều hơn, tổ chức liên hoan hàng tháng, chào 
hỏi khi đến và khi ra về,... Trong giai đoạn mới bắt đầu 
làm việc cùng nhau, CEO (Giám đốc điều hành) và COO 
(Giám đốc hoạt động) của Facebook cũng đã duy trì hoạt 
động họp hàng tuần vào chiều thứ Sáu để thảo luận, 
phản hồi tất cả các vấn đề liên quan tới sản phẩm, chiến 
lược, nhân sự. Nhờ đó, họ trở thành cặp đôi ăn ý trong 
công việc và thậm chí chỉ cần 30 giây, họ có thể trao đổi 
với nhau những thông tin vô cùng ý nghĩa và hữu ích. 
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Bước 2: Đánh giá mức độ cấp thiết của các thói quen để 
tìm ra thói quen chủ chốt

Không dễ dàng chút nào để chúng ta có thể tạo lập và 
duy trì một thói quen, đặc biệt là khi phải loại bỏ một 
thói quen cũ và thay thế bằng một thói quen mới. Vì thế, 
mỗi giai đoạn, chúng ta chỉ nên tập trung vào những 
thói quen chủ chốt. 

Đối với những thói quen xấu hoặc thói quen tốt đã xác 
định được ở bước 1, bạn hãy phân tích tác hại/ lợi ích 
để tìm ra những thói quen có ảnh hưởng tới nhiều phần 
khác trong cuộc sống hay công việc của bạn/ nhóm 
hoặc tìm ra những thói quen dễ thực hiện, dễ đem lại 
những thành công nho nhỏ cho bạn. Việc này đặc biệt 
quan trọng đối với các nhóm làm việc hay các tổ chức – 
vốn dĩ đã có nhiều nguyên tắc, thủ tục cần thực hiện và 
gặp khó khăn bởi sự đa dạng của các thành viên.

Nếu bạn muốn thiết lập những lề thói tốt cho nhóm, hãy 
đảm bảo rằng mọi người cũng sẽ công nhận những lợi ích 
mà nó mang lại và các gợi ý – điều kiện để thói quen diễn 
ra – thường xuyên xuất hiện trong nhóm của bạn. Trong 
ví dụ về nhóm ở bước 1, bạn có thể đánh giá rằng: Đặt câu 
hỏi là một hành động hữu ích để có thêm thông tin và 
hiểu vấn đề sâu sắc hơn, đồng thời khuyến khích người 
khác chia sẻ thông tin nhiều hơn. Bạn hãy cân nhắc đưa 
nó thành một thói quen. Thêm nữa, họp nhóm là một gợi 
ý hay – đây là một hoạt động thường xuyên diễn ra ở tất 
cả các nhóm. Vậy bạn có thể nghĩ tới thói quen “Đặt câu 
hỏi trong các cuộc họp nhóm”. Khi thói quen đó đã hình 
thành ở các thành viên trong nhóm, mọi người cảm thấy 
thoải mái hơn với việc chia sẻ quan điểm cá nhân, nâng 
cao kỹ năng đặt câu hỏi, kéo theo đó, việc giao tiếp bên 
ngoài công việc cũng sẽ được cải thiện, tiếp đến là sự hiểu 
biết về nhau được tăng cường, và nhóm lại trở nên đoàn 
kết, hỗ trợ nhau tích cực hơn,…Theo cách đó, bạn đã tạo 
ra một hiệu ứng lan tỏa giúp môi trường làm việc nhóm 
trở nên cởi mở và thoải mái hơn, chỉ bằng thói quen “Đặt 
câu hỏi trong các cuộc họp nhóm”.

Bước 3: Xác định vòng lặp của thói quen

ở các bước trên, bạn đã hiểu rõ mong muốn và hành 
động cần có của bản thân. Bây giờ, để thực hiện những 
hành động đó, bạn hãy: 

- Xác định những Gợi ý phù hợp để bạn có thể thực hiện 
hành động mong muốn. 

Đối với thói quen xấu muốn loại bỏ, bạn cũng xác định 
những gợi ý thường dẫn bạn đến hành động không 
mong muốn. Bạn vẫn sử dụng những gợi ý đó, nhưng 
giờ đây, bạn thay thế bằng hành động khác – hành động 
mà bạn mong muốn. 

Chẳng hạn, bạn muốn cải thiện kỹ năng xử lý từ chối 
khách hàng. Hành động mong muốn của bạn là thể hiện 

sự đồng cảm với từ chối của khách hàng, thay vì tranh cãi 
với khách hàng. Bạn cần tìm ra các gợi ý (là những phản 
ứng từ chối) mà bạn thường nhận được từ phía khách 
hàng: “Không tin”, “Bận, không có thời gian”, “Không có 
tiền”,… Thay vì tranh cãi với khách hàng (thông thường 
biểu hiện qua lời phủ nhận “Không”, hoặc cau có, khó chịu 
với khách  hàng), bạn sẽ thể hiện sự đồng cảm với khách 
hàng bằng cách gật đầu, mỉm cười, nói “Vâng, tôi hiểu”,…

- Xác định những phần thưởng cho thấy mong muốn 
của bạn đã được thoả mãn

Bạn cần học cách nhận ra và ghi nhận những phần 
thưởng thể hiện là bạn đã đạt được mong muốn. Bạn 
mong muốn có thể xử lý từ chối của khách hàng, vì thế, 
mỗi lần khách hàng đồng ý gặp mặt hoặc chỉ đơn giản là 
tiếp tục hỏi thêm thông tin hay nghe bạn trình bày tiếp, 
bạn đã thành công. Hãy coi đó là phần thưởng nhóm đạt 
được – là một chiến thắng nhỏ trong hành trình tạo lập 
thói quen cho nhóm của bạn. 

Bước 4: Thực hiện

Giờ thì bạn đã biết rõ Mong muốn, Thói quen – Hành 
động mong muốn, Gợi ý, Phần thưởng. Bạn hãy bắt đầu 
tạo lập thói quen đó:

- Khởi động Niềm tin và Mong muốn của bạn/ nhóm: 
Hãy khích lệ tinh thần bản thân và cả nhóm bằng cách 
nghĩ tới những lợi ích mà thói quen tốt đó mang lại, tìm 
kiếm những tấm gương đã duy trì thành công thói quen 
đó hoặc đạt được hiệu quả lớn nhờ duy trì thói quen đó.
 
- Khi gợi ý xuất hiện, hãy hành động! Bạn đã biết rõ 
những gợi ý nào có thể xảy ra, và hành động cần thực 
hiện là gì. Hãy học cách tự quan sát cảm xúc, hành động 
của bản thân để từ đó làm chủ hành động. Trong thời 
gian đầu, bạn có thể cảm thấy rất khó khăn nhưng hãy 
kiên trì thực hiện cho tới khi hành động đó trở thành thói 
quen của bạn.

- Củng cố niềm tin bằng cách ghi nhận các phần thưởng 
hay thành tích đạt được. Hãy tự đánh giá và ghi nhận 
những thành công nhỏ, khi bạn bắt đầu có những hành 
động phù hợp. Và hãy chia sẻ thành công đó với những 
người ủng hộ và tin tưởng ở bạn. 

Một số gợi ý ứng dụng

Phát triển cá nhân. Bạn hãy tạo lập các thói quen tốt để 
phát triển phẩm chất cá nhân, kể cả những phẩm chất 
tưởng chừng đã là bản tính như “lạc quan”, “kiên nhẫn”,… 
Chỉ cần xác định rõ hành động cụ thể cần thực hiện và 
tình huống có thể áp dụng, bạn sẽ biến nó thành một 
thói quen trong cuộc sống và công việc.

Huấn luyện và đào tạo. Trong mỗi chương trình huấn 
luyện hay đào tạo, học viên thường phải tiếp nhận khá 

nhiều kiến thức và tuân thủ một loạt các nguyên tắc. Các 
chuyên gia huấn luyện có thể cân nhắc việc giúp họ hình 
thành một số thói quen chủ chốt và tạo điều kiện để các 
gợi ý thường xuyên diễn ra ngay trong thời gian huấn 
luyện hay trong quá trình làm việc. 

Để hình thành thói quen ngay trong thời gian huấn 
luyện, giảng viên có thể yêu cầu học viên thực hành 
các lý thuyết đã được học ngay tại lớp, liên tục quan sát, 
nhận xét và cải thiện các kỹ năng. Thông thường, các học 
viên sẽ tự quan sát, hoặc dựa trên nhận xét của giảng 
viên và các thành viên khác trong lớp để có thể hiểu rõ 
về bản thân. Sau đó, họ tập trung vào một hoặc một số 
điểm yếu cốt lõi, tìm cách hình thành những thói quen 
mới ngay tại lớp học. Mặc dù việc tham gia vào quá trình 
huấn luyện như vậy có thể khiến học viên cảm thấy căng 
thẳng nhưng nhờ đó, những thói quen mới dường như 
đã bắt đầu hình thành ngay tại lớp học. Tại Bảo Việt, 
phương pháp huấn luyện tại thời điểm trong chương 
trình “Kỹ năng thuyết trình gây ảnh hưởng dành cho 
nhà quản lý” chính là một cách thức sử dụng hiệu quả 
lý thuyết về thói quen. Trong suốt thời gian diễn ra khóa 
học, giảng viên yêu cầu học viên thực hành thuyết trình 
nhiều lần và liên tục tương tác bằng cách quan sát, nhận 
xét, yêu cầu học viên điều chỉnh ngay lập tức. Có những 
học viên khá nghiêm nghị, hầu như không cười trong 
suốt bài thuyết trình đầu tiên thì sau đó đã có thể giữ 
khuôn mặt tươi cười và giọng nói nhiều biểu cảm hơn 
trong những lần thuyết trình sau.
  
Trong công việc hàng ngày, học viên có thể hình thành 
các thói quen căn cứ trên một chương trình hành động 
sau đào tạo. Ngay sau khóa học, giảng viên yêu cầu học 
viên lập một kế hoạch hành động với những nội dung 
tập trung vào mong muốn thay đổi sau khóa học, các 
hành động cụ thể phù hợp để thực hiện từng mong 
muốn đó. Đây là một công cụ hiệu quả nhưng thường 
bị bỏ qua do nhiều nguyên nhân (học viên quá bận rộn 
với công việc, chương trình hành động đề ra thiếu thực 
tiễn, quá chung chung, cán bộ nhân viên thiếu kỷ luật và 
nghiêm túc với kế hoạch đã đề ra,…). Để hình thành thói 
quen theo chương trình này, khi viết chương trình hành 
động, học viên cần chú ý xác định rõ hoàn cảnh hay tình 
huống sẽ áp dụng từng hành động. Một chương trình 
hành động cụ thể và sát với thực tiễn công việc sẽ giúp 
học viên dễ dàng thực hiện hơn. Công cụ này đặc biệt 
phù hợp với những khóa học đòi hỏi sự ứng dụng, thực 
hành thường xuyên như “Kỹ năng giao tiếp hiệu quả”, “Kỹ 
năng làm việc theo nhóm”, “Kỹ năng bán hàng và dịch 
vụ khách hàng”, “Kỹ năng thuyết trình gây ảnh hưởng”,…
Ngoài ra, nhà quản lý đào tạo cũng có thể sử dụng các 
chương trình thi sát hạch định kỳ, các chương trình thực 
tế để học viên có thể thường xuyên thực hành và vận 
dụng kiến thức đã học. Nhờ vào việc thường xuyên ôn 
tập và vận dụng các nội dung đào tạo, học viên có thể 
hình thành thói quen làm việc theo đúng quy trình, 
chuẩn mực. 
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Tăng trưởng kinh tế vĩ mô 2016 không đạt chỉ tiêu Chính 
phủ đặt ra trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận 
lợi, giá cả và thương mại toàn cầu giảm, trong nước gặp 
nhiều khó khăn do thời tiết và những yếu kém nội tại 
chưa được khắc phục như hiệu quả đầu tư thấp, nợ công, 
tái cấu trúc gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tuy 
nhiên với nhiều nỗ lực và giải pháp đã và đang được 
triển khai của Chính phủ, GDP vẫn đạt 6,21%, chỉ số giá 
tiêu dùng (CPI ) đến cuối năm tăng 4,74% so với cuối 
năm 2015, đã đáp ứng được mong muốn ổn định kinh tế 
vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Tăng trưởng tín dụng 2016 đạt 
khoảng 18,71%. Thu hút vốn FDI ước cả năm 2016 đạt 
24,37 tỷ USD. Hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định, 
tỷ giá được kiểm soát hiệu quả, góp phần ổn định thị 
trường tài chính- tiền tệ. Mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm 
so với cuối năm 2015, tuy góp phần hỗ trợ hoạt động sản 
xuất kinh doanh nhưng lại tác động tiêu cực đến hoạt 
động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm.

Thị trường chứng khoán năm 2016 diễn biến tích cực 
hơn so với năm trước. Trong bối cảnh như vậy, thị trường 
bảo hiểm Việt Nam duy trì mức tăng trưởng khả quan ở 
lĩnh vực phi nhân thọ và tăng trưởng cao ở lĩnh vực nhân 
thọ dù vẫn phải đón nhận những khó khăn riêng theo 
đặc thù ngành. Nhân tố thúc đẩy thị trường bảo hiểm 
tăng trưởng cao trong năm 2016 là các yếu tố tích cực 
của nền kinh tế, song quan trọng hơn là các điều kiện 
thuận lợi về dân số, xã hội cùng nỗ lực khai thác và phát 
triển kinh doanh của các doanh nghiệp BHNT. 

Theo số liệu của Cục QLGSBH, tổng doanh thu phí bảo 
hiểm toàn thị trường năm 2016 ước đạt 86.049 tỷ đồng, 
tăng 22.7% so với năm 2015. Trong đó tổng doanh thu 
phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 36.372  tỷ đồng, tăng 
khoảng 14% so với năm 2015, tổng doanh thu phí bảo 
hiểm nhân thọ ước đạt 49.677 tỷ đồng, tăng 29,8% so 
với năm 2015.

Năm 2016: kinh tế có nhiều dấu hiệu khả quan

THị TRườNG BẢO HIểM VIỆT NAM
NăM 2016

Ban Nghiên cứu và Chiến lược, Khối Chiến lược và Đầu tư, Tập đoàn Bảo Việt

Tuyển dụng và quản trị nhân sự. Thực tế, các nhà tuyển 
dụng thường sử dụng các câu hỏi về thói quen, sở thích 
của ứng viên để đánh giá về xu hướng làm việc của 
người đó. Các nhà tuyển dụng có thể nhận ra xu hướng 
từ những dấu hiệu rất nhỏ như thói quen tập thể dục 
đều đặn cho thấy đó là một người làm việc tích cực và 
có kỷ luật; thói quen trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm 
nhưng không quá trau chuốt về từ ngữ có thể cho thấy 
ứng viên là người thành thật, coi trọng hiệu quả công 
việc. Điều quan trọng là cần hiểu rõ mong muốn nào 
dẫn dắt các hành vi đó, vì mong muốn (động lực bên 
trong) thì bền vững, còn các thói quen thì rất dễ phá vỡ. 
Để chắc chắn hơn khi nhận định về ứng viên, các nhà 
tuyển dụng có thể sử dụng thêm nhiều câu hỏi kiểm 
nghiệm khác hoặc hỏi sâu hơn về lý do mà ứng viên duy 
trì thói quen nào đó. 

Bên cạnh đó, các kiến thức cơ bản về vòng lặp của thói 
quen cũng có thể giúp các nhà quản lý nhận ra thói 
quen và phong cách làm việc của nhân viên. Thông qua 
quan sát, họ có thể khám phá ra những động lực, những 
gợi ý dẫn đến hành động tốt hay không tốt của nhân 
viên. Hoặc chính những nhà tuyển dụng sẽ gợi ý cho họ 
những đặc điểm của ứng viên thể hiện trong quá trình 
tuyển dụng. Từ đó, họ có thể quản lý nhân viên hiệu quả, 
định hướng lại thói quen làm việc cho nhân viên; biết 
cách khích lệ, tạo động lực làm việc cho họ.

Quản trị nhóm làm việc/ công ty. Trong thực tiễn, các 
công ty thường đề ra khá nhiều nguyên tắc, quy trình để 
quản lý nhân viên. Cũng giống như trong hoạt động đào 
tạo, các cán bộ nhân viên có thể xem nhẹ việc thực thi 
các nguyên tắc, quy trình này do thiếu nhận thức về tầm 
quan trọng của nó, thiếu kỷ luật để nghiêm túc thực hiện 
hay do công việc quá bận rộn và căng thẳng,… Để biến 
việc thực hiện các nguyên tắc, quy trình thành thói quen 
của cán bộ nhân viên, các nhà quản lý nên bắt đầu từ việc 
thay đổi nhận thức của họ, khiến họ thực sự mong muốn 
và cảm thấy việc thực hiện là cần thiết và hữu ích đối. Các 
nguyên tắc và quy trình cũng cần được mô tả cụ thể và 
có hướng dẫn chi tiết cho cán bộ nhân viên những tình 
huống, trường hợp họ sẽ vận dụng và những hành động 
nào là phù hợp. Trong Sổ tay văn hóa Bảo Việt, chúng 
ta có thể thấy rằng, bên cạnh những quy định chung về 
giao tiếp, cuốn sổ tay đã đưa ra những hướng dẫn rất 
cụ thể về văn hóa giao tiếp và ứng xử tại Bảo Việt, trong 
đó mô tả những hành vi phù hợp trong các tình huống 
trao danh thiếp, tham gia họp nội bộ, họp với đối tác bên 

ngoài,… Việc nghiêm túc thực hiện theo những hướng 
dẫn này sẽ giúp cán bộ nhân viên hình thành thói quen 
tốt trong giao tiếp, định hình một tác phong giao tiếp 
chuyên nghiệp, hiệu quả. Đối với hoạt động 5S tại Bảo 
Việt cũng như vậy, khi thực hiện theo những hướng dẫn 
cụ thể về 5S tại bàn làm việc, tủ hồ sơ hay tủ văn phòng 
phẩm, chúng ta cũng sẽ dễ dàng có thói quen thực hiện 
5S ở bất cứ đâu, ngay cả khi không có ai giám sát và đôn 
đốc. 

Ngoài ra, việc buộc các cán bộ nhân viên cùng lúc phải 
thực hiện theo một loạt nguyên tắc dường như là bất khả 
thi. Thay vào đó, trong mỗi giai đoạn, nhà quản lý có thể 
chỉ tập trung vào những thói quen nhỏ - một nguyên tắc 
hoặc quy trình nào đó thông qua các cuộc thi, phong 
trào thi đua,… Sau đó, nhà quản lý có thể tiếp tục định 
hướng hình thành những thói quen chủ chốt khác. 

Tiếp thị và quảng cáo. Để có thể dẫn dắt hành vi của 
khách hàng, nhân viên kinh doanh hay nhân viên quảng 
cáo cần khám phá mong muốn ẩn giấu của khách hàng 
(trong lĩnh vực Marketing sử dụng thuật ngữ Customer 
insight – những suy nghĩ, mong muốn ẩn sâu bên trong 
ảnh hưởng tới quyết định của khách hàng). Tiếp đó, họ 
đưa ra những gợi ý phù hợp giúp khách hàng thực hiện 
quyết định sử dụng sản phẩm. Slogan “Đàn ông đích 
thực” của thương hiệu X-men chính là một gợi ý phù 
hợp đánh trúng mong muốn của các khách hàng nam 
giới. Hay khi tiếp thị sản phẩm, nhân viên bán hàng cũng 
thường khéo léo đề cập tới những đặc tính của sản phẩm 
phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng: khách hàng 
trẻ trung, cá tính thì đề cập tới nét riêng biệt, độc đáo; 
khách hàng là doanh nhân thì đề cập tới sự sang trọng 
hay tính hiệu quả của sản phẩm,…

Tựu trung, chúng ta có thể ứng dụng kiến thức về thói 
quen để cải thiện nhiều lĩnh vực trong công việc và cuộc 
sống. Chúng ta có thể đang nghĩ tới việc cải thiện các 
mối quan hệ trong gia đình, nâng cao hiệu quả làm việc 
bằng cách tạo lập một thói quen tốt nào đó hoặc loại 
bỏ những rào cản tưởng chừng như cố hữu. Điều quan 
trọng là, chúng ta phải thực sự mong muốn thay đổi, sau 
đó tìm ra thói quen chủ chốt cùng với vòng lặp Gợi ý – 
Hành động – Phần thưởng của nó. Thói quen nhỏ đó có 
thể tạo nên Hiệu quả lớn khi duy trì kỷ luật tốt, củng cố 
niềm tin bằng những thành công nhỏ và những tập thể 
có cùng chí hướng, cùng quyết tâm. 
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Doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2016 tiếp tục tăng trưởng khả quan

Theo số liệu ước tính của Cục QLGSBH  – Bộ Tài Chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc 11 tháng đầu năm 2016 là 
33.232 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2015. Nhóm 5 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) dẫn đầu là Bảo Việt, 
PVI, Bảo Minh, PJCO và PTI tiếp tục cạnh tranh gay gắt.

       
               

Bảo hiểm Bảo Việt đã có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng hồi phục so với cùng kỳ năm ngoái, duy trì 
vị trí số 2 thị trường với 18% thị phần, doanh thu phí bảo hiểm gốc 11 tháng ước đạt 5.979 tỷ đồng. Khoảng cách thị 
phần giữa PVI và Bảo Việt ngày càng thu hẹp, chỉ còn 0,2% (thấp hơn nhiều so với mức 3% của cùng kỳ 2015).
Mặc dù vẫn dẫn đầu thị trường nhưng PVI bắt đầu sụt giảm tăng trưởng từ tháng 8/2016 và tăng trưởng âm từ tháng 
9/2016. 

Từ đầu năm, PTI luôn là DNBH có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định nhất trong nhóm 5 DNBH dẫn đầu, nhiều tháng 
PTI đã vượt qua Bảo Minh để đứng vị trí thứ 3 về thị phần. Tuy nhiên, từ tháng 9/2016, Bảo Minh đã lấy lại đà tăng 
trưởng sau một thời gian tăng trưởng âm và đã giành lại vị trí thứ 3 trên thị trường với doanh thu phí bảo hiểm gốc 
11 tháng ước đạt 2.818 tỷ đồng, cao hơn so với mức 2.798 tỷ đồng của PTI.

BIC và MIC tăng trưởng chậm lại trong năm 2016 do 1 số nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn của 2 DN này có tốc độ tăng 
trưởng thấp như: nghiệp vụ bảo hiểm tài sản thiệt hại của BIC, nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu P&I của MIC. Tuy nhiên, 
BIC và MIC vẫn có mức tăng trưởng tốt, cao hơn bình quân thị trường nhờ sự hậu thuẫn lớn của ngân hàng mẹ (BIDV 
hỗ trợ BIC, MB Bank hỗ trợ MIC) về nguồn khách hàng và hệ thống phân phối.

Nhóm các DN nhỏ nước ngoài có tốc độ tăng trưởng thấp hơn mức tăng bình quân thị trường, chậm lại so với 2 năm 
gần đây. Nguyên nhân chính là do các DNBH nhỏ nước ngoài thường tập trung khai thác nhóm khách hàng FDI với 
các nghiệp vụ như: tài sản thiệt hại, hàng hóa vận chuyển … Tuy nhiên 2 năm gần đây, FDI thu hút mới và giá trị xuất 
nhập khẩu tăng trưởng thấp đã gây ảnh hưởng đến hoạt động của các DNBH này. Bên cạnh đó, các DNBH này cũng 
chưa tiếp cận, khai thác các nghiệp vụ bán lẻ - là động lực tăng trưởng chính của thị trường trong những năm gần 
đây. Trong nhóm DNBH nước ngoài, một số doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng âm như Samsung Vina, Chubb ….

Xét theo cơ cấu sản phẩm của doanh nghiệp, nhìn chung các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe con 
người và bảo hiểm cháy nổ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản phẩm trong cơ cấu sản phẩm toàn thị trường. 
Theo số liệu ước tính 11T/2016 của Cục QLGSBH, tỷ trọng của nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới (32,3%) và nghiệp vụ 
bảo hiểm sức khỏe (26%) đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Nghiệp vụ tài sản thiệt hại tiếp tục gặp khó khăn, tăng 
trưởng âm trong nhiều tháng của năm 2016, chỉ chiếm 14,7% doanh thu phí gốc toàn thị trường. 
 

THị TRườNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THọ

Thị phần tổng doanh thu phí BH gốc 11T (%)Tổng doanh thu phí BH gốc lũy kế 11T (tỉ đồng)

Nguồn: Cục QLGSBH
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Theo dự báo, tỷ lệ bồi thường của các DNBH phi nhân thọ sẽ tăng trong những tháng cuối năm 2016, đặc biệt là ở 
nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới. Nguyên nhân một phần là tình hình thiên tai phức tạp ở các tỉnh miền Trung và hậu 
quả của việc ngập lụt nặng ở TP. Hồ Chí Minh trong những tháng cuối năm. Tính riêng mức thiệt hại do việc ngập lụt 
ở TP. Hồ Chí Minh đã lên gần 70 tỷ đồng và các DNBH vẫn đang chờ các đơn vị thẩm định báo cáo để tiếp tục xử lý 
bồi thường. Ngoài ra, còn 1 số sự kiện bồi thường gây chú ý trên thị trường trong năm 2016 như: rơi trực thăng và bồi 
thường cháy nổ cho vụ cháy CTCP Bibica của PVI.

Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới (KTM) tiếp tục tăng trưởng bứt phá. Bảo Việt Nhân Thọ liên tục dẫn đầu 
thị trường doanh thu khai thác mới từ đầu năm 2016.

Theo số liệu của Nhóm chuyên gia Actuary (AWG), doanh thu KTM toàn thị trường 11 tháng năm 2016 ước đạt 14.903 
tỷ đồng, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2015 (thấp hơn mức 44,2% của 2015 so với năm 2014). Tuy nhiên, năm 2016 
vẫn được nhiều chuyên gia nhận định là năm thành công của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam

THị TRườNG BẢO HIỂM NHÂN THọ

Doanh thu phí khai thác mới (tỉ đồng) Thị phần doanh thu phí KTM (%)

Bồi thường bảo hiểm gốc

Theo Cục QLGSBH  – Bộ Tài Chính, tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc toàn thị trường 11 tháng đầu năm 2016 ước tính là 
33,7%, giảm mạnh so với 41,1% của cùng kỳ 2015 do tỷ lệ bồi thường tại phần lớn các DNBH đều giảm. Điều này thể 
hiện sự nỗ lực của các DNBH trong quản lý rủi ro, giám sát bồi thường và kiểm soát trục lợi. Tuy nhiên, hiện tượng trục 
lợi trong lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe ngày càng tinh vi, phức tạp, có tính hệ thống, liên quan đến nhiều tổ chức, cá 
nhân. Trong khi đó, chi phí thuốc men, điều trị ngày càng tăng, rủi ro liên quan đến tai nạn, bệnh tật ngày càng phức 
tạp, nhưng khi tái tục, khách hàng thường không đồng ý tăng phí. Điều này cũng là 1 thách thức đối với các DNBH 
trong việc phát triển các nghiệp vụ bảo hiểm cá nhân.

Tỉ lệ bồi thường của các DNBH phi nhân thọ trên thị trường (%)
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Năm 2016 là một năm thành công của Bảo Việt Nhân 
thọ khi liên tục dẫn đầu thị trường về doanh thu KTM 
từ đầu năm 2016. Tính chung 11 tháng đầu năm 2016, 
doanh thu KTM của Bảo Việt Nhân Thọ tăng trưởng 
36%, cao hơn mức tăng của thị trường là 31,1%, ước 
đạt 3.080 tỷ đồng, chiếm 20,7% thị phần. 

Prudential và Manulife duy trì ở vị trí thứ 2 và 3 của thị 
trường. Dai-i-chi đã vượt AIA vươn lên vị trí thứ 4 thị 
trường, với tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhóm 5 
DNBH dẫn đầu (65,2%). Từ đầu năm 2016, AIA liên tục 
có tốc độ tăng trưởng thấp hơn mức tăng trưởng toàn 
thị trường, chỉ đạt 27,8%.  Một trong số những nguyên 
nhân AIA có tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với cùng 
kỳ là do năm 2015 doanh nghiệp này tăng trưởng cao 
đột biến (luôn trên 50%). Hiện nay, khoảng cách thị 
phần của 3 DN còn lại trong nhóm các DNBH lớn ngày 
càng thu hẹp. Điều này phần nào thể hiện tính cạnh 
tranh quyết liệt của các DNBH lớn trong năm 2016.

Hầu hết các DNBH nhân thọ nhỏ đều sụt giảm tốc độ 
tăng trưởng so với cùng kỳ khiến thị phần các DNBH 
nhỏ giảm từ 24,8% xuống còn 21,2%. Trong số đó, một 
số DN liên tục có tăng trưởng âm trong cả năm 2016 
là PVI Sunlife, Prevoir và Fubon, dẫn đến giảm tốc độ 
tăng trưởng chung của nhóm DN nhỏ. 

Trong cả năm 2016, hầu hết các DNBH nhân thọ nhỏ 
đều sụt giảm tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ 2015, 
đặc biệt là các doanh nghiệp có doanh thu lớn trong 
nhóm này như PVI Sunlife, VietinAviva, Generali. 

Generali là trường hợp ngoại lệ khi đạt tốc độ tăng 
trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng toàn thị trường, 
đạt 36,3%, doanh thu KTM đạt 765 tỷ đồng, chiếm 
5,2% thị phần, nhờ đó đã vượt Chubb Life đứng thứ 6 
thị trường. Generali bắt đầu có tốc độ tăng trưởng cao 
từ năm 2015, sau khi tập trung vào thị trường ngách 
là thị trường bảo hiểm nhóm với sản phẩm bảo hiểm 
hỗn hợp truyền thống. Trong năm 2015, Generali triển 
khai các sản phẩm bảo hiểm đầu tư với những quyền 
lợi hấp dẫn (quyền lợi cho em bé còn trong bụng mẹ) 
cũng tạo được sự chú ý trên thị trường. Đồng thời từ 
tháng 7/2016 đến nay, Generali liên tục mở rộng mô 
hình Tổng đại lý GenCasa với nhiều điểm khác biệt, 
đồng hành với hệ thống văn phòng phục vụ khách 
hàng VIP để đẩy mạnh đầu tư cho mảng bán lẻ và 
khách hàng cá nhân.

THÔNG TIN THỊ TRưỜNG VÀ Dự BÁO

Từ đầu năm, cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách có tác động đến thị trường  trong năm 2016 
và trong thời gian tới, trong đó, nổi bật nhất là Nghị định 73/2016/NĐ-CP. Nghị định này quy định chi tiết thi hành 
Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, với mục đích rà soát 
tất cả các khía cạnh chính sách, kế thừa và cập nhật những điểm mới trong các bộ luật có liên quan như Luật đầu tư, 
Luật Dân sự…

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Hiện nay, các yếu tố như nợ phí và trục lợi bảo hiểm vẫn 
là những vấn đề nan giải đối với thị trường bảo hiểm phi 
nhân thọ Việt Nam. Tình hình cạnh tranh thông qua giảm 
phí vẫn phổ biến ở một số nghiệp vụ, hiện tượng trục 
lợi bảo hiểm của xu hướng gia tăng phức tạp, đặc biệt ở 
các nghiệp vụ bán lẻ như xe cơ giới, sức khỏe con người. 
Ngoài ra, giảm chi phí khai thác cũng là một thách thức 
lớn đối với các DNBH, ví dụ như loại hình bảo hiểm học 
sinh có những trường hợp chi phí khai thác lên đến 50% 
doanh thu.

Nhóm khách hàng doanh nghiệp có tình trạng nợ phí 
cao, nhu cầu bảo hiểm giảm là một trong số những 
nguyên nhân chính khiến nhiều DNBH đẩy mạnh khai 
thác nhóm khách hàng cá nhân. Các nghiệp vụ bán lẻ 
như  sức khỏe và tai nạn con người, bảo hiểm xe cơ giới 
được các doanh nghiệp phát triển đa dạng, tập trung 
quảng bá truyền thông với mục đích hướng tới người 
tiêu dùng cá nhân và hộ gia đình. Bảo Việt được coi là 
dẫn đầu thị trường trong xu hướng này với những sản 
phẩm nổi bật như trong nhiều nghiệp vụ. Trong như bảo 
hiểm y tế sức khỏe là K-care- sản phẩm bảo hiểm ung 
thư đầu tiên trên thị trường Việt Nam, trong nghiệp vụ 
bảo hiểm xe cơ giới là BAOVIET Easy Car- kết hợp với sản 
phẩm tín dụng của ngân hàng Bảo Việt. Ngoài ra còn Bảo 
An Gia Đình Việt - sản phẩm bán chéo chuyên nghiệp 
đầu tiên của Bảo hiểm Bảo Việt được phân phối duy nhất 
qua kênh tư vấn viên của Bảo Việt Nhân thọ. 

Việc phát triển mạng lưới luôn được coi là một nhiệm vụ 
quan trọng của các doanh nghiệp bảo hiểm. Trong năm 
2016, các DNBH đã liên tục mở rộng thị trường thông qua 
việc khai trương văn phòng mới. Tổng Công ty Bảo hiểm 
Bảo Việt đã đưa vào hoạt động thêm 6 công ty thành 
viên,  nâng tổng số công ty thành viên lên 73. Tổng Công 
ty Bảo hiểm Bảo Việt đang đẩy mạnh kinh doanh bán lẻ, 
duy trì là doanh nghiệp bảo hiểm có mạng lưới rộng lớn 
nhất toàn ngành, ở tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc.
Các DNBH phi nhân thọ từng bước áp dụng công nghệ 
số vào việc phát triển sản phẩm, chăm sóc khách hàng 
và khai thác kênh phân phối mới. Kênh khai thác trực 
tuyến được các doanh nghiệp đẩy mạnh. Các hình thức 
bán hàng trực tuyến đa dạng như: bán trên website của 
công ty, website trung gian, bán hàng qua điện thoại di 
động… Bên cạnh đó, dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng 
được các doanh nghiệp tập trung phát triển dựa trên 

nền tảng công nghệ. Một số DNBH nổi bật trong việc 
áp dụng công nghệ số như: Bảo Việt, BIC, MIC… ra mắt 
website bán  trực tuyến với các sản phẩm như: bảo hiểm 
ô tô, bảo hiểm xe máy, bảo hiểm du lịch và bảo hiểm nhà 
tư nhân. VietinBank (VBI) lần đầu tiên phát hành “Giấy 
chứng nhận bảo hiểm điện tử và hóa đơn điện tử”…. 
Ngoài ra, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cũng ký hợp 
đồng với Công ty Audatex - nhà cung cấp hàng đầu thế 
giới về các giải pháp phần mềm vận hành và quản lý chất 
lượng bồi thường bảo hiểm xe cơ giới để thực hiện việc 
kiểm soát bồi thường trong nghiệp vụ xe cơ giới.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ được coi là điểm sáng của thị trường 
bảo hiểm Việt Nam 2016 với sự phát triển đồng đều của 
các DNBH, tốc độ tăng trưởng mạnh và vượt trội. Thị 
trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục thu hút vốn đầu tư từ 
các tập đoàn nước ngoài thông qua việc các liên doanh 
bảo hiểm nhân thọ liên tục được thành lập từ năm 2014 
đến nay. Trong năm 2016, Ngân hàng TMCP Quân Đội 
(MBB – HOSE) đã được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành 
lập và hoạt động với tên gọi “Công ty TNHH bảo hiểm 
nhân thọ MB Ageas”. Công ty bảo hiểm nhân thọ MB 
Ageas có vốn điều lệ đăng ký là 1.100 tỷ đồng, trong đó, 
MBB góp vốn 671 tỷ đồng, chiếm 61%, phần còn lại do 
2 đối tác nước ngoài Ageas Insurance International NV 
(Vương quốc Bỉ) góp 319 tỷ đồng, chiếm 29%, và Muang 
Thai Life Assurance Company Limited (Thái Lan) góp 110 
tỷ đồng, chiếm 10%.

Nổi bật trên thị trường bảo hiểm nhân thọ trong năm 
2016 là làn sóng M&A diễn ra sôi động. Đầu năm 2016, 
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Năm 2017, với triển vọng kinh tế vĩ mô tiếp tục cải thiện dù còn nhiều khó khăn và nhận thức của người dân 
về vai trò của bảo hiểm ngày càng tăng, thị trường bảo hiểm được kỳ vọng sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng 
khả quan. Dự báo năm 2017, doanh thu phí gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng khoảng 
15%-17%; thị trường bảo hiểm nhân thọ duy trì đà tăng trưởng cao với tổng doanh thu phí của thị trường 
bảo hiểm nhân thọ tăng khoảng 22%- 25%, doanh thu khai thác mới tăng trưởng khoảng 30%.

Tập đoàn bảo hiểm Chubb mua lại toàn bộ Tập đoàn bảo 
hiểm ACE, và đổi tên ACE Việt Nam thành CHUBB Life 
Việt Nam. Việc này diễn ra tương tự đối với giao dịch giữa 
FWD và Great Eastern. Tập đoàn Sunlife (Canada) đã mua 
lại toàn bộ cổ phần của PVI Holdings trong liên doanh 
PVI Sunlife và chính thức đổi tên thành Công ty TNHH 
bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (Sun Life Việt Nam) 
với tư cách pháp nhân mới là Công ty thành viên thuộc sở 
hữu hoàn toàn của Sun Life. Công ty Mẹ của Prevoir đang 
lên kế hoạch bán hoạt động kinh doanh tại thị trường 
Việt Nam. Điều này cho thấy xu thế M&A dự báo sẽ tiếp 
tục diễn ra trong thời gian tới đối với một số DNBH quy 
mô nhỏ, hoạt động không hiệu quả trên thị trường.

Trên thị trường BHNT, các DNBH nhân thọ vẫn cạnh 
tranh chủ yếu thông qua kênh truyền thống đại lý, tập 
trung phát triển và nâng cao chất lượng đại lý qua đào 
tạo, chính sách thưởng hoa hồng... Năm 2016, các DNBH 
đều đẩy mạnh việc phát triển mạng lưới phân phối. Tính 
riêng, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ trong năm 2016 
đã thành lập thêm 5 công ty thành viên, nâng tổng số 
công ty thành viên lên 65 công ty, hoạt động trên 63 tỉnh 
thành cả nước. Các DN nhân thọ nhỏ trước đây chưa khai 
thác kênh đại lý cũng bắt đầu xây dựng mạng lưới như: 
Generali Việt Nam, FWD Việt Nam... Đồng thời, các DNBH 
cũng đẩy mạnh kênh phân phối mới như bancasurance 
và telesales kết hợp với phát triển sản phẩm, dịch vụ, 
gia tăng quyền lợi khách hàng. Tỷ trọng doanh thu phí 
bảo hiểm của các doanh nghiệp BHNT qua các kênh 
phân phối mới, đặc biệt là bancassurance cũng đang 
dần tăng. Các DNBH nhân thọ trong thời gian gần đây 
đẩy mạnh khai thác kênh bancasurance khi hàng loạt 
ngân hàng ký hợp đồng hợp tác với các DNBH: Dai-ichi 
và VPbank, Chubb Life Việt Nam và VietCapital Bank ký, 
Phú Hưng Life và GINET Việt Nam. Một số các DNBH ký 

các hợp đồng bancassurance độc quyền như: FWD với 
ABBANK, Eximbank với Generali Việt Nam. Song song với 
với ký hợp đồng với ngân hàng, nhiều DNBH nhân thọ 
cũng tập trung nghiên cứu đưa ra các sản phẩm dành 
riêng cho kênh phân phối này. Nổi bật ở kênh phân phối 
bancassurance trên thị trường nhân thọ năm 2016 là sản 
phẩm BAOVIET Easy Life của Bảo Việt Nhân thọ.

Ngoài ra, các DNBH nhân thọ bắt đầu tập trung vào việc 
ứng dụng công nghệ vào việc khai thác và chăm sóc 
khác hàng. Prudential Việt Nam công bố thử nghiệm hệ 
thống bán bảo hiểm trực tuyến (e-commerce) với một 
số sản phẩm chính. Hồ sơ của khách hàng cũng sẽ được 
gửi trực tiếp từ máy tính bảng của các đại lý/tư vấn viên 
bảo hiểm để các bộ phận chức năng của công ty kiểm 
tra…Nhiều DNBH nhân thọ khác cũng liên tục phát triển 
và ứng dụng công nghệ cao vào quá trình khai thác và 
chăm sóc khách hàng. Ví dụ như: Chubb Life, với hệ thống 
phần mềm eSMART, khi đại lý tư vấn (qua ứng dụng trực 
tuyến) thì thông tin sẽ được chuyển online. Phòng thẩm 
định và phát hành hợp đồng cũng làm việc online cho 
yêu cầu bảo hiểm khách hàng. Bên cạnh đó, Manulife, 
AIA hay Dai-ichi Life…cũng đã phát triển những phần 
mềm để khách hàng có thể kết nối và tra thông tin hợp 
đồng trực tuyến.

Trong năm 2016, cạnh tranh sản phẩm cũng diễn ra 
mạnh mẽ trên thị trường bảo hiểm nhân thọ. Sức ép 
cạnh tranh và tăng trưởng buộc các doanh nghiệp phải 
chú trọng thiết kế lại sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn 
nhu cầu của khách hàng. Một số sản phẩm mới của các 
DNBH nhân thọ được giới thiệu từ đầu năm là: ), An tâm 
học vấn, An Hưng Thịnh Vượng (Bảo Việt Nhân thọ), Pru 
– An tâm trọn đời – Kế hoạch học vấn (PrudentialBảo Gia 
An Thịnh (Generali)…
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