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TỔNG BIÊN TẬP 

ÔNG ĐỖ TRƯỜNG MINH

               Thân gửi các đồng chí Lãnh đạo, nguyên là Lãnh đạo Tập đoàn, cán bộ hưu trí, và toàn thể cán bộ nhân 
viên, tư vấn viên trên hệ thống Bảo Việt,

               Nhân dịp năm mới 2020 và hòa trong không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền Canh Tý, thay mặt Đảng ủy, 
Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, tôi thân ái gửi đến các đồng chí Lãnh đạo, nguyên là Lãnh đạo Tập đoàn, 
cán bộ hưu trí, và toàn thể cán bộ, nhân viên, tư vấn viên trong toàn hệ thống Bảo Việt cùng gia đình lời chúc sức 
khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

               Năm 2019, với thông điệp “Làm chủ công nghệ cao – Khác biệt tạo hiệu quả” và với tinh thần hợp lực, 
đoàn kết, Tập đoàn Bảo Việt cùng các đơn vị thành viên quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm 
hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019. Bảo Việt tiếp tục khẳng định Thương hiệu số 1 trên thị trường Tài 
chính bảo hiểm Việt Nam với giá trị thương hiệu đạt 267 triệu USD. Đặc biệt, tập đoàn Bảo Việt đã vinh dự được 
nhận Cờ Thi đua Chính phủ cho những thành tích xuất sắc trong các năm qua. 

               Bước sang năm 2020 – năm cuối thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020 của Tập đoàn Tài 
chính – Bảo hiểm Bảo Việt, cũng đánh dấu cột mốc quan trọng với sự kiện kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển 
của Bảo Việt, với phương châm “Học tập – Áp dụng - Sáng tạo”, Bảo Việt tự tin hành động, vững bước trên con 
đường chinh phục đỉnh cao, giữ vững vị trí số 1.

               Thay mặt Đảng ủy và Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp của Ban lãnh đạo, toàn thể 
cán bộ nhân viên, tư vấn viên trong toàn hệ thống Bảo Việt trong năm qua. Tôi tin tưởng rằng, cùng với niềm tin, 
sự quyết tâm và đoàn kết, Bảo Việt sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh năm 2020, hoàn thành 
mục tiêu chiến lược 2016-2020 và hướng đến chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, phát triển Hiệu quả - An 
toàn - Bền vững.

               Nhân dịp năm mới 2020 và đón chào Xuân Canh Tý, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo 
Việt, một lần nữa, tôi xin gửi đến các đồng chí Lãnh đạo, các đồng chí nguyên là Lãnh đạo, cán bộ hưu trí và toàn 
thể cán bộ, nhân viên, tư vấn viên toàn hệ thống của Bảo Việt, các thế hệ của Bảo Việt một năm mới Mạnh khỏe, 
Hạnh phúc và Thịnh vượng!

Thân ái,

TM. Đảng ủy, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 

ĐÀO ĐÌNH THI
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vào sự phát triển của nền kinh tế số. Mục tiêu đến 
năm 2025, hoàn thành xây dựng Tài chính điện tử và 
cơ bản thiết lập nền tảng Tài chính số hiện đại, bền 
vững, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu lớn, dữ 
liệu tài chính mở và hệ sinh thái Tài chính số. Ngành 
Tài chính đóng vai trò kiến tạo, kết nối, chia sẻ dữ 
liệu và các nền tảng số hóa, đáp ứng toàn diện nhu 
cầu giao dịch tài chính công, nhu cầu khai thác sử 
dụng thông tin số của Chính phủ, người dân, doanh 
nghiệp và các tổ chức. 

Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, nắm 
bắt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
4 mang lại hiệu quả, hiệu lực cao trong hoạt động 
quản lý của ngành Tài chính, thời gian tới, Bộ Tài 
chính đặt ra nhiệm vụ và một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, xây dựng chiến lược và hoàn thiện cơ 
chế, chính sách chuyển đổi số. Trong đó: Xây dựng 
Chiến lược Tài chính đến năm 2030 và chiến lược 
của từng lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc, nợ công, 
tài sản công, chứng khoán, dự trữ quốc gia, giá, bảo 
hiểm, kế toán - kiểm toán... phù hợp định hướng 
phát triển kinh tế số. Trên cơ sở Chiến lược Tài chính 
đến năm 2030, xây dựng Chiến lược chuyển đổi 
số ngành Tài chính đến năm 2025, tầm nhìn 2030; 
Hoàn thiện chính sách tạo hành lang pháp lý triển 
khai Tài chính số; Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện 
tử ngành Tài chính, Kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về tài chính hướng tới Kiến trúc Tài chính số; Rà soát 
kế hoạch 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin giai 
đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch 5 năm ứng 
dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025 của 
ngành Tài chính và các đơn vị trong ngành phù hợp 
với Chiến lược Tài chính đến năm 2030 và Chiến 
lược chuyển đổi số ngành Tài chính đến năm 2025, 
tầm nhìn 2030.

Thứ hai, tiếp tục xây dựng, phát triển tài chính điện 
tử, hình thành hệ sinh thái tài chính số. Ứng dụng 
mạnh mẽ hơn công nghệ mới vào các lĩnh vực hoạt 
động quản lý, chỉ đạo điều hành của ngành thông 
qua việc hình thành các hợp tác chiến lược, các đề 
án, dự án đầu tư; chú trọng đề xuất về dữ liệu lớn, 
trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, internet kết nối vạn vật.

Thứ ba, thiết lập môi trường làm việc điện tử và xây 
dựng Cổng giao tiếp ngành Tài chính tích hợp sâu, 
rộng và xuyên suốt giữa các Cổng giao tiếp trong 
ngành, liên thông với Chính phủ  và các cơ quan 
nhà nước theo hướng dữ liệu mở sử dụng các giải 
pháp trí tuệ nhân tạo, tương tác và trả lời tự động để 
phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tăng cường xây 
dựng, cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ dữ liệu 
theo nhu cầu cá nhân hóa qua nhiều phương thức 
khác nhau, đặc biệt là qua các thiết bị di động, công 
nghệ đám mây. Xây dựng các văn phòng điện tử, 
hình thành môi trường làm việc tích hợp, liên thông, 
cộng tác và chia sẻ thông tin thông minh trong toàn 
ngành hướng tới văn phòng điện tử không giấy tờ, 
triển khai công việc mọi lúc, mọi nơi.

Thứ tư, triển khai dịch vụ hạ tầng và an toàn bảo 
mật thông tin tài chính.

Thứ năm, tuyên truyền nâng cao nhận thức, đào tạo 
kiến thức về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
4.

(Nghị quyết 02-NQ/BCSĐ ngày 9/3/2018 Ban cán 
sự Đảng Bộ Tài chính về triển khai ứng dụng công 
nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong 
lĩnh vực Tài chính - Ngân sách)

NgàNh Tài chíNh chủ độNg Tiếp cậN 
cuộc cách mạNg côNg Nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với xu 
hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp của 
hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học và sự đột 
phá của Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo đang là xu 
thế tác động mạnh mẽ tới mọi mặt đời sống kinh 
tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới trong đó 
có Việt Nam. 

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã thực hiện nhiều giải 
pháp tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông 
tin toàn ngành Tài chính, nhằm tiếp cận một cách 
nhanh nhất với cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4 như: áp dụng công nghệ ảo hóa máy chủ 
nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư phần cứng; triển 
khai công nghệ phân tích dữ liệu lớn; bước đầu ứng 

dụng công nghệ mạng xã hội, công nghệ di động 
trong việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, hệ 
thống thuế điện tử, hải quan điện tử, hệ thống quản 
lý hải quan tự động tại cảng biển, hệ thống một cửa 
quốc gia hải quan ASEAN. Ngành Tài chính đã bước 
đầu đang tiếp cận với giai đoạn phát triển đầu tiên 
của Chính phủ số, đó là giai đoạn xây dựng Chính 
phủ điện tử và Tài chính điện tử.

Là đơn vị nhiều năm dẫn đầu về ứng dụng công 
nghệ thông tin trong khối các cơ quan Chính phủ, 
Bộ Tài chính chủ động áp dụng các thành quả công 
nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, 
xây dựng nền tảng quản trị thông minh, cung cấp 
các dịch vụ tài chính thông minh, tham gia tích cực 
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chuỗi giá trị bảo hiểm) đều chịu sự ảnh hưởng rất 
lớn của kỹ thuật số. Khi người tiêu dùng quen sử 
dụng các dịch vụ kỹ thuật số, đặc biệt là thông qua 
thương mại điện tử, các dịch vụ tài chính dành cho 
người tiêu dùng sẽ được dự báo sẽ trở nên phổ 
biến, trong đó có dịch vụ bảo hiểm. Số liệu nghiên 
cứu của MetLife châu Á gần đây cho thấy, gần như 
tất cả các mảng dịch vụ chăm sóc khách hàng bảo 
hiểm sẽ chuyển sang nền tảng kỹ thuật số. Sự tiện 
lợi của các kênh kỹ thuật số sẽ giúp giảm tương tác 
trực tiếp, các tổng đài điện thoại và tư vấn cá nhân 
có thể được bổ sung bằng chatbots (trợ lý ảo hay 
hệ thống trả lời tự động) và các công cụ kỹ thuật số 
để hỗ trợ đại lý bảo hiểm trong quá trình làm việc 
với khách hàng. 

Nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của CMCN 4.0 
đến thị trường bảo hiểm, theo Viện Chiến lược 
và Chính sách Tài chính (Bộ Tài chính), ứng dụng 
của CMCN 4.0 sẽ tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực 
bảo hiểm. Chẳng hạn, trong giai đoạn tìm hiểu thị 
trường và thiết kế sản phẩm, dữ liệu lớn (Big Data), 
vạn vật kết nối (IoT) mang lại những phân tích đáng 
tin cậy, nhanh hơn nhiều so với các phương tiện 
truyền thống trước đây, thúc đẩy các DNBH phát 
triển được những sản phẩm bảo hiểm cá thể hoá 
cao cho từng đối tương. Trong giai đoạn tiếp thị/
chào bán sản phẩm, IoT, mạng xã hội hỗ trợ việc 
tiếp cận và tương tác với khách hàng nhanh hơn 
trước đây rất nhiều. Với trí tuệ nhân tạo (AI) và Big 
Data, DNBH cung cấp cho đại lý các thông tin để 
tối ưu hóa sản phẩm/dịch vụ đối với mỗi khách 
hàng với một khoảng thời gian tối ưu. Áp dụng AI 
đối với thiết bị di động cho đại lý – phân tích AI, 
phân tích mô hình hoạt động tối ưu và hỗ trợ đại 
lý. Công nghệ số giúp việc lập bản chào phí bảo 
hiểm nhanh, trực tiếp, thủ tục đơn giản hơn, giảm 
bớt chi phí và thời gian. Giai đoạn thẩm định rủi ro, 
tính phí bảo hiểm, Big Data giúp tra xuất dữ liệu về 
khách hàng tiện lợi, đầy đủ, khiến việc thẩm định, 
tính phí bảo hiểm diễn ra nhanh hơn. Big Data cũng 
giúp tránh, ngăn ngừa trục lợi bảo hiểm hoặc hành 
vi lựa chọn bất lợi. Giai đoạn phục vụ sau bán hàng, 
Các công cụ trực tuyến giúp quản trị hợp đồng bảo 
hiểm mọi nơi, mọi lúc, rất thuận tiện cho khách 
hàng. Các dịch vụ 24/7, sử dụng AI trả lời những 
thắc mắc của khách hàng; công nghệ định vị, địa 
phương hóa, cá thể hoá chăm sóc khách hàng… 
Trong giai đoạn quản lý, giải quyết khiếu nại, tương 

tác kỹ thuật số cho phép cải thiện trải nghiệm của 
khách hàng trong giai đoạn giải quyết khiếu nại, chi 
trả quyền lợi nhanh chóng; AI giúp đọc hồ sơ thẩm 
định nhanh hơn, chính xác hơn con người... 

Có thể nói, trong bối cảnh CMCN 4.0, công nghệ 
thông tin đang mang lại cho lĩnh vực bảo hiểm 
nhiều lợi ích như mở rộng đa dạng kênh phân phối, 
xây dựng cơ sở dữ liệu toàn diện, nâng cao hiệu quả 
hoạt động. Tuy nhiên, vẫn có nhiều thách thức đặt 
ra đối với ngành bảo hiểm Việt Nam nói chung và 
DNBH nói riêng trong bối cảnh CMCN 4.0 cụ thể:

Một là, CMCN 4.0 sẽ làm thay đổi phương thức cung 
cấp sản phẩm bảo hiểm. Ở các nước phát triển (Sin-
gapore, Hàn Quốc...) các DNBH đang triển khai bán 
bảo hiểm thông qua ứng dụng trên trang website 
của DN với các tiện ích. Cụ thể, khách hàng có thể 
mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chỉ trong một 
vài cú nhấp chuột; Kết nối với DNBH để có được sự 
tương tác và lời khuyên cá nhân thông qua website 
bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh thay vì 
những cuộc tư vấn dài trước đây thông qua môi giới, 
đại lý. Dựa trên kết quả phân tích nhu cầu tài chính, 
ứng dụng công nghệ sẽ đưa ra các sản phẩm tương 
ứng và các lời khuyên đáp ứng các mục tiêu và nhu 

Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 không chỉ là số hóa, Internet hóa các thiết bị mà còn là sự hội tụ, 
dung hợp nhiều công nghệ và tương tác của chúng trên nhiều lĩnh vực với quy mô rộng lớn, có thể kể đến trí 
thông minh nhân tạo (AI), tự động hoá, Vạn vật kết nối (IoT), các phương tiện không người lái, công nghệ in 
3D, công nghệ thực tế ảo, công nghệ nano… Do vậy, cuộc CMCN 4.0 ngày càng ảnh hưởng đến tất cả các 
lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó lĩnh vực bảo hiểm cũng không phải là ngoại lệ. 

DoaNh Nghiệp bảo hiểm
TroNg cuộc cách mạNg côNg Nghiệp 4.0

MINH TRườNG

Từ nhận diện thách thức…

Cuộc CMCN 4.0 là sự hợp nhất các công nghệ, làm 
mờ đi ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số 
và sinh học. CMCN 4.0 dự báo sẽ làm biến đổi hầu 
hết nền công nghiệp của mọi quốc gia cả về bề 
rộng và chiều sâu trong toàn bộ các hệ thống sản 
xuất, quản lý và quản trị. Những công nghệ mới của 
CMCN 4.0 đem lại sự thay đổi lớn trong đời sống 
kinh tế - xã hội cả ở khía cạnh tiêu dùng, sản xuất. 
Công nghệ mới sẽ giúp tạo ra các sản phẩm và dịch 
vụ mới, giảm chi phí vận chuyển và liên lạc, từ đó 

tăng hiệu quả và năng suất lao động, do đó chuỗi 
cung ứng toàn cầu sẽ trở nên đơn giản và hiệu quả 
hơn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. CMCN 
4.0 sẽ tác động vào nền kinh tế cũng như cơ cấu 
kinh tế, tạo ra sản phẩm mới, tăng năng suất, sản 
lượng, tăng thu nhập từ đó thay đổi thói quen tiêu 
dùng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người 
dân trên toàn thế giới…

Đối với lĩnh vực bảo hiểm, CMCN 4.0 ảnh hưởng 
đến mọi mặt của ngành này bởi các công đoạn 
của một chu trình sản phẩm dịch vụ bảo hiểm (hay 

#TÍCH HỢP ĐA NỀN TẢNG

#THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

#CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

#RA MẮT PHIÊN BẢN VIDEO
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thành thách thức của DNBH bởi không chỉ về câu 
chuyện tài chính mà còn vì tính chất dài hạn, tuổi 
đời của công nghệ.

…Đến đón đầu xu thế CMCN 4.0 của doanh 
nghiệp bảo hiểm

Từ việc nhận diện những thách thức, các doanh 
nghiệp bảo hiểm tập trung vào các giải pháp đẩy 
mạnh ứng dụng kỹ thuật số vào hoạt động kinh 
doanh bảo hiểm, gia tăng kênh bán hàng, số hóa dữ 
liệu, nâng cao hiệu quả hoạt động… Tại Việt Nam, 
không ít doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã nhanh 
nhạy đón đầu xu thế để tận dụng lợi thế của cuộc 
CMCN 4.0 thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng kỹ 
thuật số vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Trong 
số các DNBH tiên phong đón đầu cuộc CMCN 4.0 
phải kể đến một số tên tuổi lớn, hàng đầu trên thị 
trường bảo hiểm Việt Nam như Tập đoàn Bảo Việt. 
Năm 2018, Bảo Việt tiếp tục 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 nhằm đáp ứng yêu cầu cạnh tranh 
trong xu hướng CMCN 4.0, góp phần 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 và đáp ứng yêu cầu 
cạnh tranh trong xu hướng CMCN 4.0.

Theo dòng chảy của xu thế mới, Bảo hiểm Bảo Việt 
đã tiên phong ứng dụng công nghệ và các giải pháp 
công nghệ mới 4.0 không chỉ trong khâu bán hàng, 
quản lý nghiệp vụ, quản lý bồi thường, kiểm soát 
dữ liệu khách hàng mà còn trong việc tương tác với 
khách hàng để mang lại cho khách hàng sự thuận 
tiện cao nhất. Việc triển khai website bán hàng trực 
tuyến cũng như thúc đẩy hợp tác với các đối tác 
ngân hàng, bệnh viện, ô tô, công nghệ... không 
chỉ nâng cao tương tác cùng khách hàng, đa dạng 
kênh phân phối mà từ đó, còn mang lại những giải 
pháp bảo hiểm số trọn gói với giá trị gia tăng, nâng 
cao quyền lợi của khách hàng. Một trong những 
thành tựu công nghệ được Bảo hiểm Bảo Việt ứng 
dụng trong hoạt động kinh doanh là công nghệ 
AI. Các quy trình và giao dịch được chuyển đổi qua 
công nghệ số, giúp việc tra cứu và truy cập thông 
tin nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian hơn 
cho khách hàng; thông tin dữ liệu được quản lý có 

hệ thống, tăng tính bảo mật và được dự phòng cẩn 
thận. Bảo hiểm Bảo Việt cũng là đơn vị đầu tiên triển 
khai Ứng dụng Tích hợp Quản lý Giải pháp Bảo hiểm 
số với tên gọi Baoviet Direct hay Ứng dụng Giám 
định Bồi thường số Eclaim. Chỉ cần tải về điện thoại 
và đăng nhập vào ứng dụng, khách hàng sẽ có thể 
dễ dàng đặt mua bảo hiểm, quản lý quyền lợi hợp 
đồng bảo hiểm, khai báo và theo dõi yêu cầu bồi 
thường, tìm kiếm garage, bệnh viện/phòng khám 
gần nhất, đặt lịch khám bệnh/sửa chữa xe… Tất cả 
được thực hiện chỉ bằng vài cú chạm với thông tin 
đầy đủ, chính xác, hoạt động mọi lúc, mọi nơi…
mang đến tiện ích tối đa cho khách hàng. Cùng với 
đó, Bảo hiểm Bảo Việt đẩy mạnh phát triển kênh 
bán hàng trực tuyến; hợp tác mạnh mẽ cùng các 
đối tác công nghệ thông tin, ví điện tử. Trong đó 
có Ví MoMo - Công ty Fintech cung cấp giải pháp 
ví điện tử an toàn, giúp khách hàng chủ động lựa 
chọn và trực tiếp mua sản phẩm bảo hiểm của Bảo 
hiểm Bảo Việt và được trải nghiệm quy trình đặt 
mua, thanh toán trực tuyến khép kín, nhanh chóng, 
tiện lợi với các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn bảo mật 
quốc tế chỉ bằng một chạm trên di động. 

Đồng hành cùng xu thế công nghệ 4.0, Bảo Việt 
Nhân thọ đã ứng dụng công nghệ mới và tự động 
trong việc chăm sóc và phục vụ khách hàng, đa 
dạng hình thức thanh toán, đầu tư xây dựng và 
phát triển các kênh phục vụ khách hàng thuận tiện 
hơn bao gồm cả kênh truyền thống và các kênh 
trên môi trường số. Tiếp tục cuộc cách mạng rút 
ngắn thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Bảo 
Việt Nhân thọ đã chính thức triển khai Quy trình giải 
quyết quyền lợi bảo hiểm 15 phút trên toàn quốc. 
Đây là thời gian giải quyết ngắn nhất trên thị trường 
hiện nay. Nâng cao hơn nữa trải nghiệm của khách 
hàng, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục nâng cấp ứng 
dụng Cổng thông tin Khách hàng MyBVLife, giúp 
khách hàng trực tiếp tra cứu thông tin hợp đồng, 
quá trình đóng phí, giải quyết quyền lợi, hóa đơn 
điện tử và các thông báo thường niên của các hợp 
đồng có liên quan. Ứng dụng còn cho phép khách 
hàng thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến nhanh 
chóng, thuận tiện và an toàn. Hiện tại, MyBVLife đã 
có mặt trên website mybvlife.baovietnhantho.com.
vn và trên các nền tảng App Store và Google Play, 
giúp khách hàng thao tác mọi yêu cầu chỉ trên một 
ứng dụng duy nhất. Trong thời gian sắp tới, Bảo Việt 
Nhân thọ sẽ tiếp tục phát triển các tính năng ưu 

cầu của khách hàng. Khách hàng có cơ hội nhận 
được các dịch vụ bảo hiểm sáng tạo hoặc các lợi ích 
liên ngành khác, phù hợp với nhu cầu và tài chính 
của bản thân… Với những thị trường bảo hiểm kỹ 
thuật số phát triển, xuất hiện các kênh phân phối 
mới để hỗ trợ kênh truyền thống như môi giới và 
cộng tác viên trực tuyến, sàn thương mại điện tử 
và các kênh đối tác (kết hợp với hãng hàng không, 
công ty du lịch...).

Hai là, CMCN 4.0 sẽ tạo ra một sự dịch chuyên lớn 
nguồn lực lao động. Theo báo cáo “Việc làm trong 
tương lai” (The Future of Jobs) của Diễn đàn Kinh 
tế Thế giới (WEF), việc sử dụng ngày càng nhiều 
robot, các dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong tất cả 
các lĩnh vực của nền kinh tế sẽ thay thế con người 
trong rất nhiều công việc. Điều này ngày càng ảnh 
hưởng nhiều hơn đến xu hướng việc làm trên toàn 
cầu và là nguyên nhân dẫn đến các mối đe dọa về 
thị trường lao động. CMCN 4.0 có thể có những ảnh 
hưởng lớn tới thị trường lao động khi mà tự động 
hóa thay thế con người trong hoạt động sản xuất 
có thể dẫn đến dư thừa lao động, gây ra tình trạng 
mâu thuẫn xã hội và gia tăng bất bình đẳng. Trong 
lĩnh vực bảo hiểm, CMCN 4 với các ứng dụng công 
nghệ hiện đại cũng có khả năng gây ra nguy cơ 
giảm việc làm cho người lao động khi người dân 
lựa chọn hình thức giao dịch điện từ nhiều hơn cho 
nhu cầu mua bảo hiểm. Rất nhiều vị trí nghề nghiệp 
trong lĩnh vực bảo hiểm như môi giới bảo hiểm sẽ 
không còn nữa. Cùng với đó, những người đang 
làm công việc hiện tại như môi giới bảo hiểm, đại lý 
bảo hiểm sẽ mất việc... 

Ba là, những công nghệ hiện đại được tích hợp 
có thể kết nối thế giới thực và ảo để sản xuất, con 
người có thể điều khiển quy trình ngay tại nhà mình 
mà vẫn bao quát được tất cả mọi hoạt động của 
nhà máy thông qua sự vượt trội của Internet. Có thể 
coi IoT là mối quan hệ giữa vạn vật (các sản phẩm, 
dịch vụ, địa điểm...) và con người thông qua các 
công nghệ kết nối và các nền tảng khác nhau. Qua 
đó, làm giảm đáng kể chi phí vận chuyển, liên lạc, 
dây chuyền hậu cần và cung cấp toàn cầu sẽ trở 
nên hiệu quả hơn, chi phí thương mại được giảm 
thiểu. Thực tế này cũng có thể khiến cho nhu cầu 
của không ít loại sản phẩm bảo hiểm sẽ ít đi hoặc 
biến mất khi các rủi ro về tai nạn, sai sót… sẽ không 
còn. Nói cách khách, sự phát triển của khoa học 

công nghệ trong lĩnh vực vật lý, sinh học, y học... sẽ 
làm thay đổi nhu cầu về bảo hiểm của người dân, sẽ 
có nhiều sản phẩm bảo hiểm truyền thống không 
còn đất sống, nhưng cũng sẽ làm xuất hiện các loại 
sản phẩm bảo hiểm gắn với sản xuất nhân tạo hoặc 
công nghệ.

Bốn là, thách thức cho các cơ quan quản lý bảo 
hiểm. Tiềm năng phát triển bảo hiểm đặc biệt với 
sự hỗ trợ của công nghệ thông tin dự báo sẽ còn 
rất nhiều dư địa. CMCN 4.0 sẽ tạo ra nhiều dư địa 
cho DN với việc cho ra đời nhiều sản phẩm mới. 
Tuy nhiên, việc quản lý thị trường sẽ khó khăn hơn 
nhiều bởi sẽ có những công đoạn của bảo hiểm sẽ 
không còn do con người thực hiện. Để phát triển 
cần phải có những quy định rõ ràng trong bảo vệ 
khách hàng, nhưng vẫn đảm bảo khuyến khích đổi 
mới, đảm bảo sự phối hợp chính sách giữa các nhà 
quản lý được nhịp nhàng, thông suốt. Khi số lượng 
sản phẩm được số hóa và kênh phân phối được 
mở rộng, cũng đặt ra yêu cầu ứng dụng CNTT vào 
công tác quản lý giám sát hoạt động kinh doanh 
bảo hiểm đối với cơ quan giám sát. Trong khi đó, 
nền tảng công nghệ của cơ quan quản lý và trình 
độ công nghệ của công chức hiện nay vẫn chưa thể 
đáp ứng yêu cầu đặt ra

Năm là, những lo ngại về an ninh mạng và an toàn 
dữ liệu khách hàng. Mất an toàn thông tin có thể 
gây thiệt hại về kinh tế cho cả DNBH và khách hàng, 
làm giảm uy tín, lợi thế cạnh tranh của DNBH, thậm 
chí có thể dẫn đến các rủi ro về pháp lý. Điển hình 
của các nguy cơ mất an toàn thông tin: Hệ thống 
thông tin bị sự cố, lỗ hệ thống mạng, thiên tai dẫn 
đến làm mất tính sẵn sàng của hệ thống thông tin; 
Lỗi do con người vô tình gây ra (phá hủy dữ liệu 
hoặc thiết bị công nghệ thông tin do bất cẩn, vận 
hành sai, rò rỉ thông tin...) hoặc cố ý phá hoại (nguy 
cơ tấn công, mã độc, giả mạo, lừa đảo, ăn cắp thông 
tin...). Đây là những nguy cơ hiện hữu đối với bất kỳ 
DN trong lĩnh vực nào trong bối cảnh công nghệ số, 
đặc biệt là lĩnh vực bảo hiểm với dữ liệu về khách 
hàng rất lớn.

Sáu là, các DNBH đòi hỏi phải sở hữu hệ một thống 
công nghệ hiện đại, một cơ sở dữ liệu đầy đủ để có 
thể thiết kế chi tiết mỗi rủi ro được bảo hiểm, quyền 
lợi bảo hiểm rất đa dạng để thu hút khách hàng lựa 
chọn. Việc đầu tư nền tảng công nghệ hiện đại trở 
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TRầN THị THANH LIêM - NGuyễN TIếN TRuNG
TRuNG TâM CôNG NGHệ THôNG TIN, TậP ĐoàN Bảo VIệT

Trong những năm gần đây, các loại hình xâm nhập 
trái phép vào hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) 
đã tăng cả về quy mô cũng như mức độ ảnh hưởng, 
tác động vào hệ thống đích. Hệ thống máy tính của 
các tổ chức thường xuyên phải đối phó với các cuộc 
tấn công, xâm nhập trái phép, gây rò rỉ, mất mát 
thông tin, thậm chí dừng hoạt động, ảnh hưởng 
tiêu cực đến tiến độ, chất lượng công việc, kéo theo 
đó là các tổn thất về kinh tế, uy tín của tổ chức và 
thậm chí là ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Một 
số vụ mất an toàn thông tin điển hình trong thời 
gian gần đây như sự bùng nổ của các mã độc tống 
tiền lợi dụng lỗ hổng hệ điều hành để phát tán với 
tốc độ chóng mặt. Điển hình là mã độc WannaCry, 
lây nhiễm trên hàng trăm máy tính tại hơn 90 nước 
chỉ trong vài giờ. Tại Việt Nam, hơn 1.900 máy tính 
có chứa WannaCry và hơn 52% máy tính tồn tại lỗ 
hổng có thể bị tấn công bởi mã độc này. Sau đó là 
sự xuất hiện của mã độc tống tiền Petya làm tê liệt 
hàng loạt ngân hàng, sân bay, máy ATM và nhiều 
doanh nghiệp lớn tại châu âu. Hay Ngân hàng VP-
Bank bị Hacker chiếm quyền điều khiển để lừa đảo 

khách hàng đánh cắp tài khoản thẻ tín dụng và 
Ngân hàng Sacombank bị mã độc mã hóa tấn công 
đòi tiền chuộc 1000Bitcoint với hệ thống kết SWIFT 
mất 3 ngày dừng các dịch vụ online để rà soát khắc 
phục.

Khi tổ chức có quy mô càng lớn, tính chất thông tin 
phức tạp đặc biệt là trong thời kỳ Cách mạng công 
nghiệp 4.0 đang bùng nổ kết nối vạn vật toàn cầu, 
thì yêu cầu xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn, 
chính sách, quy định về an toàn thông tin (ATTT) 
một cách chi tiết, rõ ràng tạo hành lang pháp lý chặt 
chẽ sẽ là một trong những yếu tố vô cùng quan 
trọng. 

Việc chuẩn hóa công tác đảm bảo ATTT là việc thực 
hiện đồng thời giữa chuẩn hóa các yếu tố liên quan 
đến “CoN NGườI”; “Quy TRÌNH” và “CôNG NGHệ”. 
Trong đó, yếu tố con người liên quan đến các vấn 
đề về nhận thức ATTT, sự tuân thủ theo các văn bản 
pháp lý của tổ chức; chuẩn hóa về quy trình là việc 
xây dựng, áp dụng và kiểm soát về hành lang pháp 

hàNh laNg pháp lý aN ToàN ThôNg TiN 
TroNg Thời kỳ cách mạNg côNg Nghiệp 4.0

việt mới như giao dịch trực tuyến, giải quyết quyền 
lợi bảo hiểm online… Ngoài ra, Bảo Việt Nhân thọ 
cũng đã ứng dụng chatbot và AI trong quy trình 
phát hành hợp đồng nhằm rút ngắn thời gian, tiết 
kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả công việc nội 
bộ; ứng dụng thu phí trên thiết bị thông minh, giúp 
triển khai việc thu phí tại nhà cho khách hàng được 
an toàn và nhanh chóng, nhằm đáp ứng nhu cầu 
đóng phí đa dạng và linh hoạt của khách hàng.  

Bảo Việt cũng là một trong số những đơn vị tiên 
phong trong việc sử dụng Facebook Workplace như 
một công cụ hỗ trợ đắc lực để tạo dựng môi trường 
làm việc hiện đại, kết nối xuyên suốt, nâng cao chất 
lượng làm việc nội bộ, từ đó thúc đẩy kinh doanh và 
hiệu quả công việc. Theo định hướng phát triển bền 
vững trên nền tảng công nghệ hiện đại, Facebook 

Workplace đã chính thức được triển khai tại Bảo Việt 
nhằm ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc kết 
nối, trao đổi và xử lý công việc hàng ngày của cán 
bộ nhân viên và Tư vấn viên trên khắp mọi miền. 
Nền tảng Facebook Workplace với những tính năng 
tối ưu cho công việc đang được Bảo Việt sử dụng 
trong hoạt động truyền thông nội bộ, xử lý công 
việc, trong kết nối với tư vấn viên, đại lý… Việc tiên 
phong trong ứng dụng Facebook Workplace giúp 
Bảo Việt cải thiện hiệu quả truyền tải thông tin, xử lý 
công việc, kết nối giữa các thành viên trong doanh 
nghiệp, giữa trụ sở chính với các công ty tại khắp 63 
tỉnh thành. Bảo Việt cũng vận dụng khả năng truyền 
hình trực tiếp của kênh này thay vì tổ chức các cuộc 
họp, giúp tiết giảm chi phí, thông tin được truyền tải 
nhanh chóng, trực quan, góp phần nâng cao hiệu 
suất làm việc.
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quan trọng của việc đảm bảo ATTT trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và sự phát 
triển bền vững của Tập đoàn nói riêng trong kỷ nguyên số. Những năm vừa qua, Tập đoàn Bảo Việt đã quan 
tâm xây dựng và dần hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách có các nội dung liên quan đến ATTT, một 
số văn bản điển hình như sau:

•	 Quyết định số 2837/2015/QĐ/TGĐ/BHBV ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Tổng giám đốc Tổng Công ty 
Bảo hiểm Bảo Việt. về Quy định đảm bảo an toàn, bảo mật đối với các thông tin được lưu trữ, vận chuyển, 
truy cập trên các phương tiện Công nghệ thông tin tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.

•	 Quyết định số 533/QĐ-BVNT ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Tổng giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ 
về Quy chế, chính sách và Quy định An toàn thông tin trong hệ thống Bảo Việt gồm:

 3 Quy chế an toàn thông tin

 3 Chính sách an toàn thông tin – cấp độ bảo mật thông tin

 3 Quy định đảm bảo an toàn thông tin áp dụng cho người dùng cuối

•	 Quyết định số 1173/2017/QĐ-TĐBV của Tổng giám đốc Tập đoàn về Quy định an toàn thông tin hệ 
thống Công nghệ thông tin được sửa đổi bổ sung ban hành ngày 20/07/2017 

•	 Quyết định số 1174/2017/QĐ-TĐBV của Tổng giám đốc Tập đoàn về Quy định sử dụng Hệ thống thư 
điện tử được sửa đổi bổ sung ban hành ngày 20/07/2017 

•	 Quyết định số 1368/2017/QĐ-TĐBV ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Tổng giám đốc Tập đoàn về Quy 
định xử lý vi phạm về an ninh bảo mật, an toàn hệ thống công nghệ thông tin của Tập đoàn Bảo Việt

Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013 tại Tập đoàn Bảo Việt

Năm 2013, Tập đoàn Bảo Việt là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tài chính bảo hiểm đạt 
được chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thông theo tiêu chuẩn ISo 27001:2005. Năm 2015, theo yêu 
cầu của tổ chức quốc tế, các đơn vị đã đạt được chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu 
chuẩn quốc tế ISo 27001:2005 cần thực hiện chuyển đổi sang phiên bản tiêu chuẩn mới ISo 27001:2013.

Việc áp dụng, triển khai xây dựng hệ thống ISMS cũng gặp nhiều khó khăn vì hệ thống ISMS là sự kết hợp 
tổng thể giữa “Con người”; “Quy trình” và “Công nghệ” nên sẽ phải thực hiện triển khai các biện pháp từ phi 
kỹ thuật đến các biện pháp kỹ thuật. Mức độ an toàn thông tin của hệ thống phụ thuộc vào mắt xích yếu 
nhất nên tất cả các bộ phận trong Tập đoàn đều phải nắm rõ, ủng hộ và tham gia vào quá trình chiến lược 
này. 

Chia sẻ về quá trình thực hiện triển khai ISo 27001 có thể kể đến việc phải xây dựng một hệ thống tài liệu, 
chính sách, quy định về an toàn thông tin để kiểm soát đối với vấn đề an toàn thông tin trong tổ chức; an 
toàn thông tin nguồn nhân lực; an toàn thông tin trong quản lý tài sản; an toàn thông tin trong vận hành 
hệ thống, an toàn thông tin trong vòng đời hệ thống, an toàn thông tin trong khi làm việc với đối tác, hay 
kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin hoạt động liên tục… sau đó sẽ thực hiện triển khai các yêu cầu chính 
sách, quy định này. Một trong những điển hình khi triển khai có thể kể đến việc triển khai an toàn máy 
trạm cho người dùng cuối với mục tiêu chuẩn hóa việc cài đặt, thiết lập cấu hình máy trạm để đảm bảo an 
toàn trước khi bàn giao cho người sử dụng (joint AD, cài đặt AV, khóa các tài khoản Admin local, khóa tính 
năng copy dữ liệu, …). Mỗi bộ phận có những tính chất công việc khác nhau, mặt khác do thói quen của 

lý như hệ thống luật, chính sách, quy định... về ATTT. Còn chuẩn hóa về công nghệ là các yêu cầu về thông 
số kỹ thuật, yêu cầu năng lực hệ thống hay các trang thiết bị kỹ thuật.

Một trong những yếu tố quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro gây mất ATTT là xây dựng một Hành lang pháp 
lý về an toàn thông tin chặt chẽ giúp cho mỗi Tổ chức doanh nghiệp vừa kiểm soát/quản lý chặt chẽ các 
hoạt động trong thời kỳ vạn vật kết nối vừa đảm bảo các yêu cầu kinh doanh/nghiệp vụ, tạo lợi thế cho sự 
phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

Hệ thống văn bản pháp lý về an toàn thông tin tại Việt Nam

Hiện nay, Việt Nam đã xây dựng và dần hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách có các nội dung liên quan 
đến ATTT, một số văn bản điển hình như sau:

•	 Chỉ thị số 58/CT-TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển 
CNTT, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.

•	 Luật CNTT ngày 29 tháng 6 năm 2006 có quy định nội dung quản lý nhà nước về CNTT bao gồm cả 
“quản lý ATTT trong hoạt động ứng dụng CNTT”  

•	 Nghị định số 26/2007/NĐ-CP  ngày 15 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật 
Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

•	 Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy 
hoạch phát triển ATTT số quốc gia đến năm 2020. 

•	 Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam 
sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT”.

•	 Chỉ thị số 897/CT-TTg ngày 10 tháng 06 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển 
khai các hoạt động đảm bảo ATTT số.

•	 Luật số 86/2015/QH13 ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch Quốc hội về An toàn thông tin mạng. 
Luật An toàn thông tin mạng bao gồm 8 Chương và 54 Điều.

•	 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an toàn 
hệ thống thông tin theo cấp độ.

•	 Nghị định số 108/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chi 
tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.

•	 Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10  năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn 
xung đột thông tin trên mạng.

•	 Luật số 24/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 của Chủ tịch Quốc hội An ninh mạng. Luật An ninh 
mạng bao gồm 7 Chương và 43 Điều.

Hệ thống văn bản pháp lý về an toàn thông tin tại Tập đoàn Bảo Việt

Cùng theo xu thế phát triển chung của Thế giới và Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt đã nhận thức được tầm 
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người sử dụng trước đây vẫn tùy tiện copy dữ liệu 
nên khi thực hiện triển khai gặp rất nhiều khó khăn. 
Tuy nhiên, được sự ủng hộ của Lãnh đạo Tập đoàn, 
cùng với sự phối hợp của các bộ phận, đồng thời 
khi áp dụng Bảo Việt đã thực hiện các công tác triển 
khai thử nghiệm, truyền thông đào tạo và có đội 
hỗ trợ kỹ thuật luôn theo sát thực hiện nên kết quả 
bước đầu tương đối triển vọng. Đến nay các máy 
trạm của các bộ phận khối/ban/phòng tại Tập đoàn 
Bảo Việt đã được triển khai các điều khoản theo quy 
định sử dụng máy trạm. 

Sau 4 tháng triển khai nâng cấp, Tập đoàn Bảo Việt 
đã chuyển đổi thành công lên phiên bản Hệ thống 
quản lý an toàn thông tin ISo/IEC 27001:2013. 

Việc đạt được chứng nhận ISo 27001 đã 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 gây mất an 
toàn thông tin từ các sự cố không mong muốn giúp 
hoạt động kinh doanh của Tập đoàn được liên tục.

An toàn thông tin là vấn đề có ảnh hưởng lớn đến 
rủi ro hoạt động của doanh nghiệp được xem là một 
phần thương hiệu của mỗi tổ chức, doanh nghiệp 
nên công tác quản lý an toàn thông tin cần được 
doanh nghiệp tổ chức chú trọng quan tâm bởi nó 
có tác động gián tiếp đến không những các chỉ tiêu 
về tài chính như doanh thu lợi nhuận mà còn phản 
ánh được danh tiếng, uy tín của tổ chức đó. 

Để đảm bảo việc xây dựng và thực thi hành lang 
pháp lý về an toàn thông tin trong Cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0 – Môi trường pháp lý 4.0 được 
hiệu quả và không để hành lang pháp lý trở thành 
rào cản của tổ chức, doanh nghiệp khi hội nhập 
hóa trong kỷ nguyên số, thời đại số rất cần đến sự 
quyết tâm của ban lãnh đạo thể hiện qua sự hỗ trợ 
về nguồn lực, tăng cường các cam kết về tuân thủ 
trong hoạt động CNTT. Bên cạnh đó, hoạt động của 
bộ phận chuyên trách an toàn thông tin, tuân thủ 
công nghệ thông tin phải diễn ra thường xuyên, 
liên tục để kiểm tra tính tuân thủ các chính sách, 
quy định, quy trình đã được xây dựng và phê duyệt 
nhằm tìm ra các điểm không phù hợp đối với chính 
sách nội bộ cũng như không tương thích với các 
tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực an toàn thông tin. 
Cuối cùng và không thể thiếu là cần có sự phối hợp 
đồng bộ và chặt chẽ giữa các đơn vị trong tổ chức 
cũng như các đơn vị có liên quan trong việc triển 
khai các chính sách an toàn thông tin để dảm bảo 
việc thực thi được thống nhất và xuyên suốt trong 
toàn bộ hệ thống. 

Xây dựng và triển khai hành lang pháp lý an toàn 
thông tin cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa các yếu 
tố “Con người”, “Quy trình” và “Công nghệ”, đồng thời 
phải là một quá trình thường xuyên, liên tục, không 
chỉ thực hiện một lần là hoàn tất. Hệ thống hành 
lang pháp lý an toàn thông tin sau khi được xây 
dựng và đi vào hoạt động phải được định kỳ đánh 
giá để phát hiện ra các điểm không phù hợp, các 
rủi ro mới từ đó đề ra kế hoạch cải tiến và nâng cấp 
không ngừng trước bước tiến như vũ bão của công 
nghệ nói chung, công nghệ thông tin nói riêng mà 
đi đôi với nó là các rủi ro tiềm tàng ngày càng xuất 
hiện với tần suất và quy mô ngày càng tăng trong 
kỷ nguyên số.
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Một số thách thức về an toàn thông tin cho phát 
triển doanh nghiệp ứng dụng FinTech/ InsurTech

Hiện nay các doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu 
đang thúc đẩy quá trình phát triển, chuyển sang các 
dịch vụ bảo hiểm kỹ thuật số (InsurTech). Đặc biệt 
để bán sản phẩm và đánh giá rủi ro, xử lý các yêu 
cầu bồi thường, phát hiện gian lận, trục lợi…, dựa 
trên nền tảng ứng dụng Mobile, RoboAdvisory, AI/
ML, Blockchain và IoT… 

Theo báo cáo khảo sát PwC năm 2016 thì 56% người 
được hỏi vẫn có những lo ngại về an toàn hệ thống 
và bảo mật thông tin cá nhân, quyền riêng tư của 
khách hàng cho các ứng dụng Fintech/InsurTech, 
trong đó có những thách thức chính sau:

Startup InsurTech: Đối với các đơn vị khởi nghiệp 
công nghệ thường chú trọng phát triển nhanh để 
đưa sản phẩm giới thiệu thị trường nhằm mục tiêu 
tăng doanh số, tăng lượng khách hàng trải nghiệm 
mà thiếu đi sự đầu tư cho an ninh bảo mật, các ứng 
dụng thiếu sự kiểm soát an ninh mã nguồn source 
code và bảo vệ dữ liệu.

Công nghệ Blockchain: Blockchain là công nghệ 
lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối được 
liên kết với nhau và mở rộng theo thời gian do đó 
được gọi là chuỗi khối (blockchain). Mỗi khối chứa 
đựng các thông tin về thời gian khởi tạo và được 
liên kết với các khối trước đó. Blockchain được thiết 
kế để chống lại sự thay đổi dữ liệu. Thông tin trong 
blockchain không thể bị thay đổi và chỉ được bổ 

BAN AN NINH Bảo MậT
TRuNG TâM CôNG NGHệ THôNG TIN, TậP ĐoàN Bảo VIệT

(Nguồn: “InsurTech – the threat that inspires” by Tanguy Caitlin, Johannes-Tobias Lorenz, Björn Münstermann 
& Peter Braad Olesen at Mckinsey.com)

sung thêm khi có sự đồng thuận của tất cả các nút 
trong hệ thống. Ngay cả khi nếu một phần của hệ 
thống blockchain sụp đổ, những máy tính và nút 
khác sẽ tiếp tục hoạt động để bảo vệ thông tin. Đặc 
biệt blockchain có khả năng truyền tải dữ liệu mà 
không đòi hỏi trung gian để xác nhận thông tin. Hệ 
thống blockchain bao gồm nhiều nút độc lập có 
khả năng xác thực thông tin mà không cần đến bên 
thứ ba để xác thực. Vì vậy, công nghệ Blockchain 
được biết đến như là một công nghệ lưu trữ, truyền 
tải dữ liệu một cách minh bạch, an toàn, và không 
cần đến sự kiểm soát của bất cứ tổ chức nào, công 
nghệ Blockchain hứa hẹn sẽ là phương tiện thanh 
toán và hợp đồng thông minh, lưu trữ thông tin bảo 
hiểm cho ứng dụng InsurTech. Tuy nhiên nó vẫn có 
điểm yếu giống như các cuộc tấn công vào các giao 
dịch tiền ảo vừa qua bằng các phương thức: ăn trộm 
khóa của ví người dùng (wallet’s private key), trộm 
khóa bí mật của giao dịch, tấn công từ chối dịch vụ 
và tấn công vào thuật toán Blockchain (code flows), 
mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc.

Bảo vệ thông tin cá nhân và định danh của 
khách hàng:  Công ty bảo hiểm sử dụng hệ sinh 
thái ứng dụng InsurTech bằng việc tích hợp các với 
các startup InsurTech/FinTech, hoặc thuê sử dụng 
các dịch vụ từ các đối tác viễn thông, ngân hàng, 
phân tích dữ liệu mạng xã hội, các dịch vụ công 
nghệ AI, dịch vụ điện toán đám mây… Vì vậy việc 
bảo vệ thông tin cá nhân và định danh người dùng 
cần được kiểm soát, tránh vi phạm các Luật pháp 
nước sở tại và các quy định, tiêu chuẩn quốc tế có 
liên quan. Khi bị vi phạm sẽ bị cơ quan quản lý xử lý 
hoặc sẽ bị tranh tụng pháp lý ảnh hưởng tới thương 
hiệu, kết quả kinh doanh, tổn thất về tài chính. Ví 
dụ một số quy định liên quan đến an toàn bảo vệ 
thông tin cá nhân trên không gian mạng tại Việt 
Nam:

•	 Luật an ninh mạng được thông qua ngày 
12/06/2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019 
trong đó có một số ảnh hưởng đến Fintech/
InsurTech cần chú ý sau: “Doanh nghiệp trong 
và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn 
thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên 
không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu 
thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông 
tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử 
dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ 

tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt 
Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ. 
Doanh nghiệp nước ngoài quy định tại khoản 
này phải đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện 
tại Việt Nam”.  Như vậy quy định doanh nghiệp 
bảo hiểm phải đặt dữ liệu tại Việt Nam nên một 
số nền tảng hệ sinh thái cho Fintech như công 
nghệ đám mây, quảng cáo, tìm kiếm, marketing 
sử dụng các dịch vụ của các hãng công nghệ 
lớn như: FaceBook, Google, IBM, Amazon, Apple, 
Microsoft, Samsung,… cũng phải tuân thủ. Điều 
này phải chờ sự hiệu lực và nghị định hướng dẫn 
của điều khoản này có cụ thể cũng như sự tuân 
thủ của các ông lớn này hay không?

•	 Luật an toàn thông tin đã được Quốc hội ban 
hành ngày 19/01/2015 và có hiệu lực thi hành 
từ ngày 01/07/2016.  Bên cạnh trách nhiệm bảo 
vệ an toàn hệ thống CNTT, luật cũng quy định 
doanh nghiệp lưu giữ thông tin cá nhân của 
khách hàng phải áp dụng biện pháp quản lý và 
biện pháp kỹ thuật phù hợp, tuân thủ tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân 
của khách hàng.

•	 Điều 38 của Bộ luật Dân sự quy định “Quyền bí 
mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được 
pháp luật bảo vệ” hay “Thư tín, điện thoại, điện tín, 
các hình thức thông tin điện tử khác của cá nhân 
được bảo đảm an toàn và bí mật”.

•	 Ngoài ra một đạo luật của liên minh châu âu 
cần chú ý là GDPR viết tắt của General Data 
Protection Regulation – Quy định chung về Bảo 
vệ Dữ liệu. Nó chính thức có hiệu lực tính từ ngày 
25/05/2018: GDPR là một bộ luật rất khắc nghiệt, 
một tổ chức có thể bị phạt tới 20 triệu EuR hoặc 
4% doanh thu hàng năm trên toàn cầu (tùy theo 
mức nào cao hơn). Đối với các công ty bảo hiểm 
Việt Nam có khách hàng là công dân Châu âu 
hoặc có hoạt động thu thập thông tin cá nhân 
của Công dân Châu âu thì cần tuân thủ.

Tập đoàn Bảo Việt đã sẵn sàng chuẩn bị khung 
quản lý an toàn thông tin và chính sách bảo mật, 
kỹ thuật cho các ứng dụng Fintech/InsurTech

Để quản trị an toàn thông tin cho các tổ chức doanh 
nghiệp, Bảo Việt hiện đã xây dựng các chính sách an 

bảo ViệT SẴN SàNg QuảN TrỊ aN ToàN 
ThôNg TiN Và VậN hàNh aN NiNh bảo mậT 
cho DỊch VỤ iNSurTEch
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ninh bảo mật và khung quản lý an toàn thông tin 
theo tiêu chuẩn ISo 27001:2013, với các kiểm soát 
được thực thi hiệu quả từ năm 2013 đến nay.

Chiến lược CNTT tổ chức dựa vào: chiến lược kinh 
doanh của doanh nghiệp, chiến lược cạnh tranh 
bằng khác biệt và các quy định, nghị định hướng 
dẫn cần tuân thủ của ngành. Còn chiến lược an 
ninh bảo mật thúc đẩy Quản trị an toàn thông tin 
để đảm bảo doanh nghiệp:

•	 Thực thi các chính sách an ninh bảo mật thông 
qua các bộ khung kiểm soát an ninh thông tin.

•	 Đào tạo hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên và 
người dùng về an toàn thông tin.

•	 Đảm bảo tuân thủ các pháp luật nhà nước, cơ 
quản lý và đáp ứng tiêu chuẩn của ngành.

•	 Đánh giá các kiểm soát an ninh đảm bảo hiệu 
quả hoạt động của doanh nghiệp.

•	 Tiếp tục đánh giá và xác định rủi ro liên quan đến 
an toàn thông tin của tổ chức.

Các kiểm soát an ninh bảo mật được chia theo các 
lớp bảo vệ bao gồm: quản lý truy cập và định danh 
người dùng; bảo vệ dữ liệu; an ninh ứng dụng; bảo 
mật cho mạng, máy chủ, hạ tầng, an ninh vật lý và 
thu thập thông tin tình báo về an ninh mạng.  

Khi doanh nghiệp bảo hiểm triển khai các ứng dụng 
Fintech/InsurTech, cần thiết áp dụng các chính sách 
bảo mật và kiểm tra tuân thủ nội bộ, phối hợp cùng 
các bên đối tác thứ 3 để đảm bảo các kiểm soát 
được thực thi và chiến lược an toàn thông tin hiệu 
quả. Sau đây là một mẫu kiến trúc An ninh Bảo mật 
cho Hệ sinh thái ứng dụng InsurTech cho doanh 
nghiệp:

Các công nghệ tiên tiến như BigData, AI/ML hay ứng 
dụng di động, điện toán đám mây đang được áp dụng 
vào ngành bảo hiểm và cũng chính các công nghệ đó 
đang được các hãng bảo mật sử dụng cung cấp các 

sản phẩm, dịch vụ về an ninh bảo mật. Tập đoàn Bảo 
Việt hiện đang triển áp dụng một số công nghệ tiên 
tiến trong công tác vận hành đảm bảo an toàn thông 
tin (SoC) cho tổ chức:
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 3 Security Threat Intelligence: Các hệ thống bảo 
mật được sử dụng dịch vụ điện toán đám mây 
(cloud computing) có các cảm biến (Sensor) 
trên toàn cầu thu thập các mẫu tấn công, mã 
độc, thông tin tình báo trên không gian mạng 
và cập nhật các dấu hiệu phát hiện, đồng thời 
phát triển các cơ chế bảo vệ phù hợp cho người 
dùng.

 3 Security operation center (SoC): Vận hành và 
giám sát an ninh thông tin của tổ chức bằng 
công cụ quản lý sự kiện an ninh thông tin (SIEM) 
dựa trên nền tảng công nghệ Big Data để phân 
tích, cảnh báo các mối đe dọa an ninh bảo mật 
và phát hiện rủi ro. Kết hợp với chuyên ngành 
an ninh thông tin và phân tích dữ liệu học 
máy (Machine Learning) để nghiên các hành vi 
người dùng để phát hiện các trường hợp tấn 
công, vi phạm chính sách và truy cập, sử dụng 
bất thường trong hệ thống CNTT.
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cách mạNg côNg Nghiệp 4.0 Trí Tuệ NhÂN Tạo 
(ai) Và ỨNg DỤNg giải pháp NhậN DiệN
khuôN mẶT Tại Tập đoàN bảo ViệT

Công nghiệp 4.0 là xu hướng hiện thời trong việc tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. 
Nó bao gồm các hệ thống không gian mạng thực-ảo (cyber-physical system), Internet Vạn Vật và điện toán 
đám mây và điện toán nhận thức (cognitive computing).

Klaus Schwab, người sáng lập và chủ tịch điều hành 
Diễn đàn Kinh tế Thế Giới mang đến cái nhìn đơn 
giản hơn về Cách mạng Công nghiệp 4.0 như sau: 
“Cách mạng công nghiệp đầu tiên sử dụng năng 
lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất. 
Cuộc cách mạng lần 2 diễn ra nhờ ứng dụng điện 
năng để sản xuất hàng loạt. Cuộc cách mạng lần 
3 sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự 
động hóa sản xuất. Bây giờ, cuộc Cách mạng Công 
nghiệp Thứ tư đang nảy nở từ cuộc cách mạng lần 
ba, nó kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ 
ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học”.

Trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng dụng công nghệ nhận 
diện khuôn mặt

Một trong những công nghệ tích hợp AI ở trong là 

Công nghệ nhân diện khuôn mặt (Facial Recognition 
Technology) hiện đang được sử dụng khá phổ biến 
tại một số quốc gia để tăng cường giám sát an ninh. 
Công nghệ nhận diện khuôn mặt là công nghệ sinh 
trắc học có khả năng xác định hoặc xác nhận một 
người từ hình ảnh kỹ thuật số được lấy mẫu trước 
đó hoặc từ một khung hình trong một nguồn video 
khác. Khi người dùng lọt vào tầm quét của camera, 
hệ thống sẽ tự động xác định vị trí khuôn mặt và 
thực hiện các thuật toán để trích xuất các dữ liệu 
trên khuôn mặt. Quá trình nhận diện chỉ diễn ra 
trong vòng 2-5 giây.

Cách thức và đặc điểm hoạt động

1.Cách thức hoạt động

Quá trình mà sinh trắc học nhận diện khuôn mặt 
hoạt động bao gồm:

•	 Lấy mẫu: Bằng các camera giám sát hay một thiết 
bị có cùng chức năng.

•	 Phân tích: Các dữ liệu (được nhắc tới ở trên) sẽ 
được trích xuất từ các hình ảnh, các mẫu.

•	 So sánh: Các dữ liệu vừa thu được sẽ được so 
sánh với các dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

•	 Kết quả: Hệ thống sau đó sẽ quyết định kết quả 
so sánh có phù hợp hay không.

Khi đối tượng lọt vào tầm quét của camera, hệ 
thống sẽ tự động xác định vị trí khuôn mặt và thực 
hiện các thuật toán để trích xuất các dữ liệu trên 
khuôn mặt. Quá trình di chuyển của đối tượng cũng 
giúp hệ thống dễ dàng xác nhận khuôn mặt hơn.

2. Đặc điểm nổi bật

•	 Hệ thống không cần sự tương tác của người 
dùng.

•	 Không đòi hỏi người dùng phải chờ đợi trong 
thời gian dài hoặc làm bất cứ điều gì hơn là nhìn 
vào camera.

•	 Nâng cao mức độ an ninh trong hệ thống an 
ninh qua camera.

•	 Sẵn sàng kết nối với hệ thống kiểm soát ra vào - 
Access Control.

•	 Thông báo các trường hợp xâm nhập trái phép.

•	 Kiểm soát việc chấm công; đăng ký và quản lý 
khách vào và ra trong khu vực (tòa nhà, resort, ...).

•	 Tạo nhóm với quyền được ra vào hay hạn chế ra 
vào.

•	 Cho phép tìm kiếm bằng các mẫu báo cáo theo: 
Thời gian / Camera / Nhóm / Tên.

Khả năng ứng dụng tại Tập đoàn Bảo Việt

Có thể nói, Bảo Việt luôn chú trọng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ cũng như 
phục vụ cho kinh doanh, nhất là trong thời kỳ bùng 
nổ ứng dụng công nghệ 4.0 như hiện tại. Với việc 
áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mà cụ thể là giải pháp 
nhận diện khuôn mặt, Bảo Việt có thể sử dụng để 
tăng cường hiệu quả ở các việc cụ thể sau:

1. Quản lý việc chấm công

Thay thế chấm công vân tay có nhiều bất tiện khi 
đông người phải xếp hàng đến lượt checkin/out 
hoặc hệ thống không nhận ra vân tay (với người vân 
tay mờ), đồng thời mất thời gian, thao tác check. 
Thông qua công nghệ nhận diện khuôn mặt, mỗi 
khi cán bộ đến đơn vị làm việc sẽ có camera nhận 
diện khuôn mặt là đã đến chỗ làm, ghi log vào ngày/
giờ đến, khi ra về, camera cũng nhận diện ngày/giờ 
muộn nhất mà cá nhân ra khỏi nơi làm việc.

2. Quản lý, nhận diện cán bộ

PHAN HồNG QuâN
TRuNG TâM CôNG NGHệ THôNG TIN, TậP ĐoàN Bảo VIệT
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Hiện tại Bảo Việt có trên 5.600 cán bộ nhân viên và 
khoảng trên 220.000 đại lý, tư vấn viên trên cả nước, 
các Lãnh đạo/Cán bộ Tập đoàn sẽ có “trợ lý online” 
giúp nhận diện chính xác người đang giao tiếp, 
kèm theo nhiều thông tin chi tiết có thể trích xuất 
từ phần mềm quản lý nhân sự.

3. Sử dụng cho công tác Bán hàng

Thông qua lưu trữ hình ảnh khuôn mặt và thông tin 
chi tiết về khách hàng, đội ngũ đại lý, tư vấn viên của 
Bảo Việt có thể mở rộng quản lý nhiều tập khách 
hàng của các tư vấn viên khác (khi cần chuyển giao) 
hoặc khi bán hàng gặp lại các khách hàng đã mua 
bảo hiểm Bảo Việt (hoặc sử dụng dịch vụ khác của 
Bảo Việt như ngân hàng, tài chính,...) có thể nhận 
diện và truy xuất từ cơ sở dữ liệu để biết thông tin 
khách hàng, đã dùng sản phẩm gì, hiện có nhu cầu 
gì, hoặc từ các sản phẩm của Bảo Việt sẽ tư vấn sản 
phẩm phù hợp nhất cho khách hàng, tránh tư vấn 
trùng lặp lại các sản phẩm mà khách hàng đã mua.

4. Hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm (như bảo 
lãnh viện phí):

Với công cụ nhận diện khuôn mặt, các Bệnh viện/
Cơ sở khám chữa bệnh liên kết của Bảo Việt sẽ nhận 
biết khách hàng thuộc đối tượng bảo lãnh và hạng 
mức bảo lãnh mà không cần xuất trình thẻ, giúp 
giảm bớt thủ tục, tăng mức độ trải nghiệm của 
khách hàng, tăng sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ 
của Bảo Việt.

5. Chăm sóc khách hàng

Với việc nhận diện khuôn mặt tích hợp hệ thống 
chatbot, hệ thống có thể đón tiếp khách hàng ngay 
từ khi bước chân vào Bảo Việt, đưa ra các câu chào 
lịch sự. Do đã xác định được khách hàng nên hệ 
thống cũng giúp truy xuất luôn lịch sử bồi thường, 
hồ sơ bảo lãnh,... và hiển thị để các cán bộ Bảo Việt 
nhanh chóng phục vụ khách hàng, giảm thiểu thời 
gian chờ đợi. Ngoài ra, với đối tượng khách hàng 
VIP, hệ thống cũng nhận diện và gửi thông tin tới 
cho các cán bộ để ưu tiên phục vụ với chất lượng 
hàng đầu.

Hệ thống cũng có thể phát triển tích hợp chatbot, 
trả lời, hướng dẫn khách hàng các nội dung cần 
chuẩn bị cho công tác bồi thường. Hoặc tư vấn cho 
khách hàng các sản phẩm của Bảo Việt trong thời 
gian chờ đợi. Việc này có thể thay đổi hoàn toàn trải 
nghiệm của Khách hàng khi đến với Bảo Việt. Khách 
hàng có thể cảm nhận được môi trường làm việc 
đầy tính công nghệ và tận tâm, chu đáo.

6. Quản lý an ninh truy cập

Quản lý truy cập vào ra tòa nhà, phòng ban theo 
nhóm, theo quyền truy cập, theo khung thời gian 
đăng ký trước. Hệ thống có thể phát triển thêm 
hướng nhận diện sự vật, đồ vật để ghi nhận các tài 
sản, công cụ mang vào ra, giúp cảnh báo chống 
thất thoát, mất mát tài sản, công cụ làm việc. Hệ 
thống cũng có thể ứng dụng quản lý Trung tâm dữ 
liệu khi phát triển nhận diện màu đèn cảnh báo, âm 
thanh cảnh báo giúp quản lý lỗi hỏng vật lý thiết 
bị (đèn màu đỏ/cam/vàng trên thiết bị), quản lý 
phòng cháy bằng nhận biết và cảnh báo cháy, nổ 
(trước khi hệ thống báo cháy bằng nhiệt và khói 
hoạt động).

7. Xác thực các giao dịch tài chính

Hiện tại, các máy ATM mới thường chỉ trang bị 
camera theo dõi, ghi nhận có người thao tác, giao 
dịch. Dễ dẫn đến trường hợp người sử dụng bị mất 
thẻ ATM, lộ mật khẩu giao dịch ATM có thể sẽ bị kẻ 
gian lợi dụng rút hết tiền trong tài khoản (nếu tài 
khoản thấu chi thì còn thiệt hại lớn hơn nữa).

Sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt giúp cho 
xác thực giao dịch mua bán trực tuyến, gửi/rút tiền 
tiết kiệm, tiền tài khoản hoặc xác thực rút tiền từ 
ATM, khi có Khách hàng giao dịch tại ATM/Ngân 
hàng sẽ nhận diện và cảnh báo nếu không trùng 
khớp với khuôn mặt đã đăng ký. Khi nhận được 
cảnh báo, Hệ thống/Ngân hàng có thể tạm thời 
khóa không cho giao dịch, ngân hàng sẽ có biện 
pháp xác thực, kiểm tra thông tin với Khách hàng 
để đảm bảo an toàn.

Mang cơ hội đầu tư TRÁI PHIẾU tới gần hơn với Nhà đầu tư
Kênh đầu tư mới AN TOÀN và HIỆU QUẢ

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO VIỆT (BVBF)

www.baovietfund.com.vn

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
 

Đại lý phân phối

Tầng 6, số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
www.baovietfund.com.vn
024.3928.8585

HOTLINE (024) 3928 8585

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

PHÒNG GIAO DỊCH HỘI SỞ HÀ NỘI TRỤ SỞ CHÍNH

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
www.bvsc.com.vn 
024.3928.8080 (Ext: 805)

PHÒNG GIAO DỊCH TP. HCM 

Lầu 8, Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM
028.3821.8564

Lầu 4, Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM
028.3928.8080
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Thông qua công cụ Work Chat được triển khai cho 
toàn bộ người dùng Workplace, việc gửi thông tin 
đến cán bộ, tư vấn viên được thực hiện theo hai 
cách như sau:

•	 Gửi chủ động từ Tổng Công ty và các Công ty 
thành viên;

•	 Gửi tự động từ các hệ thống phần mềm và gửi 
thông qua các Chatbot.

Các thông tin được gửi bao gồm:

•	 Hỗ trợ tư vấn viên

•	 Số liệu báo cáo nhanh

•	 Thông tin về chính sách và thi đua

•	 Thông tin marketing

•	 Thông tin phát hành hợp đồng

•	 Thông tin giải quyết quyền lợi bảo hiểm

•	 Thông tin chuyển tiếp phản hổi của khách hàng 
từ các chương trình marketing trên Facebook…

Khác với việc gửi thông tin qua tin nhắn SMS, tin 
nhắn gửi qua Work Chat có thể bao gồm hình ảnh, 
âm thanh, video, đường link… Điều này giúp công 
tác truyền thông được đa dạng và hiệu quả hơn 
nhiều.

bảo ViệT NhÂN Thọ ỨNg DỤNg FacEbook 
WorkchaT Và chaTboT Vào Việc hỗ Trợ 
kiNh DoaNh

Khép lại năm 2018, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục giữ trì vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm nhân 
thọ. Để đạt được thành công này, Bảo Việt Nhân thọ đã chú trọng đến việc áp dụng các công nghệ mới từ 
rất sớm. SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud), cách mạng công nghiệp 4.0 được Tập đoàn Bảo Việt nói 
chung và Bảo Việt Nhân thọ nói riêng tập trung nghiên cứu và triển khai. Trong đó phải kể đến việc ứng 
dụng thành công các ứng dụng mạng xã hội như Facebook Work Chat và Chatbot vào việc hỗ trợ kinh 
doanh.

Triển khai Workplace/ Work Chat

Facebook Workplace là mạng xã hội thứ hai của 
hãng Facebook, nhưng quy mô nhỏ hơn mạng 
xã hội Facebook. Facebook Workplace nhắm đến 
đối tượng là cơ quan, doanh nghiệp, trường học. 
Facebook Workplace tạo ra môi trường giúp các 
đơn vị giải pháp liên quan đến văn hóa công ty và 
truyền thông nội bộ trong đơn vị mình. 

Facebook Workplace cũng có một ứng dụng chat 
gọi là Work Chat, ứng dụng này gần giống như 
Facebook Messenger, và đây là nơi người dùng 
có thể trao đổi thông tin với một cá nhân hoặc 
trong một nhóm. Facebook Workplace được tích 
hợp các tính năng thông dụng của Facebook, như 
News Feed, khả năng tạo ra và chia sẻ trong nhóm, 
các tính năng như Live, Reaction, Search và các bài 

viết xu hướng, các cuộc trò chuyện… do đó người 
dùng có thể giao tiếp với các đồng nghiệp trong 
thời gian thực

Facebook Workplace được triển khai thử nghiệm 
tại Bảo Việt Nhân thọ từ tháng 9/2016 và chính 
thức được triển khai diện rộng vào tháng 3/2017 
cho các đối tượng là cán bộ và tư vấn viên trên 
toàn quốc. Workplace đã trở thành một kênh 
thông tin và truyền thông không thể thiếu được 
của Bảo Việt Nhân thọ, nơi lan tỏa nhanh nhất chỉ 
đạo, định hướng của Lãnh đạo Tổng công ty đến 
tất cả các cán bộ và tư vấn viên, đồng thời cũng là 
nơi Lãnh đạo các cấp ghi nhận ý kiến, sáng kiến, 
tâm tư, tình cảm của cán bộ và tư vấn viên trên cả 
nước. Các phong trào thi đua trong công tác quản 
lý, kinh doanh thông qua Workplace ngày càng 
diễn ra sôi nổi và có hiệu quả hơn.

NGuyễN THu THủy
TRuNG TâM CôNG NGHệ THôNG TIN, TậP ĐoàN Bảo VIệT
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•	 Cho phép tư vấn viên chat trực tiếp và gửi thông 
tin về CoC Tổng Công ty qua Work Chat ngay khi 
đang tiếp xúc với khách hàng;

•	 Cho phép tư vấn viên upload ảnh chụp các loại 
tài liệu liên quan đến hồ sơ yêu cầu;

•	 Kết nối và lưu trữ dữ liệu trên chương trình Quản 
lý hồ sơ hình ảnh (IMS) của Bảo Việt;

•	 Hệ thống chạy trực tiếp trên ứng dụng Work Chat 
của Workplace của Bảo Việt Nhân thọ, không cần 
cài đặt thêm ứng dụng hay phần mềm hỗ trợ nào 
khác;

•	 Hệ thống Chatbot đưa ra những câu hỏi và lựa 
chọn đơn giản để hướng dẫn tư vấn viên nhập 
đầy đủ các thông tin cần thiết và gửi về CoC Tổng 
Công ty.

Việc triển khai Chatbot “Tạo Hồ sơ Giải quyết quyền 
lợi bảo hiểm” cũng đạt được những kết quả tương 
tự.

Ứng dụng Chatbot đã được triển khai chính thức 
tại toàn bộ các chi nhánh của Bảo Việt Nhân thọ từ  
tháng 9/2017 và vẫn được nâng cấp định kỳ phục 
vụ nhu cầu của đơn vị. Việc triển khai Chatbot đã 
rút ngắn được thời gian phát hành hợp đồng đáng 
kể so với quy trình nghiệp vụ thông thường. Việc 
triển khai đã hỗ trợ Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ 
tiết kiệm được nhiều chi phí quản lý, rút ngắn được 
thời gian giải quyết yêu cầu và nâng cao hình ảnh 
thương hiệu đối với khách hàng.

Triển khai Chatbot trên nền Facebook Messenger

Số người sử dụng Facebook Messenger trên thế 
giới trong những năm qua tăng lên nhanh chóng. 
Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế ấy. Do đó 
Facebook Messenger chính là một kênh tương tác 
với khách hàng mà mọi doanh nghiệp không nên 
bỏ qua.

(https ://w w w.stat ista.com/stat ist ics/417295/
facebook-messenger-monthly-active-users/)

Triển khai Chatbot đến khách hàng sẽ giúp giảm rất 
nhiều các cuộc gọi đơn giản không cần nhân viên tư 

Cứ mỗi 200.000 tin nhắn gửi qua Work Chat thay thế 
cho SMS, Bảo Việt Nhân thọ tiết kiệm được hàng trăm 
triệu đồng.

Chatbot 

Theo cách hiểu đơn giản nhất, Chatbot là một ứng 
dụng máy tính tương tác với người dùng bằng ngôn 
ngữ tự nhiên dưới một giao diện đơn giản.

Trong cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, AI và Machine 
Learning trở thành những công nghệ được đầu tư 
mạnh nhất. Việc này giúp cho Natural Language 
Processing (NLP), Natural Language understanding 
(NLu) sử dụng các kỹ thuật, công nghệ mới trở nên 
đơn giản và chính xác hơn. Đó chính là lý do để 
Chatbot trở nên phổ cập hơn rất nhiều. Theo IBM, 
đến năm 2022, chatbot sẽ giúp tiết kiệm 8 tỷ uSD 
chi phí chăm sóc khách hàng của các công ty, so 
với 20 triệu uSD ở năm 2017. Tỷ lệ thành công của 
tương tác bằng Chatbot trong lĩnh vực y tế sẽ tăng 
từ 12% hiện tại lên hơn 75% vào năm 2022. Trong 
ngân hàng, tỷ lệ này sẽ tăng lên 90% vào năm 2022.

(https://www.ibm.com/blogs/watson/2017/05/
chatbots-customer-service-will-help-businesses-save-
8-billion-per-year/)

Nhận thức được xu hướng trên, Bảo Việt Nhân thọ đã 
quyết định đầu tư xây dựng các Chatbot, trước tiên là 
kênh thông tin giao tiếp với các tư vấn viên. Hiện tại 
2 Chatbot chính của Bảo Việt Nhân thọ tương tác với 
tư vấn viên là Chatbot “Tạo Hồ sơ yêu cầu” và Chatbot 
“Tạo Hồ sơ Giải quyết quyền lợi bảo hiểm”.

Triển khai Chatbot trên nền Facebook Work Chat

Trước khi triển khai Chatbot “Tạo Hồ sơ yêu cầu”, tư 
vấn viên của Bảo Việt Nhân thọ sau khi tiếp nhận 
yêu cầu của khách hàng cần mang các tài liệu liên 
quan về trụ sở Công ty thành viên, sau đó sử dụng 
phần mềm Quản lý hình ảnh để gửi tài liệu về Tổng 
Công ty để tiếp nhận và xử lý. Việc tiếp nhận và bổ 
sung thông tin mất nhiều thời gian cho việc chờ tư 
vấn viên gặp khách hàng và đưa tài liệu về trụ sở 
Công ty thành viên.

Việc triển khai Chatbot “Tạo Hồ sơ yêu cầu” tại Bảo 
Việt Nhân thọ đạt được những kết quả sau:
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vấn. Chatbot lúc này hoạt động như môt nhân viên ảo 
với nhiều ưu điểm:

•	 Hoạt động 24x7x365, không nghỉ phép, không 
cần trả lương, không mệt mỏi;

•	 Khách hàng được phục vụ ngay mà không cần 
phải chờ đợi;

•	 Ứng xử với khách hàng với một thái độ chuyên 
nghiệp trước sau như một, không cáu gắt hay 
bực bội;

•	 Tự động thu thập được thông tin khách hàng 
một cách chính xác;

•	 Có thể nâng cấp hiểu biết về những nghiệp vụ, 
sản phẩm mới trong khoảng thời gian rất ngắn 
mà không cần các khóa đào tạo như với các nhân 
viên tư vấn là con người.

Triển khai Chatbot có thể giúp tiết kiệm đến 30% 
chi phí chăm sóc khách hàng.

Trong nửa cuối năm 2018, Bảo Việt Nhân thọ sẽ 
tiếp tục triển khai Chatbot “Dịch vụ khách hàng” 
chạy trên nền Facebook Messenger. Chatbot này 
cho phép khách hàng tương tác qua Facebook 
Messenger để:

•	 Tra cứu thông tin về các sản phẩm bảo hiểm 
nhân thọ;

•	 Gửi yêu cầu mua bảo hiểm;

•	 Gửi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm;

•	 Gửi yêu cầu vay theo hợp đồng;

•	 Gửi yêu cầu thay đổi thông tin;

•	 Tra cứu tình hình nộp phí và nợ phí;

•	 Kết nối đến các ứng dụng khác như Minh họa 
quyền lợi bảo hiểm;

•	 Tương tác với các kênh bán hàng của Bảo Việt 
Nhân thọ…

Ngoài các ứng dụng trên, Bảo Việt Nhân thọ sẽ tiếp 
tục nghiên cứu nhiều công nghệ mới để phục vụ 
công việc hỗ trợ kinh doanh, quản lý và hỗ trợ tư 
vấn viên, chăm sóc khách hàng.
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Sumitomo Life mua thêm 5,91% cổ phần BVH

Giao dịch mua cổ phần này vừa được hai bên hoàn 
tất ngày 18/12/2019 tại Hà Nội. Theo đó, Sumitomo 
Life đầu tư 4.012 tỷ đồng (tương đương 173 triệu 
uSD), để mua thêm 41.436.330 cổ phần BVH, nâng 
tỷ lệ nắm giữ số cổ phần tại Bảo Việt lên 22,09%. 
Như vậy, Sumitomo Life đã mua cổ phiếu BVH với 
mức giá 96.817 đồng/cổ phiếu.

Bảo Việt phát hành thêm 41.436.330 cổ phần cho 
nhà đầu tư nước ngoài, nâng tổng số vốn điều lệ 
của Bảo Việt lên mức 7.423 tỷ đồng. Qua thương 
vụ này, Bảo Việt đã bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu, 
tăng cường năng lực tài chính, phục vụ cho chiến 
lược kinh doanh trong thời gian tới.

Các chuyên gia cho rằng việc nới lỏng các quy định 
về sở hữu nước ngoài với lĩnh vực tài chính, bảo 
hiểm đang hấp dẫn các nhà đầu tư Nhật Bản, trong 
đó mô hình phát triển kinh tế dưới sự điều hành 
của Chính phủ cũng khá quen thuộc với các doanh 
nghiệp Nhật Bản. Việt Nam đang là thị trường hấp 
dẫn nhất trong số các nước mới nổi.

Phát biểu nhân sự kiện, ông Đỗ Trường Minh - Tổng 
Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt nhấn mạnh: “Việc tiếp 
tục nâng tỷ lệ sở hữu đã cho thấy sự tin tưởng của cổ 
đông Sumitomo Life trong quá trình hợp tác với Bảo 
Việt. Giao dịch thể hiện bước tiến tiếp theo trong quá 
trình triển khai chiến lược của Bảo Việt, để chúng tôi có 
thể tập trung vốn, nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng đối 
với các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Trong giai đoạn tiếp 
theo, thông qua nâng cao năng lực cạnh tranh, chất 
lượng dịch vụ tài chính kết hợp, sản phẩm tài chính - 
bảo hiểm thông minh, Tập đoàn Bảo Việt sẽ đáp ứng 
tốt hơn nữa nhu cầu ngày càng đa dạng của nền kinh 
tế - xã hội”.

Trong quá trình chào bán riêng lẻ lần này, Tập đoàn 
Bảo Việt nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà 
đầu tư quốc tế tiềm năng. Qua quá trình đánh giá, 
xếp hạng Hồ sơ của các Nhà Đầu tư, Sumitomo Life 
là nhà đầu tư được lựa chọn mời tham gia vòng 
đàm phán hợp đồng. Trong quá trình đàm phán 
Hợp đồng mua cổ phần, Sumitomo Life và Bảo Việt 
đều thể hiện thiện chí hợp tác, tôn trọng lẫn nhau 
trên cơ sở đảm bảo cao nhất quyền và lợi ích hợp 
pháp của cả hai bên.

Là công ty đầu tiên được thành lập và tiên phong 
trên thị trường chứng khoán, nhiều năm liền được 
vinh danh là tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu của Việt 
Nam, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) được 
lựa chọn tư vấn thương vụ phát hành riêng lẻ cổ 
phiếu của Tập đoàn Bảo Việt cho Sumitomo Life. 
Với kinh nghiệm tư vấn nhiều thương vụ có quy 
mô và giá trị chào bán thành công lớn tại Việt Nam, 
BVSC đã góp phần quan trọng vào thành công của 
thương vụ này.

Thương vụ thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của 
nhà đầu tư Nhật Bản vào thị trường tài chính - 
bảo hiểm Việt Nam

Năm 2012, Sumitomo Life đã chi 7.098 tỷ đồng 
(tương đương 340 triệu uSD) mua 122.509.000 cổ 
phiếu BVH từ HSBC Insurance Holdings Limited 
- cổ đông sáng lập của Tập đoàn Bảo Việt. Sự kiện 
này được xem như tiêu điểm M&A năm 2012-2013 
trong ngành tài chính - bảo hiểm Việt Nam.

Trong vai trò là cổ đông chiến lược trong 7 năm 
qua, Sumitomo Life đã phối hợp cùng Bảo Việt đạt 
được những kết quả khả quan thông qua việc đầu 
tư góp vốn và tham gia quản trị, chuyển giao công 
nghệ. Sumitomo Life đã tư vấn, hỗ trợ Bảo Việt trong 
việc nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua xây 
dựng nền tảng hệ thống công nghệ thông tin hiện 
đại, tiếp cận mô hình quản trị doanh nghiệp theo 
chuẩn mực quốc tế, minh bạch hóa thông tin, quản 
trị nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm mới, nâng 
cao năng suất, chất lượng đại lý, quản lý rủi ro.

ông Masahiro Hashimoto - Tổng Giám đốc 
Sumitomo Life, phát biểu: “Chúng tôi rất hân hạnh 
khi trở thành nhà đầu tư được lựa chọn cho đợt tăng 
vốn lần này của Tập đoàn Bảo Việt. Cho tới nay, Tập 
đoàn Bảo Việt và Sumitomo Life đã và đang hợp tác 
cùng nhau tạo dựng nên mối quan hệ đối tác có giá trị 
và không thể thiếu đối với cả hai công ty. Với việc đầu 
tư bổ sung lần này, chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác 
này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng tôi cũng tin tưởng 
rằng Bảo Việt sẽ còn phát triển hơn nữa trong những 
thập kỷ tới. Chúng tôi luôn mong muốn và dành nhiều 
nỗ lực để cung cấp những kiến thức kinh nghiệm trong 
lĩnh vực bảo hiểm của mình tới Bảo Việt một cách linh 
hoạt, phù hợp với nhu cầu của Bảo Việt và người dân 
Việt Nam. Bên cạnh đó, tôi thực sự mong rằng Bảo Việt 

SumiTomo liFE đầu Tư Thêm 173 Triệu uSD
mua hơN 41 Triệu cổ phầN
Tập đoàN bảo ViệT 

ThỊ TrườNg Tài chíNh - bảo hiểm

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) công bố,Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life) đã chính 
thức nâng tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu Việt Nam-Bảo Việt, từ mức 17,48% 
hiện nay lên 22,09% vốn điều lệ.

PV
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và Sumitomo Life sẽ cùng tiếp tục phát triển dựa trên 
sự tin tưởng lẫn nhau”.

Sự tham gia mạnh mẽ hơn của Sumitomo Life trong 
vai trò là cổ đông chiến lược nước ngoài sẽ tiếp tục 
hỗ trợ Bảo Việt thực hiện có hiệu quả chiến lược đã 
đề ra với trọng tâm là phát triển thị trường thông 
qua nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch 
vụ tài chính – bảo hiểmtích hợp, đáp ứng nhu cầu 
ngày càng đa dạng của nền kinh tế - xã hội.

Riêng lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, trong bối cảnh 
môi trường kinh doanh đang trở nên ngày một khó 
khăn khi Bảo Việt là doanh nghiệp Việt Nam duy 
nhất cạnh tranh với 17 doanh nghiệp nước ngoài 
và liên doanh tại Việt Nam, sự cộng hưởng các giá 
trị với Sumitomo Life – một trong những công ty 
bảo hiểm nhân thọ đầu tiên của Nhật Bản với lịch sử 
phát triển trên110 năm, đã, đang và sẽ tiếp tục hỗ 
trợ Bảo Việt tăng trưởng thị phần, khẳng định vị thế 
doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm tại 
Việt Nam với bề dày 55 năm phát triển.

BVH tăng cường đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh 
bảo hiểm 

Sumitomo Life đã bày tỏ kỳ vọng vào sự phát triển 
ổn định, hiệu quả của Bảo Việt và thị trường Bảo 
hiểm Việt Nam trong tương lai.Sumitomo Life cho 
rằng, một quốc gia trên 90 triệu dân như Việt Nam 
với thu nhập bình quân của người dân đang tiếp 
tục tăng lên, sẽ là thị trường đầy tiềm năng để phát 
triển mảng bảo hiểm nhân thọ. Trong khi đó, doanh 
thu phí bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam trong năm 
tài khóa 2018 mới chỉ chiếm 1,5% GDP, thấp hơn 
nhiều so với 6,72% GDP tại Nhật Bản.

Bên cạnh việc nâng tỷ lệ sở hữu, Sumitomo Life sẽ 
phái thêm các chuyên gia tới Bảo Việt nhằm hỗ trợ 

mở rộng các hoạt động của Bảo Việt như cung cấp 
kỹ năng kinh doanh trong hoạt động bảo hiểm sinh 
mệnh, mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Việc tăng vốn điều lệ này nằm trong kế hoạch phát 
triển của Tập đoàn Bảo Việt, đã được Đại hội cổ đông 
thường niên năm 2019 thông qua. Với số tiền thu 
được từ thương vụ phát hành riêng lẻ lần này, Bảo 
Việt dự kiến sẽ sử dụng vào hoạt động kinh doanh 
trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và mang lại lợi 
ích cao nhất cho cổ đông. Theo đó, Bảo Việt sẽ ưu 
tiên sử dụng vào việc tăng cường năng lực tài chính, 
phát triển hoạt động kinh doanh cho lĩnh vực kinh 
doanh bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ; đầu tư 
cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và bổ sung vốn 
lưu động. 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, theo thông tin từ 
Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu phí 
bảo hiểm của Bảo Việt dẫn đầu thị trường bảo hiểm 
nhân thọ và phi nhân thọ. Về kết quả kinh doanh 
hợp nhất (đã soát xét), tổng doanh thu đạt 32.568 tỷ 
đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2018; lợi nhuận 
sau thuế đạt 1.037 tỷ đồng, hoàn thành 84,6% kế 
hoạch năm; tổng tài sản đạt 121.824 tỷ đồng. Về 
kết quả Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt, tổng doanh 
thu đạt 1.082 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 809 
tỷ đồng, hoàn thành 74,9% kế hoạch năm; tổng tài 
sản Công ty Mẹ tại ngày 30/9/2019 ở mức 14.783 tỷ 
đồng; vốn chủ sở hữu ở mức 14.237 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt vừa chi trả cổ tức năm tài chính 
2018 với tỷ lệ 10%, tương đương với hơn 700 tỷ 
đồng, nâng tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông 
BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới 
hơn 8.000 tỷ đồng bằng tiền mặt. Tính chung từ khi 
cổ phần hóa đến nay, tổng số tiền thuế và cổ tức 
Bảo Việt đã nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến 
hơn 20.000 tỷ đồng.
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Rủi ro tín dụng (RRTD) xuất hiện một cách khách quan trong điều kiện nền kinh tế thị trường, đặc biệt là 
trong xu hướng hội nhập quốc tế và khủng hoảng tài chính. Đây là rủi ro chủ yếu trong hoạt động kinh 
doanh ngân hàng nên mọi hoạt động tín dụng và RRTD đều ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của ngân 
hàng (NH), đặc biệt trong điều kiện khủng hoảng tài chính toàn cầu thì RRTD xuất hiện có thể dẫn đến các 
rủi ro khác gây nên hậu quả nghiêm trọng và phá vỡ tính cân đối và ổn định của ngân hàng thương mại 
(NHTM). Mục tiêu của bài viết nêu ra thực trạng rủi ro tín dụng và khả năng sinh lợi của các ngân hàng 
thương mại Việt Nam (NHTMVN), từ đó đưa ra một số gợi ý nhằm hạn chế RRTD tại các NHTMVN.

1. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Tại Việt Nam, theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 
21/01/2013 của Ngân hành Nhà nước Việt Nam quy 
định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp 
trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng 
để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho rằng: “RRTD 
trong hoạt động ngân hàng là tổn thất có khả năng 
xảy ra đối với nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài do khách hàng không thực 
hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần 
hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo cam kết”.

Khi phát sinh RRTD, nợ xấu tăng dẫn đến doanh 
thu thấp đưa đến tình trạng thua lỗ. Việc gia tăng 
các loại chi phí làm cho RRTD có thể trở thành một 
nguyên nhân làm giảm hiệu quả kinh doanh của 
ngân hàng. Hiệu quả lợi nhuận sẽ suy giảm do mức 
độ cao của nợ xấu đòi hỏi ngân hàng phải tăng trích 

lập dự phòng RRTD, điều này sẽ làm giảm doanh 
thu của các ngân hàng. Do không thu hồi được các 
khoản cho vay, nợ xấu làm kéo dài quá trình luân 
chuyển vốn của ngân hàng, trong khi đó ngân hàng 
vẫn phải thanh toán cho các khoản tiền gửi, ngân 
hàng phải đối mặt với nguy cơ mất khả năng thanh 
toán. Với tỷ lệ nợ xấu ở mức cao còn có thể dẫn đến 
thiếu hụt thanh khoản và dẫn đến nguy cơ phá sản 
của các NHTM. 

Nợ xấu gây tổn thất về tài sản cho NH, nếu nợ xấu ở 
mức cao không sớm được hạn chế sẽ dẫn tới hàng 
loạt các ảnh hưởng xấu. Những tổn thất thường 
gặp là mất mát khi cho vay, gia tăng chi phí hoạt 
động, giảm sút lợi nhuận, giảm sút giá trị của tài sản 
… làm giảm uy tín NH, sự tín nhiệm của khách hàng 
và có thể dẫn đến mất uy tín của NH. Một NH thua 
lỗ liên tục, thường xuyên không đủ khả năng thanh 
khoản có thể dẫn đến cuộc khủng hoảng rút tiền 
hàng loạt của NH và phá sản là khó tránh khỏi. Như 

vậy, khi RRTD xảy ra sẽ dẫn đến các rủi ro khác từ đó 
ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định của các NHTM 
cũng như khả năng sinh lợi qua hai chỉ tiêu RoA 
(return on assets) và RoE (return on equity).

Bài viết áp dụng phương pháp phân tích định tính 
qua tính toán các chỉ số tín dụng và sinh lời của 
NH theo thời gian. Nguồn số liệu thu thập từ 35 
NHTMVN giai đoạn 2008-2017 bao gồm các NH: ACB, 
Anbinhbank, Agribank, BacAbank, BIDV, Baovietbank, 
Eximbank, Kienlongbank, Maritimebank, 
Militarybank, NamAbank, NCB, HDBank, PGbank, 
oCB, Sacombank, SHB, Techcombank, VPBank,  
Vietcapitalbank, Vietinbank, VIB, Vietcombank, 
Saigonbank, SeAbank, SCB, VietAbank, PVcombank, 
LienvietPostbank, Tienphongbank và một số NH có 
dữ liệu không trải dài hết giai đoạn 2008-2017 như: 
DongAbank (2008-2014), MDbank (2008-2014), 
MHB (2008-2014), Phuongnambank (2008-2013), 
oceanbank (2008-2013).

2. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng và khả năng 
sinh lợi của các NHTMVN

Hoạt động tín dụng vẫn chiếm trên 50% tổng tài 
sản của NHTM, chính vì vậy thu nhập tín dụng vẫn 

chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu nhập của 
các NHTM. Tốc độ tăng trưởng tín dụng trung bình 
giai đoạn 2008-2017 đạt 21.1%. Hoạt động tín dụng 
tăng trưởng mạnh từ 23.38% năm 2008 lên 38.99% 
năm 2009, năm 2010 còn 30.88%. Sự bùng nổ tín 
dụng giai đoạn 2008-2010 là do kết quả của chính 
sách tiền tệ vô cùng nới lỏng. Năm 2008, lạm phát 
gia tăng và cung tiền M2 cũng tăng. Điều này dẫn 
đến sự tăng trưởng quá lớn trong danh mục cho 
vay. Ngoài ra, sự gia tăng số lượng NH và mạng lưới 
hoạt động dẫn đến cạnh tranh mạnh mẽ. Các NH 
nhỏ chỉ dựa trên mảng huy động và cho vay để 
kiếm lợi nhuận dẫn đến xu hướng giảm chuẩn cấp 
tín dụng nhằm nhanh chóng gia tăng dư nợ. Đặc 
biệt trong lúc thị trường bất động sản đang nóng 
lên, xu hướng giảm tiêu chuẩn cấp tín dụng càng 
lớn. Từ năm 2011 đến nay, tăng trưởng tín dụng 
giảm do chính sách tiền tệ thắt chặt để chống lạm 
phát, thanh khoản của một số NHTM gặp khó khăn 
và một số NH chưa chấp hành nghiêm các quy định 
lãi suất huy động tối đa của Ngân hàng nhà nước 
nên được giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng thấp. 
Tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NHTM giai 
đoạn 2012-2014 có chiều hướng sụt  giảm so với 
giai đoạn trước 2012 và tăng trở lại trong giai đoạn 
2015-2017.

Năm 2008, tỷ lệ nợ xấu của các NHTMVN là 2.66% 
chủ yếu là trong lĩnh vực bất động sản. Tín dụng bất 
động sản tăng cao và khi bong bóng bất động sản 

vỡ tan, thị trường bất động sản xuống giá, người vay 
không trả được nợ làm phát sinh nợ xấu. Tỷ lệ nợ 
xấu có chiều hướng tăng dần từ năm 2009 và ở mức 

Hình 1: Tỷ lệ dư nợ và tăng trưởng tín dụng của 35 NHTMVN khảo sát

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên của 35 NHTMVN khảo sát

rủi ro TíN DỤNg Và khả NăNg SiNh lợi 
của các NgÂN hàNg ThươNg mại ViệT Nam

NghiêN cỨu Trao đổi

TS. HuỳNH THị HươNG THảo
KHoA TàI CHíNH Kế ToÁN – ĐạI HọC CôNG NGHIệP THựC PHẩM TP HCM
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Hình 2: RRTD và khả năng sinh lợi của 35 NHTMVN khảo sát

RRTD gia tăng làm sụt giảm hiệu quả kinh doanh 
của các NHTM. Điều này được thể hiện thông qua 
sự tăng lên của tỷ lệ nợ xấu và sự suy giảm của hai 
chỉ số  RoA và RoE. Cụ thể năm 2008, tỷ lệ nợ xấu 
từ mức 2.66% đã tăng lên 3.8% vào năm 2012. Nợ 
xấu của hệ thống NHTMVN tập trung vào các ngành 
như bất động sản, chứng khoán và thành phần 
doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ trọng cao trong 
cơ cấu nợ. Theo đó, RoA đã giảm từ 1.02% từ năm 
2008 xuống 0.75% vào năm 2012. Tương tự như vậy, 
RoE cũng giảm từ 12.6% vào năm 2008 xuống còn 
9.25% vào năm 2012. Từ  năm 2013 trở đi, nợ xấu 
có xu hướng suy giảm và khả năng sinh lợi của NH 
cũng được cải thiện. Đến năm 2017, tuy nợ xấu đã 
giảm xuống dưới mức 3% nhưng tình hình RoA và 
RoE chưa được cải thiện tốt là do chênh lệch lãi suất 
đầu vào đầu ra giảm mạnh, chi phí dự phòng rủi 
ro tập trung là RRTD trong hoạt động cho vay tăng 
mạnh trong khi chất lượng dự phòng giảm sút, các 
chi phí quản lý và chi phí hoạt động lớn, các chi phí 
khác phát sinh như chi phí nguồn nhân lực, việc mở 
rộng mạng lưới chi nhánh NH. 

3. Kết luận và kiến nghị

Như vậy, khi RRTD xảy ra sẽ dẫn đến các rủi ro khác 
nhau từ đó ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định của 
các NHTM cũng như khả năng sinh lợi. Với kết quả 
phân tích trên, một số đề xuất nêu ra nhằm nâng 
cao khả năng sinh lợi và hạn chế RRTD của hệ thống 
NHTMVN hiện nay, cụ thể là:

- Áp dụng phương pháp phân loại nợ có khả năng 
cảnh báo sớm rủi ro tín dụng: Các ngân hàng phải 
xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ hỗ trợ 
cho việc phân loại nợ, quản lý chất lượng tín dụng 
để từng bước tiếp cận cách đánh giá rủi ro tín dụng 
và phân loại theo chuẩn quốc tế (Basel II) giúp các 
ngân hàng nhận biết sớm được các khoản tín dụng 
có nguy cơ xảy ra rủi ro, từ đó có thể đưa ra được các 
giải pháp để có thể hạn chế nợ xấu. Đối với những 
khoản nợ vay đã phát sinh nợ xấu, ngân hàng cần 
phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án, trung 
tâm đấu giá tài sản và các cơ quan bảo vệ pháp luật 
khác … để đẩy nhanh tiến độ bán, xử lý các tài sản 
đảm bảo, thu hồi vốn.

- Thực hiện tốt quy trình quản lý tín dụng: Bản thân 
hoạt động tín dụng luôn chứa đựng nguy cơ rủi ro 
tiềm ẩn, chính vì vậy, các ngân hàng khi xem xét 
cho vay đều phải thực hiện nghiêm ngặt quy trình 
quản lý tín dụng: từ khâu thẩm định, giải ngân cho 
vay đến các khâu kiểm tra trước và sau khi cho vay 
… Việc thực hiện và quản lý nghiêm ngặt quy trình 
quản lý tín dụng sẽ giúp cho ngân hàng tránh được 
rủi ro các khoản nợ xấu phát sinh, phát hiện và chấn 
chỉnh kịp thời các sai phạm và các thiếu sót trong 
hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

- Thẩm định tín dụng chặt chẽ: Trước khi cho vay 
cần thẩm định các điều kiện như tính pháp lý, khả 
năng tài chính và tính khả thi của phương án, dự án 
vay vốn từ đó lựa chọn ra những khách hàng tốt, 
khách hàng tiềm năng. Bên cạnh đó, căn cứ vào cơ 
sở xếp loại khách hàng, mức dư nợ cũng như ngành 
nghề ưu tiên đầu tư, ngân hàng xem xét và đưa 
ra chính sách lãi suất phù hợp với từng đối tượng 
khách hàng theo nguyên tắc khách hàng vay có độ 
rủi ro thấp, có số dư nợ lớn hay thuộc ngành nghề 
ưu tiên đầu tư thì áp dụng lãi suất cho vay thấp, nới 
lỏng một số điều kiện cho vay và ngược lại.

- Sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vay: 
Ngân hàng cần yêu cầu khách hàng vay phải mua 
bảo hiểm như: bảo hiểm tín dụng cá nhân, bảo hiểm 
tín dụng xuất khẩu, bảo hiểm công trình, bảo hiểm 
hàng hóa … Rủi ro tín dụng xuất phát từ nhiều 
nguyên nhân rất đa dạng mà đôi khi những rủi ro 
đó ngân hàng không thể lường trước được. Vì vậy, 
sử dụng các công cụ bảo hiểm và áp dụng biện 
pháp bảo đảm tiền vay để hạn chế tổn thất khi rủi 
ro xảy ra là cực kỳ quan trọng. 

- Nâng cao sức mạnh tài chính: Theo quy định của 
Hiệp ước Basel, việc nâng cao năng lực tài chính là 
điều kiện cần và đủ để ngân hàng nâng cao khả 
năng cạnh tranh trên thị trường, có đủ tiềm lực để 
áp dụng vận hành mô hình quản trị rủi ro hiệu quả, 
qua đó đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng 
mình nói riêng và an toàn toàn hệ thống tài chính 
nói chung. Vì vậy, các NHTMVN cần phải thực hiện 
sớm việc tăng sức mạnh tài chính của ngân hàng 
mình để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn, trước mắt nhằm 
tăng khả năng thanh khoản, chất lượng tài sản và 
đảm bảo cho các ngân hàng phát triển ổn định và 
dần dần tăng thị phần góp phần cải thiện được 
hiệu quả tài chính, tăng khả năng cạnh tranh và gia 
tăng lợi nhuận kinh doanh.

- Nâng cao vai trò của CIC và các tổ chức xếp hạng 
tín nhiệm độc lập: Để các NHTMVN có thêm cơ sở 
để ra quyết định tín dụng, bên cạnh kết quả phân 
tích tín dụng và kết quả xếp hạng tín nhiệm nội bộ 
của mình, rất cần có thêm thông tin và kết quả xếp 
hạng tín nhiệm của CIC và các công ty xếp hạng 
tín nhiệm độc lập. Mặc dù Trung tâm thông tin tín 
dụng (CIC – Credit Information Center) của Ngân 
hàng Nhà nước ngày càng phát triển mạnh mẽ 
và đóng vai trò quan trọng trong cung cấp thông 
tin về khách hàng, thực hiện phân tích, xếp loại tín 
dụng doanh nghiệp, cung cấp các thông tin cảnh 
báo …, góp phần quan trọng cho sự phát triển của 
ngành ngân hàng Việt Nam vì mục tiêu an toàn, 
hiệu quả nhưng những đòi hỏi về thông tin của các 
ngân hàng vẫn chưa được đáp ứng một cách đáng 
tin cậy, nhanh chóng và kịp thời.

Tài liệu tham khảo:
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2. Phạm Hữu Hồng Thái, 2014. Tác động của nợ xấu đến khả năng sinh lợi của ngân hàng. Tạp chí Khoa học và 
Đào tạo Ngân hàng, số 142, trang 34-38.
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3.8% năm 2012. Đây là mức cao nhất trong giai đoạn 
nghiên cứu, mặc dù các NH đã giảm lãi suất cho 
vay, tình hình lạm phát đã được cải thiện nhưng các 
doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn, không có nguồn 
thu trả nợ ngân hàng. Năm 2013, bên cạnh sự ra 
đời của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín 
dụng Việt Nam (VAMC) ngày 09/07/2013, các NHTM 
cũng đẩy mạnh tự giải quyết nợ xấu bằng nguồn 
dự phòng, tái cơ cấu nợ theo Quyết định 780/QĐ-

NHNN ngày 23/04/2012 giúp tỷ lệ nợ xấu giảm dần 
xuống còn 3.13% và đến cuối năm 2017 là 1.7%. 
Nợ xấu tập trung cao vào bất động sản và chứng 
khoán là hai lĩnh vực nhạy cảm với sự biến động của 
kinh tế vĩ mô. Trong giai đoạn nghiên cứu, bất động 
sản có tính thanh khoản kém và sự sụt giảm của thị 
trường chứng khoán ảnh hưởng đến khả năng trả 
nợ của các khoản vốn đầu tư cho hai lĩnh vực này.
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I. THƯƠNG HIỆU VÀ LIÊN KẾT THƯƠNG HIỆU CỦA 
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Tiếp cận về thương hiệu và thương hiệu ngân 
hàng  

Ngày nay, thương hiệu được tiếp cận theo nghĩa 
rộng hơn, thay vì chỉ thuần túy là những dấu hiệu 
để nhận biết và phân biệt sản phẩm của một doanh 
nghiệp (DN) này với những sản phẩm, dịch vụ cùng 
loại của các DN khác, thương hiệu còn được xem 

là những ấn tượng, hình ảnh tốt đẹp, nhận định và 
thái độ tích cực về sản phẩm, DN và thậm chí là cả 
cá nhân, tổ chức, khu vực địa lý [8]. Một khái niệm 
thương hiệu đang được sử dụng khá phổ biến là 
của Nguyễn Quốc Thịnh, theo đó:“Thương hiệu là 
một hoặc một tập hợp các dấu hiệu để nhận biết và 
phân biệt sản phẩm, phân biệt DN; là hình tượng về 
sản phẩm và DN trong tâm trí khách hàng và công 
chúng” [1].  Các thuật như về Thương hiệu, Liên kết 
thương hiệu và Phát triển LKTH phải được các nhà 
quản lý NH tiếp thu theo các tiêu chuẩn quốc tế, 

liêN kếT ThươNg hiệu
Với Nhà  QuảN lý NgÂN hàNg

TS. PHạM QuANG Sỹ
ủy BAN GIÁM SÁT TàI CHíNH QuốC GIA 

Liên kết thương hiệu (LKTH) trong lĩnh vực ngân hàng (NH) được tác giả tiếp cận theo góp độ nhà quản lý, 
nghĩa là các hoạt động, quyết định, định hướng và công việc mà NH chủ động triển khai trong việc sử dụng 
hình ảnh, khai thác các đặc tính nổi trội của sản phẩm dịch vụ, sử dụng các nhân vật nổi tiếng, và các yếu 
tạo LKTH với khách hàng… để tạo ra sự kết nối tốt nhất về hình ảnh của thương hiệu tới bộ nhớ và tiềm 
thức của khách hàng thông qua đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến LKTH dưới cái nhìn của nhà quản lý 
NH, đó chính là tất cả các biện pháp nhằm kết nối sản phẩm, dịch vụ cũng như thái độ phục vụ của nhân 
viên, uy tín, sản phẩm đặc sắc của NH trong tâm trí của khách hàng, vận dụng những điểm nhấn thương 
hiệu thông qua sự gợi nhớ thương hiệu là kết quả của hoạt động LKTH là sự kết nối bộ nhớ của khách hàng 
với thương hiệu được thể hiện qua kết quả đo lường các yếu tố tạo LKTH

vận dụng một cách linh hoạt, bài bản có chiến lược 
dài hạn nhằm thu được kết quả cao trong việc điều 
hành hoạt động kinh doanh của NH.

* Thương hiệu ngân hàng thương mại

- Thương hiệu NHTM là một loại hình thương hiệu dịch 
vụ, gắn với hoạt động và những sản phẩm dịch vụ của 
NHTM. 

- Thương hiệu NH là tổng hợp các yếu tố nhằm thỏa 
mãn nhu cầu tài chính của khách hàng, giúp khách 
hàng có nhận thức, niềm tin và tình cảm với NH.

- Thương hiệu NHTM có thể được tiếp cận đồng thời 
cả ở cấp độ thương hiệu DN (Agribank là thương 
hiệu của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển 
nông thôn Việt nam,...) và cấp độ thương hiệu sản 
phẩm (dịch vụ KHCN, KHTC của Agribank...). Điều đó 
nghĩa là xem xét thương hiệu trong mối quan hệ và 
tương tác của chúng với các đối tượng khác nhau, 
chẳng hạn, với thương hiệu sản phẩm thì thường 
chỉ tương tác với khách hàng và công chúng; trong 
khi với thương hiệu DN thì chúng còn tương tác với 
các đối tác, các nhà cung ứng dịch vụ, các khách 
hàng DN với DN, các cơ quan quản lý chuyên 
ngành và chính quyền địa phương… Khi đó, nói 
đến thương hiệu NHTM là nói đến các dấu hiệu để 
phân biệt, các hình ảnh và ấn tượng về các dịch vụ 
NHTM và các hoạt động của chính NHTM này với 
các NHTM khác. Tính tương đồng giữa thương hiệu 
NHTM thường là khá cao xuất phát từ những đặc 
tính của dịch vụ, nhất là đặc tính vô hình.

* Các yếu tố cấu thành thương hiệu NHTM: Có 8 yếu 
tố cơ bản tạo nên thương hiệu NH: (1). Tăng hình ảnh; 

(2). Tăng giá trị cá nhân; (3). Tăng giá trị dịch vụ; (4). 
Tăng giá trị sản phẩm; (5). Giảm chi phí về tiền bạc; 
(6). Giảm thiểu các chị phí về thời gian; (7). Giảm chi 
phí về năng lượng; (8). Giảm chi phí về tâm lý. Cuối 
cùng, xin nhấn mạnh rằng thương hiệu không chỉ 
là logo, quảng cáo. Thương hiệu là những giá trị 
được khách hàng cảm nhận và ghi nhận. Thương 
hiệu nằm trong trái tim, trí óc của khách hàng và sẽ 
trường tồn nếu NH dày công xây dựng theo hướng 
phát triển bền vững.

Gắn với một ngành nghề cụ thể là NHTM thì thương 
hiệu NH chính là tài sản giá trị của NH; là tên, nhãn 
hiệu, logo, khẩu hiệu, uy tín, danh tiếng, trình độ, 
thái độ của đội ngũ nhân viên, là năng lực cạnh 
tranh và tính khác biệt, là tính nổi trội về chất lượng 
sản phẩm trên thị trường…nói cách khác, thương 
hiệu NH là tổng thể các yếu tố tác động vào nhận 
thức, tình cảm và niềm tin của khách hàng đối với 
NH.

Thương hiệu trong hoạt động của NHTM hết sức 
cần thiết, đó là một bộ phận quan trọng trong 
chiến lược kinh doanh của bất cứ NH nào. Không 
có thương hiệu, NH sẽ không có niềm tin của khách 
hàng, khách hàng sẽ không bao giờ gửi tiền, vay tiền 
hoặc thực hiện giao dịch tài chính với NH, mọi hoạt 
động của NH sẽ chấm dứt. Thương hiệu là kết quả 
tổng hợp của nhiều yếu tố kể cả trong tác nghiệp 
lẫn điều hành mà hiệu quả cuối cùng là làm cho 
khách hàng hài lòng khi sử dụng dịch vụ của NH.

* Thương hiệu của NHTM gồm các nhân tố: Thương 
hiệu NH là tổng hợp các nhân tố nhằm thỏa mãn 
nhu cầu tài chính của khách hàng, giúp khách hàng 
có nhận thức, niềm tin và tình cảm với NH. Đóng vai 
trò giúp NH tạo được các thế mạnh sau đây: (i). Giúp 
NH có được lượng khách hàng lớn và trung thành; 
(ii). Giúp NH giảm thiểu rủi ro: (iii). Giúp NH giảm chi 
phí: (iv). Giúp NH thu hút được cán bộ có tâm, có tài, 
có tầm nhìn chiến lược.      

* Thương hiệu dịch vụ ngân hàng: Thương hiệu dịch 
vụ NH chính là thương hiệu gắn với một dịch vụ 
cụ thể của NHTM đó. Ví dụ thương hiệu dịch vụ tín 
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dụng, dịch vụ tiền gửi, dịch vụ thẻ của Agribank… 
Phát triển dịch vụ là yêu cầu tất yếu của các NHTM 
Việt Nam nói chung. Thành công của NH hoàn toàn 
phụ thuộc vào năng lực trong việc xác định các dịch 
vụ NH mà xã hội có nhu cầu.

Các yếu tố của Thương hiệu dịch vụ NH cần phải 
Phát triển dịch vụ NH: Đa dạng hóa danh mục dịch 
vụ cung ứng trên cơ sở áp dụng công nghệ hiện 
đại; Tập trung khai thác và hướng tới đối tượng 
KHCN, phát triển mạnh dịch vụ cho vay tiêu dùng 
cá nhân; Nghiên cứu, xếp hạng khách hàng để cung 
ứng những sản phẩm dịch vụ phù hợp; Xây dựng 
thương hiệu của NH là vấn đề mấu chốt trong việc 
thu hút khách hàng; Mở rộng và đa dạng hoá mạng 
lưới phục vụ khách hàng; Tăng cường hoạt động 
tiếp thị và chăm sóc khách hàng; Chú trọng phát 
triển công nghệ thông tin bởi công nghệ thông tin 
liên quan chặt chẽ tới chất lượng dịch vụ NH.          

* Liên kết thương hiệu: LKTH có thuật ngữ tiếng 
Anh là “Brand Associations” và được hiểu là    “Một 
bộ phận tài sản thương hiệu phản ánh việc kiến 
tạo quản trị thương hiệu bằng kết nối một thương 
hiệu xác định tới những thông tin khác (các nguồn) 
trong tâm trí, bộ nhớ và mang lại một ý nghĩa cho 
khách hàng”. Trong bài viết này, LKTH về cơ bản có 
cùng định nghĩa với liên tưởng thương hiệu bởi nó 
xảy ra trong “tâm trí’’ - một loại hoạt động tư duy 

nhận thức ý tưởng so sánh và được sử dụng tương 
đương nhau, nghĩa là  LKTH là tất cả những suy diễn 
(tưởng tượng) của khách hàng về những giá trị cốt 
lõi của một thương hiệu khi cho khách hàng tiếp 
cận những yếu tố nhận diện thương hiệu.

Tác giả đồng quan điểm với David A. Aaker [3] và 
Nguyễn Quốc Thịnh [1]  cho rằng: LKTH hiệu là tất 
cả các biện pháp và các phương tiện nhằm kết nối 
bộ nhớ của khách hàng đến với thương hiệu. Vậy 
LKTH được nhìn nhận dưới góc độ là người tiêu 
dùng/ khách hàng, cái gì để kết nối bộ nhớ, đây là 
kết quả làm sao cho khách hàng nghĩ đến thương 
hiệu…Tuy nhiên để có cái nhìn bao quát hơn và 
tổng hợp về LKTH, tác giả sẽ tiếp cận theo David A. 
Aaker, ngoài ra còn thể hiện dưới góc độ quản trị và 
điều hành NHTM, cụ thể: (i). LKTH được tác giả tiếp 
cận liên kết dưới góc độ hoạt động quản trị nghĩa là 
các hoạt động, các quyết định, định hướng và công 
việc mà DN chủ động triển khai về sử dụng hình 
ảnh, khai thác các đặc tính của sản phẩm dịch vụ, 
sử dụng nhân vật nổi tiếng… để tạo ra sự kết nối 
tốt nhất về hình ảnh của thương hiệu tới bộ nhớ 
của khách hàng đến thương hiệu. (ii). LKTH nghĩa 
là thực tế sự kết nối bộ nhớ của khách hàng với 
thương hiệu thường được thể hiện qua kết quả 
đo lường các yếu tố tạo LKTH. Chính vì điều đó mà 
LKTH chính là kết quả của hoạt động nghĩa là thực 
tế về sự kết nối bộ nhớ của khách hàng với thương 

hiệu thường được thể hiện qua kết quả đo lường 
các yếu tố tạo LKTH. 

* Liên kết thương hiệu trong hoạt động NHTM, Theo 
Keller (1998) [2],  LKTH được định nghĩa là sự liên kết 
các thành tố của thương hiệu để đánh giá một tập 
hợp thông tin trong tâm trí và bộ nhớ để truyền tải 
ý nghĩa tới khách hàng.

LKTH của NHTM là tất cả những suy diễn (tưởng 
tượng) của khách hàng về những giá trị cốt lõi của 
một thương hiệu NHTM khi cho khách hàng tiếp 
cận những yếu tố nhận diện thương hiệu. Để đạt 
được mục tiêu phát triển thương hiệu thì vai trò 
của LKTH là rất quan trọng, nó được thể hiện ở một 
số điểm như sau: Thứ nhất,  LKTH thúc đẩy quyết 
định sử dụng sản phẩm dịch vụ;  Thứ hai, LKTH giúp 
truyền tải thông tin và xử lý thông tin tốt hơn; Thứ 
ba, LKTH tạo sự khác biệt cho sản phẩm, dịch vụ; 
Thứ tư, LKTH gây dựng thái độ và những ý nghĩ tích 
cực về thương hiệu.

- Theo Keller (1998) [2], Kiến tạo LKTH mới bao 
gồm các thành tố để nhận dạng thương hiệu, lựa 
chọn các yếu tố kết nối bộ nhớ khách hàng đến 
với thương hiệu, nhằm mục đích chỉnh sửa chương 
trình marketing truyền thông thương hiệu giúp nhà 
quản lý có được các nhận diện tốt về độ mạnh, độ 
yếu, với tính duy nhất của LKTH. Theo xu hướng và 
trào lưu hiện nay các nhà quản trị NHTM thường 
tiếp cận về kiến tạo LKTH mới bao hàm cả nội dung 
định vị thương hiệu nhằm khẳng định vị trí thương 
hiệu của NHTM trong ánh mắt và tâm trí của khách 
hàng.

- Phát triển LKTH là quá trình gia tăng chất lượng 
các hiệu ứng tri thức thương hiệu của khách hàng 
LKTH hiện tại và kiến tạo LKTH mới nhằm góp phần 
gia tăng giá trị thương hiệu dựa trên khách hàng 
của DN thực chất của phát triển thương hiệu là kích 
bẩy các yếu tố liên kết phái sinh theo các chiều kích 
và bẩy các công cụ tạo liên kết phù hợp hữu hiệu.

* Đặc điểm của phát triển LKTH: Trong hoạt động 
kinh doanh sự biến động của tài sản thương hiệu 
gắn với hình ảnh và yếu tố tạo LKTH. Tài sản thương 
hiệu có 5 tiêu chí, chức năng kích bẩy tạo đa giá trị 
tài sản thương hiệu: (i). Nhận biết thương hiệu; (ii). 
Liên tưởng thương hiệu; (iii). Thái độ phục vụ của 

nhân viên; (iv). Gắn bó thương hiệu; (v). Các hoạt 
động thương hiệu. Tất cả các tiêu chí này sẽ kết nối 
theo từng cặp đôi tương xứng với nhau nhằm dẫn 
tới đích tạo ra thương hiệu mạnh và phát triển bền 
vững.

* Theo Keller (1998) [2], Tri thức thương hiệu bao 
gồm tất cả các thành ngữ, cảm xúc, hình ảnh, trải 
nghiệm niềm tin… mà  trở nên được liên tưởng 
tới một thương hiệu xác định một cách cụ thể, các 
thương hiệu phải kiến tạo nên những liên tưởng 
thương hiệu mạnh, ưa chuộng và duy nhất với 
khách hàng.

1.2. Phân định rõ nét nội dung nghiên cứu phát triển 
LKTH của NHTM gồm những yếu tố   

Để phát triển LKTH của NHTM cần phải kích bẩy 8 
yếu tố LKTH sau đây: (i). NHTM thể hiện qua chiến 
lược thương hiệu; (ii). Nước ngoài/ vùng thể qua sự 
nhận dạng sản phẩm nguồn gốc đó chỉ là yếu tố 
vùng; (iii) Kênh phân phối thể hiện qua chiến lược 
kênh marketing; (iv). Thương hiệu khác thể hiện qua 
đồng thương hiệu; (v). Người phát ngôn thể hiện 
qua việc chấp thuận; (vi). Sự kiện thể qua người 
tài trợ; (vii). Người thứ 3 thể qua phần thưởng, bài 
nghiên cứu; (viii). Đặc điểm thể hiện qua lisence.

* Thương hiêu NHTM cần phải được kích bẫy chiến 
lược thương hiệu; chiến lược kênh phân phối nhằm 
đạt được mục đích đo lường chất lượng cảm nhận 
giá trị thương hiệu qua đánh giá của khách hàng.

* Đánh giá độ mạnh của LKTH, mức ưa thích LKTH, 
độ yếu của những liên kết được cảm nhận của 
khách hàng đối với thương hiệu.

* Trong hoạt động NHTM cần phải kích bẩy chiến 
lược thương hiệu và chiến lược kênh phân phối 
nhằm đạt được các thế mạnh sau: (i). Độ lớn của 
thương hiệu đặc điểm, đánh giá; (ii). Tính vượt trội 
giá trị, ưu tiên lựa chọn khi có thương hiệu khác 
cùng loại; (iii). Nhận biết năng lực cốt lõi thương 
hiệu.

- Các yếu tố tạo LKTH trong hoạt động NHTM, LKTH 
của các NHTM nhằm hướng đến sự liên kết của các 
sản phẩm dịch vụ để hướng đến sản phẩm dịch vụ 
hoàn hảo và thương hiệu hoàn hảo. Theo tác giả 
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việc nghiên cứu và làm rõ vấn đề LKTH là tất cả các 
biện pháp và các phương tiện nhằm kết nối bộ nhớ 
của khách hàng đến với thương hiệu, thông qua đo 
lường LKTH bao gồm 13 yếu tố sau đây: (1). Thái độ 
của nhân viên; (2). Trình độ nghiệp vụ nhân viên; (3).
Tận tình chăm sóc trước, sau giao dịch; (4). Mức độ 
tin cậy của dịch vụ; (5). Điều kiện cơ sở vật chất; (6).
Chất lượng tư vấn của nhân viên; (7). Sự đa dạng 
của sản phẩm tiền gửi; (8). Sự linh hoạt đa dạng sản 
phẩm tiền vay; (9). Ngân hàng gần gũi và thân thiện; 
(10). Dịch vụ đa dạng, phù hợp; (11). uy tín, độ tin 
cậy cao; (12). Dịch vụ chu đáo, bảo mật cao;   (13). 
Tạo ấn tượng tốt với khách hàng.

II. THỰC TRẠNG LIÊN KẾT THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC 
NHTM

Trong thời gian qua các NHTM đã chú trọng đến 
các hoạt động LKTH được thực hiện qua kết quả đo 
lường liên tưởng thương hiệu như Vietcombank…. 
Một số NHTM đã phát triển và xây dựng được các yếu 
tố tạo LKTH tương đối mạnh thông qua đo lường 
liên kết, bên cạnh đó uy tín trong ngành và đối với 
nhóm KHCN, KHTC (DN) đó là Vietcombank,…

Các NHTM về cơ bản đã thực hiện được khá đầy đủ 
công tác chủ yếu của một chiến lược phát triển LKTH 
gồm: xây dựng các giá trị liên kết, bộ nhận diện, tiến 
hành định vị, quảng bá thương hiệu trên thị trường 
tài chính tiền tệ. Công tác xây dựng LKTH của các 
NH tiền thân là các NHTM nhà nước đã hoàn thiện, 
đang triển khai kế hoạch đổi mới và thống nhất hệ 
thống nhận diện, đo lường liên kết. 

Bên cạnh những yếu tố tích cực, việc phát triển 
LKTH có một số điểm hạn chế. Công tác phát triển 
LKTH của các NHTM vẫn còn có điểm hạn chế sau 
đây: Tập trung quá nhiều vào việc tạo dựng các giá 
trị thương hiệu…Công tác định vị thương hiệu và 
LKTH còn hạn chế và chưa có tính chiến lược… 
Công tác quảng bá còn khá rập khuôn và thiếu tính 
chiến lược. Một số NHTM cũng chưa có kế hoạch 
cho từng nhóm khách hàng….các hoạt động phát 
triển LKTH và quảng bá thương hiệu, hầu hết các 
bản báo cáo kết quả chỉ đưa ra những đánh giá 
mang tính chủ quan… 

- Các nguyên nhân chủ quan và khách quan:

Nguyên nhân chủ quan: Một số NHTM NN chưa có 
ý thức cạnh tranh cao đối với các NHTM khác trong 
cùng hệ thống; chưa từng xây dựng một LKTH nào, 
cũng càng không có một quy trình chuẩn để phát 
triển và thực hiện chiến lược; Do nhận thức về phát 
triển LKTH của một số NHTM còn chưa thực sự được 
đầy đủ. Các NHTM chưa ý thức giá trị của LKTH, cần 
thiết phải có LKTH bài bản và dài hạn; chưa có hệ 
thống thông tin marketing đẩy đủ làm cơ sở cho 
mọi hoạt động quảng bá thương hiệu, cũng như 
triển khai LKTH tổng thể. Các liên kết này còn nặng 
về tính chủ quan. 

Về nguyên nhân khách quan: Chủ yếu của tình trạng 
yếu kém trong phát triển LKTH là do mức độ cạnh 
tranh trên thị trường tài chính tiền tệ chưa lớn, các 
NHTM chưa chú trọng đúng mức đối với hoạt động 
này. Sở dĩ tính cạnh tranh trên thị trường tài chính 
tiền tệ còn thấp là do: (i). Hoạt động trong ngành 
NH ở Việt Nam phụ thuộc nhiều vào mối quan hệ 
của Ban lãnh đạo, sự hỗ trợ từ phía các Bộ, ngành; 
(ii). Số lượng NHNNg còn nhỏ và thị phần NH này có 
cũng quá ít; (iii).Nhận thức của người dân về dịch vụ 
NH chưa được đầy đủ, mức sống và thu nhập chung 
của người dân chưa cao, cuộc khủng hoảng trong 
ngành NH ít xảy ra.

III. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CÁC LIÊN 
KẾT THƯƠNG HIỆU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
TRONG THỜI GIAN TỚI

Để phát triển các LKTH của các NHTM cần xây dựng 
quy trình nội bộ để phát triển thương hiệu và  LKTH: 
(i). Hoàn thiện cấu trúc nền móng để phát triển 
LKTH; (ii). Xây dựng chiến lược phát triển LKTH; (iii). 
Xây dựng văn hóa kinh doanh hiện đại; (iv). Nâng 
cao nhận thức về thương hiệu toàn hệ thống; (v). 
Giải pháp nâng cao chất lượng Marketing; (vi). Giải 
pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng.

Từ những cơ sơ lý luận và thực tiễn về nghiên cứu 
phát triển LKTH, tác giả Đề xuất 4 nhóm giải pháp 
nâng cao các đặc điểm LKTH của các NHTM; và Đề 
xuất 6 nhóm giải pháp kiến tạo LKTH bền vững và 
hiệu quả, cụ thể như sau: 

- Đề xuất 4 nhóm giải pháp nâng cao các đặc điểm 
LKTH của các NHTM, cụ thể: (i). Phát triển đa dạng 
hóa dịch vụ và nâng cao giá trị nhận biết dịch vụ 

NHTM;  (ii). Phát triển hình ảnh và uy tín thương 
hiệu dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ NHTM; (iii). 
Phát triển chất lượng kĩ thuật và chất lượng chức 
năng của dịch vụ NHTM; (iv). Phát triển danh tiếng 
thương hiệu của NHTM.

- Đề xuất 6 nhóm giải pháp kiến tạo LKTH bền vững 
và hiệu quả, cụ thể: (i). Thực hành quản trị chiến lược 
thương hiệu của NHTM; (ii). Phát triển E Banking và 
xây dựng tài sản thương hiệu E Banking; (iii). Triển 
khai và thực hành tốt nhất quản trị quan hệ khách 
hàng (CRM); (iv). Hiện đại hóa công nghệ NHTM 
hiện đại, chú trọng phát triển công nghệ NH lõi 
(Core Banking Technology); (v). Phát triển xây dựng 
và cung ứng các năng lực cốt lõi cho khách hàng, 
NHTM, (vi). Phát triển các thành tố và chương trình 
marketing thương hiệu tạo cơ sở thúc đẩy LKTH 
phái sinh: 

Trong chiến lược kinh doanh, Các nhà quản lý NH 
cần phải chú trọng và đảm bảo các yếu tố sau: Lợi 
nhuận NH tăng trưởng bền vững; Các sản phẩm, 

dịch vụ mới của NH hiện đại có vị thế và khẳng định 
thương hiệu của NH trên thị trường trong nước và 
quốc tế.

Tóm lại, Phát triển LKTH với nhà quản lý NH là một 
trong những bước không thể thiếu của quá trình 
xây dựng và phát triẻn thương hiệu của NH. Nhà 
quản lý NH giỏi sẽ có các biện pháp để tạo được 
hình ảnh NH thống nhất trên mọi phương tiện 
thông tin truyền thông trong cảm nhận của khách 
hàng. LKTH trong hệ thống NH nhằm ổn định giá trị 
đồng tiền; Bảo đảm an toàn hiệu quả của hệ thống 
thanh toán Quốc gia; Bảo đảm an toàn hoạt động 
NH và hệ thống các TCTD góp phần thúc đẩy phát 
triển KT - XH một cách vững bền và có điểm nhấn 
theo xu hướng phát triển trong lĩnh vực tài chính 
NH của thế giới. Nếu nhà quản lý NH nghiên cứu và 
áp dụng cũng như thực hiện tốt một phần cơ sở lý 
luận về phát triển LKTH qua đã khẳng định được vai 
trò của công tác xây dựng và phát triển LKTH trong 
hoạt động NH nhằm tạo ra sự khát biệt và có điểm 
nhấn giữa các NHTM với nhau.
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thấy hiệu quả công việc đã tăng đáng kể trong các 
khung giờ này so với các khung giờ khác khi nhân 
viên làm việc bình thường không có mùi hương 
tác động. Mùi hương yêu thích có thể làm cho não 
chúng ta hưng phấn, làm việc tốt hơn. Ngược lại, 
một mùi khó chịu nếu toả ra từ một người, một căn 
phòng, một tòa nhà, sẽ khiến những những người 
phải tiếp xúc với mùi đánh giá không tốt, thậm chí 
là xa lánh. Với khách hàng, mùi hương cũng có tác 
động tương tự. Các chuyên gia marketing cho rằng 
khách hàng nghe theo khứu giác của mình, chính 
khứu giác khiến họ đi đến quyết định lựa chọn có 
mua sản phẩm dịch vụ này không, hoặc khuyến 
khích họ mua nhiều hơn nữa. Khi các thương hiệu 
đang cố gắng trở nên khác biệt, nhiều thương hiệu 
hàng đầu đã chọn xu hướng “tiếp thị khứu giác” – 
sử dụng hương thơm như một cách để làm mạnh 
thương hiệu và bán được nhiều hàng hơn. Từ thị 
trường Mỹ đến châu Á, từ khách sạn, khu mua sắm 
cho đến ngân hàng hay phòng tập gym, những mùi 
hương phù hợp được sử dụng để khách hàng có thể 
cảm thấy thoải mái hơn. Không phải ngẫu nhiên mà 
khi bước vào không gian của những khách sạn, khu 
nghỉ dưỡng cao cấp hay những trung tâm thương 
mại hào nhoáng, khách hàng thường có cảm giác 
thư thái, nhẹ nhàng và sẵn sàng chịu tốn kém cho 
các dịch vụ, tiện ích đi kèm cũng như chấp nhận 
mua hàng với mức giá cao hơn. Không chỉ giúp 
thúc đẩy mua sắm, kéo dài thời gian lưu lại cửa hàng 
của khách hàng, những giải pháp hương thơm cao 
cấp còn giúp nâng cao cả năng suất và sự hài lòng 
của nhân viên. 

Phương pháp tiếp thị, thu hút khách hàng bằng 
hương thơm có hẳn những lập luận khoa học phía 
sau điều này. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí 
Advertising Age, khi mùi hương được truyền tải đến 
não bộ, nó sẽ nhanh chóng tác động đến những 
giác quan còn lại. Bộ não sẽ ghi nhớ mùi hương 
lâu nhất so với hình ảnh hoặc âm thanh. Khứu giác 
tinh tế hơn bất cứ giác quan nào khác vì mùi hương 
được tiếp nhận qua mũi sẽ kết nối trực tiếp với não 
bộ chịu trách nhiệm về trí nhớ và cảm xúc. Mũi được 
cho là ảnh hưởng đến 75% cảm xúc hằng ngày của 
chúng ta. Hương thơm sẽ khiến con người hạnh 
phúc hơn. Mũi kết nối với tuyến khứu giác, nơi lưu 
lại mùi hương và hệ thần kinh ngoại biên, nơi thống 
trị cảm xúc và trí nhớ, được xem là nơi làm nên 
sức mạnh của khứu giác. Điều này giúp ích nhiều 

cho những người làm công việc tiếp xúc trực tiếp 
với khách hàng, khi họ luôn cố gắng kết nối cảm 
xúc với khách hàng để khách hàng luôn nhớ đến 
thương hiệu công ty của mình. Hãy làm khách hàng 
hạnh phúc và vui vẻ, họ sẽ trung thành và tiếp tục 
sử dụng các sản phẩm của công ty trong tương lai.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, tâm trạng khách hàng 
được cải thiện 40% sau khi tiếp xúc với mùi hương 
dễ chịu. Nhiều nghiên cứu của các thương hiệu lớn 
cho biết, khách hàng sẽ đánh giá cao những điểm 
mua sắm, dịch vụ có hương thơm, xếp chúng vào 
loại cao cấp và sang trọng. Tất cả khách hàng đều 
cho rằng, giá trị của một món hàng sẽ tăng lên 
nhiều lần so với giá trị thật của nó khi được trưng 
bày trong không gian tỏa hương thơm độc đáo. 
Điển hình, qua một khảo sát, hãng chuyên về đồ thể 
thao Nike biết được khách hàng sẵn sàng trả thêm 
10 - 20% giá trị của đôi giày được bán trong cửa 
hàng có mùi thơm. Bên cạnh đó, thời gian người 
mua lưu lại điểm mua sắm sẽ kéo dài hơn, ít nhất là 
15 phút, nếu không gian cửa hàng có hương thơm 
dễ chịu. Theo một nghiên cứu về hành vi người tiêu 
dùng của Samsung, người mua hàng ghé đến cửa 
hàng của hãng không dưới 3 lần là do bị thu hút bởi 
mùi hương quyến rũ nơi không gian trưng bày sản 
phẩm.

Bởi vì mùi hương vốn có khả năng tác động đến trí 
nhớ, ảnh hưởng nhận thức và mang lại lợi ích đặc 
biệt là tăng cao doanh số nên ngày càng nhiều các 
ngành nghề dịch vụ trong mảng tài chính như ngân 
hàng, bảo hiểm, đầu tư… cũng đã nghĩ đến việc tìm 
cho mình một mùi hương đặc trưng, độc đáo làm 
thương hiệu riêng để kéo khách hàng đến với mình.

Hãy chọn mùi hương mà khách hàng yêu thích nhất

“Không phải tất cả ngân hàng hay các công ty tài 
chính xây dựng thương hiệu đánh vào khứu giác, 
nhưng thực ra số lượng này nhiều hơn bạn tưởng”, 
Jenifer Dublino, phó chủ tịch phát triển cho Scent 
World Events, thuộc Scent Marketing Institute – tổ 
chức phi lợi nhuận chuyên tư vấn tiếp thị hương 
thơm cho các công ty cho biết. “Nhiều doanh 
nghiệp đầu tư hay nhà môi giới cao cấp thường làm 
vậy bởi mùi hương mang lại cảm giác sang trọng 
cho các khách hàng quan trọng của họ”.

Trên thị trường tài chính hiện nay, khi cạnh tranh 
ngày càng gay gắt và sự khác biệt giữa các sản 
phẩm, dịch vụ, khuyến mãi của các công ty không 
quá khác biệt, việc khách hàng quyết định lựa chọn 
công ty nào đôi khi chỉ là quyết định cảm tính dựa 
trên thiện cảm của bản thân dành cho các công ty. 
Vì vậy, các công ty đang cố gắng thể hiện hình ảnh 
của mình trong mắt khách hàng ngày một chuyên 
nghiệp hơn, sang trọng hơn, an toàn hơn, đẹp hơn 
và thậm chí là… thơm hơn. Khi việc thu hút khách 
hàng bằng các công cụ truyền thống như bằng thị 
giác và thính giác đã không còn tạo ra khác biệt đủ 
lớn giữa các công ty, các thương hiệu với nhau, mùi 
hương đặc trưng đang trở thành một hướng đi mới 
để cuốn hút khách hàng và để nâng cao cả chất 
lượng dịch vụ nữa. 

Tiếp thị và thu hút khách hàng bằng hương thơm 
không phải là một ý tưởng mới mẻ. Phương pháp 
này đã có từ cả ngàn năm trước khi người La Mã 
dùng hương hoa hồng tại các phòng tắm hơi hay 
người ottoman dùng hương quế tại các khu chợ 

bán vải. Ngày nay, sử dụng hương thơm để tạo 
khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh đang được 
các công ty quan tâm hơn bao giờ hết, coi phương 
pháp này là một hướng đi mới giúp thu hút thêm 
nhiều khách hàng. Những công ty khác nhau thuộc 
các loại hình kinh doanh khác nhau từ nhà hàng, 
khách sạn, café, ô tô, xe máy… đều sử dụng “tiếp thị 
hương thơm” để củng cố bản sắc thương hiệu của 
mình. Các doanh nghiệp bảo hiểm, tài chính, ngân 
hàng tại các quốc gia phát triển ngày nay cũng đi 
theo xu hướng này, tạo ra những trụ sở, địa điểm 
giao dịch “đầy mùi thơm độc quyền” để hút khách 
hàng đến với mình.

Mùi hương tác động đến khách hàng như thế nào?

Mùi hương có thể tác động tới hiệu quả làm việc 
của não. Ở Nhật Bản, công ty Air Aroma thử nghiệm 
vào những khung giờ nhất định, nhân viên của họ 
sẽ được ngửi những hương thơm đặc thù giúp tinh 
thần sảng khoái và tỉnh táo như hương cam, quế 
hồi và bạc hà chanh. Kết quả sau thử nghiệm cho 

bạN có đủ “Thơm” để Thu húT khách hàNg?
THS. Tạ THANH BÌNH
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Từ lâu, các nhân viên bất động sản đã biết cách 
đặt một mẩu bánh vào lò nướng hoặc để vài chiếc 
bánh quy mới lên kệ bếp ngay trước khi dẫn khách 
hàng đi xem nhà. Mùi bánh nướng giống trong một 
gia đình ấm cúng khiến người mua cảm thấy hạnh 
phúc và hình dung ra cuộc sống lý tưởng trong 
căn nhà đó. Các công ty môi giới bất động sản 
cũng sử dụng “scent marketing” thời gian gần đây. 
Hãy tưởng tượng mùi hương của đại dương đến 
từ những ngọn nến tại một cuộc gặp khách hàng 
tiềm năng cho một dự án bất động sản cạnh bờ 
biển. Các công ty chế tạo mùi thơm đã phát triển ý 
tưởng sơ khai này, tạo mùi hương phức tạp hơn và 
đưa chúng đến với nhiều khách hàng hơn.

Vậy một ngân hàng, công ty bảo hiểm hay một 
doanh nghiệp tài chính nói chung nên có mùi 
hương như thế nào? Dublino khuyên rằng: “Còn tùy 
thuộc vào thương hiệu mỗi nơi: Vị trí ở đâu, màu sắc 
là gì. Nếu bộ nhận diện thương hiệu công ty có màu 
da cam thì mùi hương có thể pha chút vị cam, còn 
gam màu dịu hơn như vàng, xanh da trời thích hợp 
với những mùi tươi mát.” Mùi hương được coi là hiệu 
quả khi nó khơi gợi được đúng cảm xúc cho khách 
hàng. Các ngân hàng, công ty bảo hiểm hay dịch vụ 
tài chính cần tạo cho khách hàng cảm giác thư thái, 
an toàn hay sang trọng. Do đó các mùi được ưu tiên 
lựa chọn thường là mùi vani, hổ phách đem lại cảm 
giác ấm cúng, thư thái; mùi hương cam, chanh gợi 
cảm giác lạc quan, hạnh phúc; mùi da và lá thơm 
tạo cảm giác sang trọng, tin cậy. Hoặc khi cần khách 
hàng chốt hợp đồng, hãy chọn mùi hương thảo và 
bạc hà vì đây là các mùi hương khiến khách hàng 
phấn chấn, quyết định nhanh hơn. Người đồng 
sáng lập công ty xây dựng thương hiệu khứu giác 
12-29 ông Dawn Goldworm cho biết đó là những 
gì hãng đã làm khi tạo ra mùi hương “độc quyền” 
cho một trong những khách hàng ngân hàng lớn 
của mình.

Chọn đúng chiến lược marketing bằng mùi hương 
(scent marketing)

Theo Pamela Dalton - nhà khoa học khứu giác, 
thành viên của Monell Chemical Senses Center, 
một tổ chức nghiên cứu hóa học phi lợi nhuận có 
trụ sở tại Mỹ, có một sự thật thú vị là các em bé có 
xu hướng thích những mùi hương mà người mẹ 
đã sử dụng trong giai đoạn cuối của thai kỳ. Điều 

đó có nghĩa là một khi bạn để cho mùi hương của 
thương hiệu tiếp xúc với những khách hàng đang 
mang thai là bạn đã có được một khách hàng mới 
từ… trước khi họ được sinh ra. Kết quả của “scent 
marketing” là khách hàng thấy hài lòng hơn và nhớ 
đến thương hiệu của bạn lâu hơn, lưu luyến với 
thương hiệu hơn. Một giải pháp tạo mùi hương phù 
hợp với không gian có thể tác động một cách tinh 
tế đến thời gian khách hàng lưu lại cửa hàng và có 
thể là phương tiện hiệu quả thu hút khách hàng 
khác vào cửa hàng của bạn.

Trên thế giới, trong ngành tài chính, những tên 
tuổi tiên phong trong việc dùng hương thơm để 
marketing có thể kể đến ocean Bank ở Floria, Helm 
Bank, National Australia Bank, China Merchant’s 
Bank, Bank Leumi, và Velocity Credit union ở Texas. 
ocean Bank chọn một loại nước hoa cao cấp bắt 
đầu với mùi quýt ngọt lịm, hương vị trong lành mát 
mẻ và cuối cùng là nhục đậu khấu, đi kèm với tiêu 
đen và xạ hương. Helm Bank (Mỹ) khi xây dựng lại 
thương hiệu đã sử dụng mùi hương của nhựa rêu 
sồi, bạc hà và thoang thoảng hương thơm của sô cô 
la. Nhờ đổi mới logo, màu sắc và đặc biệt là hương 
thơm của mình, lợi nhuận cũng như lượng tài khoản 
người dùng của Helm Bank đã tăng gấp đôi, sự hài 
lòng của khách hàng tăng thêm 20%, lên tới 90%.

Tiếp thị bằng hương thơm (scent marketing) đã khá 
phổ biến tại Việt Nam. Cách thức này đang được các 
doanh nghiệp chú trọng, đặc biệt trong các lĩnh vực 
như: Nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, khu nghỉ 
dưỡng, chăm sóc sức khỏe, ngân hàng, các cửa 
hàng thời trang, trung tâm thương mại, showroom 
xe hơi, thậm chí văn phòng của các công ty mang 
yếu tố sáng tạo như thiết kế, nghệ thuật. Điểm giao 
dịch của nhiều ngân hàng tại các thành phố lớn 
như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng đang 
dần dần áp dụng phương pháp khuếch tán hương 
thơm đặc biệt vào không khí. Giải pháp hương 
thơm cao cấp giúp tạo ra một không gian độc đáo 
và đáng nhớ khiến khách hàng luôn muốn gắn bó 
với ngân hàng hơn.

Hiện nay, các điểm giao dịch của Bảo Việt trên 
phạm vi cả nước đã được chỉnh trang, thiết kế đẹp 
hơn, hiện đại hơn, sang trọng hơn, tính nhận diện 
thương hiệu cao hơn, và việc có thêm một mùi 
hương đặc trưng sẽ góp phần nâng cao hơn nữa 

trải nghiệm của khách hàng về dịch vụ khi ghé qua 
Bảo Việt, gia tăng sự hài lòng của khách hàng hiện 
có, hấp dẫn khách hàng mới, giúp tăng doanh thu, 
góp phần củng cố nhận thức của khách hàng về 
thương hiệu Bảo Việt. Việc lựa chọn một mùi hương 
đặc trưng để gắn với thương hiệu Bảo Việt cần được 
nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi áp dụng trên toàn 
hệ thống các điểm giao dịch. Là một tập đoàn lớn 
trong lĩnh vực tài chính – bảo hiểm, sự an tâm và 
tin tưởng của khách hàng là một yếu tố rất quan 
trọng đối với Bảo Việt. Khi đó, những mùi hương 
mang đặc tính tạo ra sự tin tưởng, sang trọng, lịch 
thiệp, an toàn luôn là sự lựa chọn tốt. Những mùi 

hương mang các đặc tính đó thường được tinh chế 
từ chanh, cam, quýt, hương thảo, hổ phách, bạc hà, 
quế hồi, sẽ rất thích hợp với các điểm giao dịch, 
chi nhánh và công sở của Bảo Việt. Những hương 
thơm này vừa tạo cảm giác thân thiện, an tâm vừa 
khiến khách hàng cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái. Và 
để tăng doanh thu nhiều hơn nữa, trong các thành 
phần tạo nên hương thơm đặc trưng của Bảo Việt 
cần có một trong ba loại hương thơm từ vỏ cam, 
vani và quế hồi, những loại hương thơm mà theo 
nghiên cứu của Đại học Washington (Mỹ) sẽ khuyến 
khích khách hàng chi tiêu nhiều nhất.
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