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THƯ CHÚC MỪNG 
CỦA CHỦ TỊCH HĐQT TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
NHÂN DỊP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TRÒN 20 TUỔI

Các đồng chí cán bộ, nhân viên Trung tâm Đào tạo Bảo Việt thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm Đào tạo Bảo Việt (19/02/1997 – 19/02/2017), 
thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Quản trị Tập đoàn, Tôi thân ái gửi tới toàn thể các đồng chí cán bộ, 
nhân viên của Trung tâm Đào tạo những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Trong 20 năm qua, Trung tâm Đào tạo đã luôn nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, có 
những đóng góp tích cực vào thành công chung của Tập đoàn, trang bị cho đội ngũ cán bộ, nhân 
viên của Bảo Việt những kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, đặc biệt là việc đào tạo phát triển 
mạng lưới đại lý bảo hiểm nhân thọ trong giai đoạn đầu mới thành lập cũng như đào tạo cán bộ 
theo khung năng lực và bản đồ học tập, góp phần kiến tạo lên những nét văn hóa đào tạo và học 
tập của Bảo Việt.
Tôi đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của các thế hệ cán bộ, 
nhân viên của Trung tâm Đào tạo Bảo Việt trong suốt quá trình xây dựng và phát triển thời gian 
qua.
Với  tầm nhìn và mục tiêu chiến lược của Tập đoàn là “Giữ vững vị thế là tập đoàn tài chính- bảo hiểm 
hàng đầu Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiềm lực tài chính mạnh, tăng trưởng bền 
vững hiệu quả”, Tôi mong rằng tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên của Trung tâm 
Đào tạo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang hơn 50 năm của Bảo Việt, truyền thống đoàn 
kết, năng động sáng tạo, thực hiện có hiệu quả giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực để 
chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực cho sự phát triển bền vững của Bảo Việt trong những chặng tiếp 
theo.
Tôi tin tưởng trong một thời gian không xa, Trung tâm Đào tạo sẽ là một địa chỉ đào tạo tin cậy đối 
với các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn, góp phần quan trọng cho sự phát triển của Tập đoàn Bảo 
Việt trong tương lai.
 Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
 Thân ái!

Đào Đình Thi 

Bí Thư Đảng Ủy
CHỦ TỊCH HĐQT TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

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

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

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

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

   

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017 VÀ XUÂN ĐINH DẬU 
CỦA CHỦ TỊCH HĐQT TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Đào Đình Thi

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017 VÀ XUÂN ĐINH DẬU 

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

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

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

Nhân dịp năm mới 2017 và đón chào Xuân Đinh Dậu, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt, Tôi chúc các đồng chí trong Ban điều hành 
Tập đoàn, các đơn vị thành viên và toàn thể cán bộ, nhân viên, tư vấn viên và 
gia đình của Bảo Việt một năm mới Mạnh khỏe, Hạnh phúc, An khang và 
Thịnh vượng; tiếp tục hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 2017.
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Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những 
hoạt động luôn được sự quan tâm của Lãnh đạo Tập đoàn 
và các đơn vị nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, 
nhân viên có đủ kiến thức, kỹ năng quản lý và quản trị 
hiện đại, đáp ứng yêu cầu công việc của mỗi cá nhân, phù 
hợp với vị trí công việc, bậc công việc và định hướng phát 
triển nguồn nhân lực cũng như chiến lược kinh doanh của 
Bảo Việt trong từng giai đoạn. 

Trong suốt  quá trình hoạt động, Bảo Việt luôn khuyến khích 
và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi cán bộ, nhân viên 
phát triển toàn diện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và 
kỹ năng mềm phù hợp với từng vị trí cán bộ đảm trách.

Ngày 19/02/1997 Trung tâm Đào tạo Bảo Việt ra đời đã 
đánh dấu một bước phát triển mới của Bảo Việt trong 
quá trình phát triển và hội nhập với khu vực và quốc tế, 
thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bảo Việt trong chính 
sách phát triển con người. Đây là một cơ sở đào tạo trong 
nội bộ doanh nghiệp đầu tiên được Bộ chủ quản (Bộ Tài 
chính) quyết định thành lập.

Ngày 15/10/2007 đánh dấu một sự kiện, một mốc lịch sử 
quan trọng của Bảo Việt. Đó là, Bảo Việt chính thức chuyển 
đổi từ Tổng Công ty nhà nước sang Tập đoàn kinh tế hoạt 
động theo mô hình Công ty cổ phần với sự tham gia của 
đối tác chiến lược là các tập đoàn kinh tế hàng đầu trong 
nước và nước ngoài. Với mô hình tổ chức mới, cùng với 
sự phát triển và hội nhập sâu rộng của nền kinh tế nói 
chung và của ngành tài chính –bảo hiểm nói riêng, nhu 
cầu về nhân lực có trình độ cao đòi hỏi ngày càng nhiều, 
vấn đề nhân sự đã trở thành một trong những nhân tố 
quyết định sự tồn tại và phát triển của Bảo Việt. Vì vậy, việc 
xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên 
môn cao, giỏi tin học và ngoại ngữ; có kỹ năng giao tiếp, 
ứng xử, kỹ năng phân tích tổng hợp, kỹ năng làm việc 
theo nhóm, có kỹ năng quản lý và lãnh đạo vượt trội… 
Để bắt nhịp và làm chủ được trước những biến động liên 
tục của một nền kinh tế mở được coi là chìa khóa thành 

công của Bảo Việt trong tương lai. Nắm chắc được các yêu 
cầu đó, Trung tâm đã tranh thủ sự hỗ trợ của đối tác chiến 
lược HSBC thực hiện xây dựng bản đồ năng lực và bản 
đồ học tập dành cho cán bộ trong toàn Bảo Việt. Căn cứ 
vào bản đồ học tập, mỗi cán bộ Bảo Việt hiểu rõ quyền lợi 
được tham dự các khóa đào tạo nâng cao năng lực theo lộ 
trình làm việc và thăng tiến tại Bảo Việt. Các tổ chức đào 
tạo danh tiếng quốc tế đang có mặt tại Việt Nam như Dale 
Carnegie, Towers Watson... được Trung tâm chọn làm đối 
tác triển khai ngay sau khi bản đồ học tập được Hội đồng 
Quản trị phê duyệt.   

Trong 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Đào tạo 
Bảo Việt đã có những đóng góp quan trọng, góp phần tạo 
lên sự thành công của Bảo Việt; đã tổ chức được trên 5.000 
khoá đào tạo chohơn  200.000 lượt học viên tham dự, với 
các chương trình đào tạo và cấp độ đào tạo khác nhau. 
Trong số những cán bộ Bảo Việt đã tham dự các chương 
trình đào tạo của TTĐT, nay đã có không ít cán bộ vận 
dụng thành công những kiến thức và kỹ năng được đào 
tạo để thực hiện tốt cương vị chủ chốt trong Tập đoàn Tài 
chính – Bảo hiểm Bảo Việt và các doanh nghiệp bảo hiểm 
ngoài Bảo Việt đang hoạt động trên thị trường bảo hiểm 
Việt Nam. Đằng sau những con số nêu trên, điều quan 
trọng hơn là chất lượng giảng dạy và tinh thần làm việc 
của các giảng viên TTĐT đã truyền cảm hứng, truyền các 
thông điệp của Lãnh đạo Tập đoàn đến từng cán bộ nhân 
viên thông qua mỗi khóa học và để lại ấn tượng tốt đẹp 
cho các học viên trong và ngoài Bảo Việt. Những kết quả 
trên đã giúp Bảo Việt có nguồn nhân lực có chất lượng tốt, 
có khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường và 
duy trì vị trí tiên phong trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.
Sự thành công của TTĐT được bắt đầu từ những định 
hướng và chỉ đạo đúng đắn của HĐQT, Lãnh đạo Tập 
đoàn, sự năng động, sáng tạo của Ban Giám đốc và nỗ 
lực của cán bộ, nhân viên Trung tâm. Lãnh đạo Tập đoàn 
đánh giá cao những thành tựu mà Trung tâm đã đạt được 
trong 20 năm qua, những thành tích đó đã góp phần tích 
cực vào thành công chung của Tập đoàn, đặc biệt là việc 
đào tạo phát triển mạng lưới đại lý bảo hiểm nhân thọ 
trong giai đoạn đầu mới thành lập cũng như đào tạo cán 
bộ theo khung năng lực và bản đồ học tập.

Tri thức và thái độ tích cực phục vụ khách hàng của mỗi 
cán bộ Bảo Việt  đã được khách hàng và thị trường ghi 
nhận. Những nỗ lực và đóng góp của tập thể cán bộ Trung 
tâm Đào tạo Bảo Việt trong 20 năm qua đã được Lãnh đạo 
Bảo Việt thường xuyên khen thưởng và nhiều lần đề nghị 
Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ khen cao. 
Song nhiệm vụ đặt ra đối với TTĐT Bảo Việt nói riêng và 
tổng thể hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ nói chung 
trong chặng đường tiếp theo vẫn còn rất nặng nề. 

Trong giai đoạn mà nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập 
sâu rộng, tình hình cạnh tranh trong các lĩnh vực Bảo 

hiểm, đầu tư tài chính diễn ra ngày càng gay gắt, TTĐT 
cần bám sát định hướng, chiến lược kinh doanh của Tập 
đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt để xác định cho mình 
đúng đắn và đầy đủ các nhiệm vụ trước mắt cũng như 
lâu dài; xây dựng kế hoạch chiến lược ngắn hạn, dài hạn 
với các mục tiêu cụ thể  để đáp ứng tốt nhất nhu cầu về 
nguồn nhân lực của Bảo Việt trong bối cảnh và tình hình 
mới. Tôi gợi ý một số vấn đề/nhiệm vụ của hoạt động đào 
tạo trong năm 2017 và các năm tiếp theo để Trung tâm 
lưu ý, ưu tiên/tập trung thực hiện như:

•	 Ưu tiên triển khai các khóa đào đạo nhằm nâng cao 
hơn nữa năng lực quản trị điều hành theo thông lệ 
quốc tế đối với đội ngũ lãnh đạo cấp cao Tập đoàn và 
các đơn vị thành viên.

•	 Xây dựng và đào tạo được đội ngũ cán bộ quản lý cấp 
trung có trình độ chuyên môn cao, vận dụng sáng tạo 
cho việc điều hành và ra quyết định kinh doanh, có thể  
ứng dụng thực tiễn các mô hình quản trị hiện đại. 

•	 Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên 
môn tốt, có thái độ, động cơ làm việc tích cực, có khả 
năng tiếp cận và ứng dụng các phương pháp, kỹ năng 
làm việc hiện đại, tiên tiến.

•	 Phối hợp với các đơn vị, các Khối/Ban chức năng xây 
dựng khung năng lực và bản đồ học tập cho từng vị 
trí chức danh tại Tập đoàn, các chức danh do Tập đoàn 
quản lý tại các đơn vị thành viên.

•	 Tổ chức tốt các khóa đào tạo nâng cao năng lực cốt 
lõi, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của Tập đoàn và 
các đơn vị trên các lĩnh vực: Bảo hiểm, chứng khoán, 
quản lý quỹ, quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, công 
nghệ thông tin, truyền thông thương hiệu và quản trị 
nhân sự.

•	 Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm hỗ 
trợ hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại; 
nghiên cứu và cung cấp, chia sẻ các thông tin về thị 
trường, về tình hình kinh tế cho cán bộ lãnh đạo trung 
cao cấp; gắn kết nghiên cứu khoa học với ứng dụng 
thực tế.

•	 Chủ động phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng 
trong công tác đào tạo, sát hạch cấp chứng chỉ đại lý 
hành nghề trong hoạt động kinh doanh Bảo hiểm.

•	 Xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu mạnh về chuyên 
môn, đủ về số lượng để chủ động thực hiện các chương 
trình đào tạo cốt lõi của Bảo Việt.

Sau chặng đường hơn 50 năm xây dựng và phát triển , 
phát huy kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 ; trong 
năm 2017 và các năm tiếp theo, Bảo Việt tiếp tục đầu tư 
chiều sâu vì sự phát triển bền vững, trong đó sẽ ưu tiên 
đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất, trang thiết bị, chi phí 
cho hoạt động đào tạo.

Đề án hợp lực khơi thông mọi nguồn lực trong Tập đoàn 
đang diễn ra mạnh mẽ, bởi vậy Trung tâm Đào tạo cần 
chủ động, sáng tạo, tích cực phối hợp với các đơn vị, các 
Khối/Ban chức năng triển khai theo chiều sâu đề án hợp 
lực trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hãy xóa 
nhòa những khoảng cách để chỉ còn Một Bảo Việt trên 
mọi miền Tổ quốc và biến tất cả lợi thế, nguồn lực của mỗi 
đơn vị thành nguồn lực chung cho sự phát triển bền vững 
của Tập đoàn Tài chính-Bảo hiểm Bảo Việt.

Thay mặt HĐQT, Lãnh đạo Tập đoàn, tôi chúc Trung tâm 
Đào tạo ĐOÀN KẾT - SÁNG TẠO - ĐỔI MỚI - TIÊN PHONG 
khẳng định vị thế và tạo động lực mạnh mẽ để cùng 
Bảo Việt sẵn sàng cất cánh. 
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Ngày Văn hóa Doanh nghiệp

Ngày 07 tháng 11 năm 2016, tại Hà Nội, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ công bố ngày 10/11 hằng 
năm là Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, và phát 
động cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 
Việt Nam”. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh: “Chính phủ 
kiến tạo rất quan tâm đến chủ đề văn hóa doanh nghiệp, 
văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nhân”, những 
nguyên tắc hay giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp 
là “liêm chính”, “sáng tạo”, “chuyên nghiệp”, “tận tụy” hay 
“trách nhiệm môi trường”. Thủ tướng cũng chỉ ra những 
nét đặc sắc về văn hóa doanh nghiệp của nhiều tập đoàn 
kinh doanh ở các cường quốc kinh tế trên thế giới, cũng 
như trong nền kinh tế Việt Nam. Đề cập đến mặt trái 
của văn hóa doanh nghiệp, Thủ tướng cảnh báo “tất cả 
những doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, sử dụng 
lao động trẻ em, đối xử bất công với người lao động, 
trốn thuế, chuyển giá… là những doanh nghiệp vô trách 
nhiệm xã hội, sớm hay muộn cũng bị người tiêu dùng 
trong và ngoài nước tẩy chay”.

Sự kiện Ngày Văn hóa Doanh nghiệp 10/11 ra đời đã đón 
nhận những bình luận đa chiều về xây dựng văn hóa 

doanh nghiệp và văn hóa ngành trên các phương tiện 
truyền thông đại chúng. Sáng ngày 10/11, trên đường 
đến cơ quan, bật radio kênh AM được nghe nội dung 
trao đổi về văn hóa doanh nghiệp, chuyên gia cho rằng 
“Những doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường như 
Formosa là vô văn hóa”, “những doanh nghiệp bán hàng 
đa cấp, những quỹ tín dụng đen… là không có văn hóa”. 
Tiếp đến, ngày 13/11, cũng trên radio có chuyên đề 
xây dựng văn hóa giao thông, chuyên gia chia sẻ cùng 
chương trình rất gay gắt và bức xúc với thực trạng giao 
thông hiện nay, trước khi đi đến kết luận “cần thiết xây 
dựng văn hóa giao thông”. Phải chăng, trước đây giao 
thông Việt Nam và một số doanh nghiệp ở Việt Nam 
chưa có văn hóa? Hoàn toàn không phải vậy! Mà trong 
bất kỳ thời điểm nào, với bất kỳ doanh nghiệp hay ngành 
nào, văn hóa đều đã và đang hiện hữu, có thể do chủ ý 
hoặc vô thức. Cụ thể như văn hóa giao thông Việt Nam 
hiện nay là gì? Chúng ta dễ dàng chỉ ra: Là bất tuân pháp 
luật, là bấm còi ầm ĩ, là lạng lách vượt ẩu, là ẩn núp để 
bắt lỗi, là thượng cẳng chân hạ cẳng tay mỗi khi có va 
chạm... Tương tự, chúng ta cũng có thể chỉ ra nét đặc 
trưng văn hóa của Formosa là “hủy hoại môi trường”, là 
“bất chấp tất cả vì lợi nhuận”… Đây cũng chính là những 
đặc thù văn hóa mà Thủ tướng cảnh báo sẽ không được 

Xây DỰNG VăN HóA DOANH NGHIỆP
VÀ VăN HóA BẢO VIỆT

TS. Phí Trọng Thảo – Trung tâm Đào tạo Bảo Việt
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người tiêu dùng và xã hội chấp nhận. Rõ ràng, khi bàn về 
văn hóa doanh nghiệp cũng như văn hóa doanh nhân, 
thực tế ngay cả không ít chuyên gia vẫn có những nhìn 
nhận và đánh giá chưa thật đầy đủ hoặc chưa trúng vấn 
đề. Chính vì vậy, nhân dịp công bố ngày văn hóa doanh 
nghiệp Việt Nam, Thủ tướng đã chính thức phát động 
trong toàn quốc cuộc vận động “Xây dựng văn hóa 
doanh nghiệp Việt Nam” với 5 nội dung cụ thể dưới đây:

Một là, nâng cao nhận thức, quán triệt sâu rộng về vai 
trò của văn hoá doanh nghiệp trong cộng đồng doanh 
nghiệp và từng doanh nghiệp Việt Nam từ khi thành lập 
và trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hai là, xây dựng và phát triển nền tảng văn hoá doanh 
nghiệp Việt Namgắn với những giá trị truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc. Coi phát triển văn hoá doanh nghiệp 
là yêu cầu cơ bản và cấp thiết để phát triển bền vững và 
nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ba là, phát huy tích cực, đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động 
sản xuất, kinh doanh. Từng doanh nhân và mỗi doanh 
nghiệp kiên quyết nói không với hành vi vi phạm pháp 
luật và đạo đức kinh doanh, gây tổn hại cho xã hội.

Bốn là, làm lành mạnh môi trường kinh doanh với tinh 
thần thượng tôn pháp luật; bảo đảm công khai, minh 
bạch, cạnh tranh lành mạnh và liêm chính trong kinh 
doanh; tuân thủ các chuẩn mực kinh doanh quốc tế; 
khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, lao động sáng tạo.

Năm là, nâng cao văn hoá tinh thần, tăng cường thể lực 
cho cán bộ nhân viên và người lao động thông qua xây 
dựng các thiết chế văn hoá và môi trường làm việc.

Năm nội dung được Thủ tướng phát động cũng chính 
là mong muốn của người đứng đầu Chính phủ, là định 
hướng những chuẩn mực trong quá trình xây dựng văn 
hóa cho mỗi doanh nghiệp, đồng thời thông qua các 
doanh nghiệp cũng nhằm xây dựng những giá trị văn 
hóa cốt lõi của nền kinh tế, đất nước và con người Việt 
Nam. Hoàn toàn không đồng nhất với ở đâu đó người ta 
đang hiểu doanh nghiệp Việt Nam hiện thiếu văn hóa 
hay Giao thông Việt Nam chưa có văn hóa.

Tác giả thiển nghĩ, thông điệp quan trọng của sự kiện 
Thủ tướng phát động trong toàn quốc cuộc vận động 
“Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” chính là 
yêu cầu mỗi doanh nghiệp tự đánh giá lại văn hóa của 
doanh nghiệp mình. Trên cơ sở kết quả đánh giá, doanh 
nghiệp nhìn nhận thấu đáo hơn những tác động của văn 
hóa doanh nghiệp đến tầm nhìn và sứ mệnh của doanh 
nghiệp, những tác động của văn hóa doanh nghiệp đến 
cách thức lãnh đạo doanh nghiệp ra quyết định và tinh 
thần làm việc cũng như mức độ cống hiến của mỗi cán 
bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Hơn thế, thông 
qua đó mỗi doanh nghiệp cần tìm kiếm cho được những 
giải pháp tích cực để xây dựng văn hóa của doanh 
nghiệp đáp ứng những nội dung cốt lõi của văn hóa 
doanh nghiệp được Thủ tướng đề cập. Khi đó, những giá 
trị văn hóa doanh nghiệp sẽ có tác động tích cực hơn 
không chỉ đến mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, 
đến những lợi ích cả vật chất và tinh thần của cán bộ 
công nhân viên trong doanh nghiệp, mà chắc chắn sẽ có 
đóng góp to lớn vào mục tiêu phát triển bền vững kinh 
tế - văn hóa - xã hội Việt Nam. Tất nhiên, đồng hành với sự 
nỗ lực của mỗi doanh nghiệp, cần có sự vào cuộc quyết 
liệt của các cơ quan quản lý nhà nước, mà trên hết là sự 
kiểm soát quyền lực và chống tham nhũng của Chính 
phủ. Ví dụ như, để xây dựng văn hóa giao thông an toàn 
nhằm giảm thiểu rủi ro, hạn chế ô nhiễm môi trường và 
chống tắc nghẽn, khi đó bên cạnh nâng cao ý thức chấp 
hành của những người tham gia giao thông, thì việc xử 
lý nghiêm minh và quyết liệt những hành vi vi phạm luật 
lệ giao thông là vô cùng quan trọng. Những hành vi vi 
phạm được đề cập ở đây bao gồm cả với người tham gia 
giao thông và cả với người giám sát việc chấp hành luật 
giao thông. Ngược lại, nếu chỉ dừng ở việc phát động 
các doanh nghiệp hay người tham gia giao thông thực 
hiện, nhưng lại thiếu sự gương mẫu và tiên phong của 
cơ quan quản lý các cấp, ắt sẽ rơi vào tình trạng hô khẩu 
hiệu và chắc chắn hiệu quả thu được của đợt phát động 
sẽ không cao.

Văn hóa của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt

Với Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo Việt), văn 
hóa doanh nghiệp được ví như sức khỏe của mỗi con 
người. Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo 
Việt (ông Đào Đình Thi): “Doanh nghiệp phải khỏe để 
tồn tại và phát triển bền vững”. Ông nhấn mạnh, “Doanh 
nghiệp chỉ phát triển và hoạt động có hiệu quả, khi văn 
hóa của doanh nghiệp phù hợp với định hướng của 
Chính phủ - mục tiêu của doanh nghiệp – mong muốn 
của người lao động”. Chính vì vậy, sứ mệnh của Bảo Việt 
luôn hướng đến “bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi 
ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động 
và cộng đồng”. Nhìn lại hơn 50 năm xây dựng và phát 
triển, trong từng giai đoạn, văn hóa Bảo Việt có những 
điểm nhấn khác nhau. Bảo Việt cũng có những tuyên 
ngôn, khẩu hiệunhằm thực thi tốt định hướng, mục tiêu 
chiến lược của doanh nghiệp. Trong số đó, khẩu hiệu 
“Phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển” thể hiện đầy 

đủ triết lý kinh doanh và cũng là đặc thù văn hóa của Bảo 
Việt. Về triết lý kinh doanh, Bảo Việt luôn làm cho khách 
hàng thấy mình là đối tượng được phục vụ, khách hàng 
luôn được tôn trọng và là tài sản quý giá nhất của Bảo 
Việt. Khách hàng được đề cập ở đây không chỉ là những 
người mua sản phẩm của Bảo Việt, mà còn mở rộng với 
ngay cán bộ công nhân viên Bảo Việt, những người có 
quan hệ hay sử dụng dịch vụ của nhau. Chính từ nhận 
thức phục vụ khách hàng, phục vụ các phòng ban có liên 
quan là phục vụ (mang lại lợi ích) cho chính mìnhđã giúp 
cán bộ Bảo Việt cởi trói được những áp lực trong công 
việc, kiềm chế bức xúc khi khách hàng có hành vi không 
vừa ý, nhẹ nhàng nhưng thấu đáo khi giải quyết kể cả 
với những vấn đề phức tạp. Với sự kiên trì thực hiện khẩu 
hiệu kinh doanh nêu trên trong các đơn vị thành viên, 
Bảo Việt đã đứng vững và phát triển tốt ngay cả trong 
những thời điểm thị trường cạnh tranh gay gắt nhất. Độ 
tin cậy của khách hàng và mức độ hài lòng của các đối 
tác về chất lượng dịch vụ của Bảo việt ngày càng  được 
khẳng định và đánh giá cao. Tương tự, khẩu hiệu “Một 
Bảo Việt - Một nền tảng mới” là thông điệp về sự thống 
nhất và sức mạnh đoàn kết trong Bảo Việt.

Về những giá trị cốt lõi của Bảo Việt, có giai đoạn tập trung 
vào 5 giá trị: Chất lượng - Dễ tiếp cận - Tinh thần hợp tác 
- Năng động - Tinh thần trách nhiệm, có giai đoạn nhấn 
mạnh 5 giá trị: Đoàn kết - Chia sẻ - Hợp lực - Đổi mới -Tiên 
phong, điều đó thể hiện sự chuyển hóa để thích ứngvới 
bối cảnh hiện tại của doanh nghiệp và hướng đến những 
giá trị văn hóa mang lại hiệu quả cao hơn.

Song tựu trung lại là sự quyết tâm của nhiều thế hệ lãnh 
đạo và sự nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ để xây 
dựng một Bảo Việt ngày càng thân thiện hơn với mọi 
người và nâng cao đời sống an sinh xã hội của nhân dân, 
góp phần ổn định phát triển kinh tế đất nước.

Tại tọa đàm “Văn hóa Bảo Việt – Sức mạnh vượt qua mọi 
thách thức” được tổ chức ngày 18/11/2014, Tổng Giám 
đốc Tập đoàn Bảo Việt (ông Nguyễn Quang Phi) chia sẻ 
và nhấn mạnh: Văn hóa tồn tại khách quan, nhưng rất 
biện chứng. Trong 50 năm qua, văn hóa Bảo Việt được 
xây dựng, phát triển với nhiều nét đặc sắc, thể hiện ở 
4 điểm chính sau. Đó là: Sự tiên phong và dấn thân mà 
khẩu hiệu nổi bật nhất chúng ta thấy là “Phục vụ khách 
hàng tốt nhất để phát triển”; là tinh thần đoàn kết, chu 
đáo và đùm bọc; là Tuân thủ và chuẩn mực; là Phát triển 
bền vững. Đây là hồn, cốt của văn hóa Bảo Việt mà chúng 
ta phải tiếp tục giữ gìn, phát huy. Tuy nhiên, hoàn cảnh 
thay đổi, môi trường kinh doanh thay đổi, Việt Nam 
chúng ta ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh thế 
thế giới, do vậy Bảo Việt cũng phải thay đổi để phù hợp 
với môi trường và hoàn cảnh mới. Ông còn ví von;“Than 
đá và kim cương được hình thành từ Cacbonat nhưng 
tại sao than đá thì giòn và dễ vỡ, còn kim cương thì cứng 
rắn. Cái khác nhau là cấu trúc hạt nhân mô hình (mô hình 
cấu trúc). Chúng ta đã nhận diện rõ hồn cốt của văn hóa 
Bảo Việt và khẳng định cần thiết phải phát huy. Vậy mô 

hình phát triển sẽ là yếu tố quyết định sự thành công của 
Bảo Việt. Mỗi thành viên trong toàn hệ thống đã và đang 
cam kết đồng lòng, để cùng xây dựng, phát huy và gìn 
giữ giá trị văn hóa Bảo Việt phù hợp với mục tiêu, tầm 
nhìn và chiến lược của Tập đoàn, khi đó chúng ta sẽ sẵn 
sàng và chủ động vượt qua mọi thách thức, đưa Bảo Việt 
phát triển lên tầm cao hơn.”

Đánh giá văn hóa Bảo Việt theo 5 nội dung được Thủ 
tướng Chính phủ phát động trong xây dựng văn hóa 
doanh nghiệp cho thấy:

Thứ nhất, Bảo Việt luôn quán triệt sâu rộng về vai trò của 
văn hóa Bảo Việt trong suốt hơn nửa thế kỷ phát triển 
hoạt động kinh doanh thông qua các câu khẩu hiệu, qua 
những chuẩn mực hành vi của Lãnh đạo, qua việc ban 
hành sổ tay văn hóa Bảo Việt, qua báo chí và các diễn 
đàn trao đổi xoay quanh chủ đề văn hóa.

Thứ hai, Bảo Việt đã và đang thực hiện rất tốt truyền 
thống uống nước nhớ nguồn, bằng các hoạt động tri ân 
các thế hệ đi trước, xác định đoàn kết – chia sẻ có ý nghĩa 
vô cũng quan trọng đối với quá trình phát triển của Bảo 
Việt. Hơn thế nữa, chia sẻ của Bảo Việt không chỉ dừng 
trong nội bộ, mà chia sẻ với mong muốn phát triển của 
cả thị trường tài chính – bảo hiểm Việt Nam. Cụ thể như 
việc cắt đi một phần quan trọng cán bộ và khách hàng 
của mình để thành lập một doanh nghiệp mới (VINARE, 
Bảo Minh) cạnh tranh trực tiếp với chính mình. Tương tự, 
việc hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cán bộ của các 
doanh nghiệp đang cạnh tranh với Bảo Việt cũng là cách 
để phát triển thị trường một cách lành mạnh và thêm 
một lần nữa khẳng định vị thế của Bảo Việt.

Thứ ba, về thực thi các quy phạm pháp luật và đạo đức 
kinh doanh, khi GS. TSKH Trương Mộc Lâm về tiếp quản 
lãnh đạo Bảo Việt,ông thường nhắc nhở cán bộ nguyên 
tắc làm việc của ông là “thà ăn cơm cáy để ngáy oo, chứ 
đừng ăn cơm thịt bò để suốt đêm lo ngay ngáy”. Nguyên 
tắc làm việc của ông đã nhanh chóng chuyển hóa thành 
triết lý kinh doanh của Bảo Việt là tuân thủ triệt để mọi 
văn bản quy định của pháp luật, thành văn hóa kinh 
doanh của Bảo Việt là tất cả vì khách hàng. Theo quan 
sát, ở Bảo Việt dường như mục tiêu lợi nhuận chưa bao 
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giờ được ưu tiên hơn sự hài lòng của khách hàng. Thậm 
chí trong những năm vừa qua, đồng thời với mục tiêu 
nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, Bảo Việt luôn 
phấn đấu có đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng thông 
qua các chương trình thực hiện Nghị quyết 30A của 
Chính phủ, thông qua các hợp đồng hỗ trợ các trường 
Đại học…

Thứ tư, bốn năm liên tiếp Bảo Việt được vinh danh là 
doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam. Bảo Việt luôn 
nhận thức rõ vai trò của minh bạch thông tin tới cổ đông, 
nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan có ý nghĩa 
đặc biệt đến sự phát triển bền vững của Bảo Việt. Sáu 
năm liên tục (2011 – 2016) nhận giải vàng và giải bạc báo 
cáo thường niên tốt nhất và báo cáo phát triển bền vững 
dành cho các doanh nghiệp trong nước, cũng như top 
đầu của các doanh nghiệp quốc tế… Nhất là năm 2016, 
Bảo Việt đã được đón nhận giải đặc biệt về báo cáo phát 
triển bền vững tốt nhất Châu Á. Đó chính là văn hóa Bảo 
Việt, văn hóa thượng tôn pháp luật, văn hóa công khai - 
minh bạch - cạnh tranh lành mạnh và liêm chính trong 
kinh doanh.

Thứ năm, các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức 
hàng năm không chỉ là cơ hội để cán bộ các đơn vị giao 
lưu và trao đổi về hoạt động kinh doanh, mà còn nhắc 
nhở cán bộ rèn luyện thường xuyên để có sức khỏe tốt 
thực thi công việc. Trong những năm qua, các tổ chức 
đoàn thể của Tập đoàn Bảo Việt cũng như các đơn vị 
thành viên đã đóng góp đáng kể vào việc duy trì và phát 
triển các giá trị văn hóa của Bảo Việt. Đặc biệt, trong chuỗi 
các hoạt động hướng đến chào mừng 40 năm, 45 năm, 
50 năm thành lập Bảo Việt, Bảo Việt đã tổ chức hàng loạt 
các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động từ thiện… 
Những hoạt động đó đã thể hiện rõ nét những đặc trưng 
của văn hóa Bảo Việt, những nét văn hóa rất riêng của 
Bảo Việt cũng như của các đơn vị thành viên. Có được 
những hoạt động đó trước tiên phải kể đến vai trò và sự 
đóng góp của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên. 
Qua các hoạt động, tinh thần của cán bộ được nâng lên 
đáng kể, tạo ra sự đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, giữa các 
phòng/ban cũng như giữa các đơn vị. Các hoạt động 
phong trào có tác dụng rất lớn đến việc động viên tinh 
thần của cán bộ nhân viên, góp phần nâng cao đáng kể 
hiệu quả làm việc cũng như phối hợp giữa các phòng 
ban, đơn vị trong toàn Bảo Việt.

Tóm lại, những đặc trưng văn hóa của Bảo Việt rất rõ 
và rất trúng với định hướng xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp mà Thủ tướng Chính phủ phát động. Ngoài 5 
nội dung sơ bộ đánh giá, văn hóa Bảo Việt còn được cụ 
thể hóa và có những nét riêng đặc sắc trong mỗi đơn vị 
thành viên của Bảo Việt. Như vậy, thực hiện phát động 
của Thủ tướng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Bảo 
Việt cần phải làm gì? Chắc chắn những điểm mạnh về 
văn hóa đã được xây dựng trong những năm qua sẽ 
tiếp tục được phát huy. Bên cạnh đó, cũng còn rất nhiều 
khía cạnh cần triển khai để thực sự mạnh hơn và ưu việt 

hơn. Để thay lời kết, tác giả xin trích dẫn chia sẻ của một 
thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn tại buổi tọa đàm 
về văn hóa Bảo Việt:

“Những hạt giống văn hóa mà các thế hệ lãnh đạo Bảo 
Việt đã dày công xây dựng sẽ tiếp tục được vun đắp và phát 
triển. Sự đoàn kết đã thấm đẫm trong mỗi quyết định của 
Bảo Việt, đó là nét đẹp trong văn hóa giúp cho Bảo Việt phát 
triển vững mạnh trong suốt 50 năm qua. Nét đẹp văn hóa 
không chứa đựng ở đâu xa mà nằm ngay trong mỗi hành 
vi của mỗi người, trong mỗi hoạt động của doanh nghiệp.

Để phát huy những giá trị văn hóa của Bảo Việt, chúng ta 
cần tạo ra nét văn hóa trao đổi thẳng thắn, cởi mở trong 
các tranh luận, trong các cuộc họp. Chỉ có chia sẻ, trao đổi 
thẳng thắn mới có được sự đoàn kết đích thực, mà chỉ có 
đoàn kết thực sự mới mang lại kết quả phát triển bền vững. 
Đây là giá trị cần duy trì, gìn giữ để Bảo Việt tiếp tục phát 
huy trong thời gian tới. Cửa phòng lãnh đạo Bảo Việt luôn 
rộng mở để lắng nghe những tâm tư, ý kiến đóng góp xây 
dựng của mọi cán bộ nhân viên nhằm cùng nhau thẳng 
thắn trao đổi. Song đã trao đổi là không nên quy chụp mà 
phải tìm ra những điểm hay những vấn đề cần thống nhất 
để cùng nhau thực hiện.

Hãy tạo ra văn hóa trao đổi trong mọi cuộc họp nhằm tìm 
ra sự đồng thuận cao nhất trong suy nghĩ, từ đó mới có sự 
thống nhất và hiệu quả trong mỗi hành động cụ thể. Nếu 
trong cuộc họp có 10 người mà 9 người đã đồng ý thì trách 
nhiệm của người còn lại là phải phản biện bởi đôi khi thiểu 
số lại đúng. Ý kiến phản biện có thể gây phản ứng trái chiều 
nhưng cốt lõi là cách đặt vấn đề sao cho sát thực nhất, có 
tính xây dựng để có thể “nhẹ nhàng” đi vào cuộc họp. Mọi 
thành viên trong cuộc họp đều là khách hàng, muốn “bán” 
được ý tưởng của mình thì phải thuyết phục họ. Tại Bảo 
Việt, vẫn còn có những cuộc họp chưa đưa ra được kết luận, 
do vậy cần phải rà soát lại cách thức tổ chức cuộc họp, đưa 
vấn đề ra thảo luận công khai nhằm thu hút và tập hợp 
được sự sáng tạo của tất cả mọi người.”

 THƯƠNG HIỆU
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

DOANH NGHIỆP
NIÊM YẾT HÀNG ĐẦU

TẬP ĐOÀN
TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM
HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

THÔNG TIN MINH BẠCH
THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TÊTRIỆU USD
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BÀN VỀ CHƯơNG TRÌNH ĐÀO TẠO     
Cơ BẢN BẢO HIỂM CHO CÁN BỘ, NHâN VIÊN

PGS.TS. Đoàn Minh Phụng – Học viện Tài chính

Chương trình đào tạo cơ bản về bảo hiểm do đội ngũ 
giảng viên của các trung tâm đào tạo về bảo hiểm và 
các cơ sở đào tạo đại học thực hiện. Đối tượng học của 
chương trình đào tạo này chủ yếu là các cán bộ, nhân 
viên đang thực hiện nhiệm vụ khai thác tại các doanh 
nghiệp bảo hiểm Việt Nam chưa được đào tạo căn bản 
về bảo hiểm (Bài viết này đề cập đến việc đào tạo cơ bản 
bảo hiểm phi nhân thọ). Đây là lực lượng bán hàng đông 
đảo và có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc mang lại 
doanh thu cho các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân 
thọ. Tuy nhiên, thực tiễn việc đào tạo đội ngũ này trên 
thị trường bảo hiểm Việt Nam trong những năm gần đây 
còn nhiều bất cập. Hậu quả là nhiều cán bộ, nhân viên 
không hiểu rõ về nội dung căn bản của sản phẩm bảo 
hiểm mà họ bán, không nắm được quy trình, kỹ năng 
bán hàng và đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp của người 
hành nghề bảo hiểm. Những tư vấn sai từ cán bộ, nhân 
viên bảo hiểm cho khách hàng, những hợp đồng bảo 
hiểm không được giao kết đúng quy định của pháp luật, 
những móc nối, liên kết ngầm của nhân viên bán hàng 
với người mua bảo hiểm để trục lợi bảo hiểm… không 
chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà về lâu dài còn ảnh hưởng 
tới uy tín của doanh nghiệp bảo hiểm - có một phần 
nguyên nhân từ công tác đào tạo.

Là người đã từng tham gia công tác đào tạo cho các 
doanh nghiệp bảo hiểm, trong bài viết này, tôi muốn 
góp thêm một tiếng nói về vấn đề đào tạo cán bộ nhân 
viên trong chương trình đào tạo cơ bản bảo hiểm để 
những mong góp phần nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực trong các doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam. 
Nội dung bài viết đề cập tới ba vấn đề đó là: Công thức 
đào tạo, đặc điểm của người học và quy trình đào tạo.

1. Vận dụng công thức K.A.S.H trong chương trình đào 
tạo cơ bản bảo hiểm
Nội dung đào tạo trong chương trình cơ bản phải như 
thế nào để nâng cao chất lượng và hiệu quả bán hàng 
của cán bộ, nhân viên bảo hiểm? Có thể tìm thấy câu 
trả lời trong công thức này. K.A.S.H là các chữ cái đầu 
trong 4 từ tiếng Anh thể hiện nội dung đào tạo cho đối 
tượng này. 

Trong đó:
 K - Knowledge: Kiến thức, hiểu biết
 A - Attitude: Thái độ, quan điểm
 S - Skills: Kỹ năng
 H - Habits: Thói quen

Trước hết, xin bàn về chữ K. Những kiến thức cần thiết 
cần trang bị cho nhân viên trong chương trình bảo hiểm 
cơ bản là gì? Đó là những kiến thức về doanh nghiệp 
bảo hiểm, kiến thức về sản phẩm bảo hiểm, kiến thức 
về pháp luật kinh doanh bảo hiểm, kiến thức về trách 
nhiệm, đạo đức hành nghề bảo hiểm.

Những hiểu biết về doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm: 
Tên, trụ sở chính, triết lý kinh doanh, tuyên ngôn sứ 
mệnh, vốn điều lệ, lĩnh vực có thế mạnh, mối quan hệ, 
mô hình hoạt động, văn hóa kinh doanh. Đó là những 
hiểu biết căn bản cần có của bất kỳ một cán bộ, nhân 
viên bảo hiểm nào. Những kiến thức này giúp cho họ có 
niềm tin trong công việc, có được niềm tự hào được là 
nhân viên của doanh nghiệp bảo hiểm, biết định hướng 
đường đi, sử dụng mối quan hệ xã hội trong công việc.

Kiến thức về sản phẩm bảo hiểm: Đối với những kiến 
thức này, không nhất thiết phải dạy cho người học 
những khía cạnh khó về mặt kỹ thuật của sản phẩm 
mà chỉ cần cho họ nắm được những điểm cốt lõi nhất. 
Đó là mục đích và những quyền lợi mang lại cho khách 
hàng từ sản phẩm bảo hiểm. Đặc biệt lưu ý là cần nhấn 
mạnh để người học nắm được sản phẩm bảo hiểm này 
áp dụng được cho đối tượng nào là thích hợp, chẳng hạn 
đơn bảo hiểm tài sản chỉ thích hợp khi cấp cho những tài 
sản như nhà máy, phân xưởng, kho tàng, máy móc thiết 
bị,… của các doanh nghiệp chứ không thể áp dụng cho 
tài sản là phương tiện vận tải đang sử dụng hay hàng 
hóa trong quá trình vận chuyển. Người học cũng cần 
biết cách hướng dẫn khách hàng kê khai yêu cầu bảo 
hiểm, tư vấn chọn điều kiện, điều khoản bảo hiểm và 
tính phí bảo hiểm. Bên cạnh đó, cách tính và thanh toán 
bồi thường trong từng nghiệp vụ bảo hiểm cũng là phần 
kiến thức cần được trang bị cho hành trang của học viên.
Những hiểu biết về pháp luật kinh doanh bảo hiểm, 
trách nhiệm, đạo đức hành nghề bảo hiểm cũng cần 
được trang bị để hạn chế những sai sót khi bán bảo 
hiểm, khi giao tiếp và ứng xử với khách hàng nhằm nâng 
cao uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp bảo hiểm.

Thực tiễn đào tạo theo chương trình cơ bản bảo hiểm 
ở nước ta cho thấy nếu chữ “K” này được các cơ sở đào 
tạo chú trọng và làm khá tốt thì đáng tiếc ba chữ còn lại 
của công thức K.A.S.H. hoặc bị bỏ qua hoặc làm hời hợt, 
chiếu lệ.

Việc quán triệt cho cán bộ, nhân viên bảo hiểm về thái 
độ, quan điểm đối với nghề nghiệp, với công việc, với 
công ty, với khách hàng (chữ A) là vấn đề cực kỳ quan 
trọng. Nhiều người trong số họ đến với doanh nghiệp 
bảo hiểm mang theo những ngộ nhận hoặc hiểu sai. Có 
người cho rằng nghề này là nghề dễ kiếm tiền khi họ 
nhìn vào những người làm bảo hiểm thành công mà họ 
biết. Thực tế đây là một sự ngộ nhận bởi lẽ đây không 
phải là nghề mà người bán hàng chỉ việc ngồi một chỗ 
mà ung dung, nhàn hạ thu tiền. Nghề này không chỉ 
đòi hỏi một “cái duyên” bán hàng mà phải thực sự chăm 

chỉ, chịu khó. Không những thế, nó đòi hỏi người bán 
bảo hiểm phải kiên trì, dám chấp nhận nhiều lần thất 
bại để có một lần thành công. Người làm đào tạo nhất 
thiết phải cho họ những hiểu biết đó ngay từ đầu để 
tránh những ngộ nhận. Bên cạnh đó cũng cần phải cho 
người học biết “nghề bảo hiểm” cũng là một nghề như 
bao nghề khác, một nghề mà người ta có thể làm nên sự 
nghiệp nếu họ biết yêu nó, biết “sống” với nó.
Một trong những nội dung quan trọng trong chương 
trình đào tạo bảo hiểm cơ bản là trang bị và huấn luyện 
kỹ năng cho người học (chữ S). Vì nhu cầu mua bảo hiểm 
không phải là nhóm nhu cầu thiết yếu, phải mua nên 
đòi hỏi người bán bảo hiểm phải có những kỹ năng bán 
hàng cần thiết. Kỹ năng bán hàng không phải là kỹ năng 
bẩm sinh mà có, nó chỉ được hình thành do học hỏi, rèn 
luyện. Chính vì vậy các khóa đào tạo cơ bản cần trang 
bị cho người học các kỹ năng bán hàng căn bản như: Kỹ 
năng thăm dò, tìm kiếm khách hàng tiềm năng; kỹ năng 
thiết lập cuộc hẹn; kỹ năng tiếp cận khách hàng, kỹ năng 
giao tiếp; kỹ năng trình bày; kỹ năng phân tích nhu cầu; 
kỹ năng tư vấn và kết thúc bán hàng; kỹ năng chăm sóc 
khách hàng. Một người bán bảo hiểm chọn cách gõ cửa 
từng nhà, từng doanh nghiệp để hỏi có mua bảo hiểm 
không là cách làm ngốc nghếch và thất bại. Họ phải biết 
thăm dò và chọn đúng đối tượng nào cần tiếp xúc, cần 
chinh phục đầu tiên. Cũng như vậy nếu không biết cách 
trình bày, không biết cách phân tích nhu cầu và đặc biệt 
là không biết cách kết thúc bán hàng thì người bán hàng 
chỉ tốn thời gian vô ích. Đằng sau những căn nguyên của 
những nhân viên mới thất bại trong nghề bảo hiểm là 
vấn đề kỹ năng. 

Chữ cuối cùng trong công thức K.A.S.H là thói quen 
(Habits). Một khóa đào tạo cơ bản bảo hiểm không thể 
hình thành thói quen cho người học được. Tại sao vậy? 
Bởi lẽ thói quen của mỗi con người không thể hình thành 
ngày một ngày hai mà phải qua một quá trình trong đó 
các công việc phải được lặp đi lặp lại. Chẳng hạn việc 
khóa cổ xe và rút chìa khỏa khỏi ổ khóa xe máy chỉ trở 
thành thói quen khi bạn thực hiện việc đó nhiều lần cho 
đến khi công việc đó trở thành một hành động “vô thức” 
– đó là thói quen. Người làm công tác đào tạo cần chỉ 
cho học viên cái gì là thói quen xấu cần tránh và cái gì 
là thói quen tốt cần được rèn luyện. Người học cần biết 
những thói quen tốt cho công việc của họ như chuẩn 
bị chu đáo trước mỗi cuộc tiếp xúc với khách hàng, thói 
quen ghi chép những thông tin quan trọng, thói quen 
lắng nghe người khác, thói quen tìm kiếm khách hàng ở 
mọi nơi, mọi lúc, thói quen tiết kiệm và tôn trọng đồng 
tiền của khách hàng, thói quen kết thúc vấn đề đúng 
lúc,… Đó là những phẩm chất cần có của người bán 
hàng chuyên nghiệp.

2. Đặc điểm và những trở ngại của quá trình đào tạo 
bảo hiểm cơ bản

Người làm công tác đào tạo nhất thiết phải hiểu được 
đặc điểm của đối tượng đào tạo. Điều không được phép 

 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
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quên là đối tượng học là người trưởng thành, họ đến 
từ nhiều nơi, họ có độ tuổi, có trình độ, điều kiện, hoàn 
cảnh,… khác nhau. Do đó, khác với đối tượng học là học 
sinh tiểu học hay học sinh phổ thông, người học của 
chương trình này có những đặc điểm sau:

Tính mục đích: Một học sinh tiểu học có thể say mê học 
bốn phép tính cộng trừ nhân chia mặc dù không hề biết 
học làm tính để làm gì. Tuy nhiên, đối tượng học của 
chương trình này khi được học bất kỳ vấn đề gì đều đặt 
ra câu hỏi “tôi học cái này để làm gì?”. Rất tiếc nhiều học 
viên hiện nay quan tâm đến việc học để thi thay vì học 
để làm. Xuất phát từ đặc điểm này, người dạy cần phải 
cho học viên biết mục đích của mỗi bài học là gì? Nó 
gắn với công việc bán hàng như thế nào? Nếu không có 
thì khó khăn ra sao? Làm được điều này, giảng viên chắc 
chắn sẽ thu hút học viên vào bài giảng.

Tính thực tế: Cái cần tránh là bài giảng cho người học 
chỉ có lý thuyết suông. Bạn nên nhớ rằng nếu giảng về 
quy trình khai thác thì nhất thiết bạn phải chuẩn bị cho 
mỗi học viên một bộ tài liệu bao gồm các mẫu giấy yêu 
cầu bảo hiểm, các sản phẩm và phụ lục cần thiết, mẫu 
hóa đơn và các mẫu giấy tờ cần thiết khác để đưa họ vào 
tình huống thực tế đóng vai bán hàng ngày khi có thể. 
Những kiến thức được trang bị ban đầu trong điều kiện 
học tập càng thực tế, càng sống động thì càng được học 
viên nhớ lâu hơn.

Tính khó ghi nhớ và chóng quên: Người trưởng thành đi 
học thường khó nhập tâm và dễ quên kiến thức. Với đặc 
điểm này, người dạy cần nhấn mạnh những nội dung cốt 
lõi của bài học và cho học viên nhắc lại những nội dung 
đó ngay trên lớp để giúp họ nhớ. Trong quá trình giảng, 
vào những lúc thích hợp cần nhắc lại những nội dung cơ 
bản của bài học trước nhằm giúp người học nhập tâm 
những gì cần nhớ.

Tính sao nhãng (không tập trung): Trẻ em đi học dễ tập 
trung hơn bởi nó không phải quan tâm đến những vấn 
đề mà người lớn phải nghĩ. Đối tượng học của chương 
trình này có thể mang theo vào lớp học những lo toan, 
trăn trở, suy tư về gia đình, về cuộc sống, về người thân, 
về bạn bè, về công việc làm ăn,… Chính vì lẽ đó, người 
dạy nên biết cách thu hút họ tập trung vào bài giảng 
bằng không khí lớp học, bằng những câu hỏi, bằng 
những tính huống thực tế và bằng việc đóng vai.

Nhận thức không đều: Một khóa đào tạo cơ bản bảo 
hiểm thường có nhiều lứa tuổi học viên và khác nhau 
về trình độ. Chính vì vậy, lẽ đương nhiên khả năng tư 
duy và nhận thức của học viên không giống nhau. Người 
dạy phải biết quan sát để việc giảng của mình không 
quá nhanh với khả năng tiếp thu nhưng đồng thời cũng 
không quá chậm khiến những học viên trội hơn cảm 
thấy nhàm chán. Trong giờ giảng cần có cả những câu 
hỏi khó để thách thức người học giỏi và những câu hỏi 
dễ để tạo cơ hội cho người nhận thức chậm. Điều lưu ý 

là trong một giờ học, một khóa học tránh chỉ gọi một vài 
người xuất sắc phát biểu mà phải dành cơ hội tham gia 
của tất cả các học viên là đồng đều nhau và biết động 
viên những người học chậm.

3. Quy trình đào tạo bảo hiểm cơ bản

Quy trình đào tạo bảo hiểm cơ bản được gói trong công 
thức bao gồm 5 chữ cái, đó là công thức P.E.S.O.E, trong 
đó:

 P: Preparation – Chuẩn bị
 E: Explanation – Giảng giải, giải thích
 S: Show – Trình diễn
 O: Observation – Quan sát
 E: Examination – Thi cử

Công việc chuẩn bị không chỉ bao gồm việc chuẩn bị bài 
giảng, tài liệu cho học viên, phòng học, trang thiết bị kỹ 
thuật. Tất nhiên việc chuẩn bị này là quan trọng song bài 
viết này muốn nhấn mạnh đến một khía cạnh khác. Đó là 
việc người dạy cần “chuẩn bị” tâm lý cho học viên. 

Với những đặc điểm và trở ngại nêu trên, khi bắt đầu 
khóa học, thông thường người học có tâm lý lo âu, đặc 
biệt là những học viên lớn tuổi hoặc trình độ kém thường 
lo lắng về việc không theo kịp người khác, không hiểu 
được bài giảng và không vượt qua kỳ thi. Chính vì lẽ đó, 
điều quan trọng là trước khi bắt đầu khóa học người dạy 
phải cho học viên biết rằng bài học không hề khó, bất 
kỳ học viên nào cũng có thể nắm bắt được và thực hành 
được nếu họ để tâm vào việc học. Bằng động tác này 
người dạy đã giải tỏa được những lo âu của học viên và 
giúp họ quan tâm đến việc học.

Khi thực hiện bước 2 của quy trình, người dạy nên nhấn 
mạnh vào những điểm then chốt và tìm cách diễn đạt 
với các ngôn ngữ thật đơn giản, dễ hiểu. Điều cần tránh 
là nhồi nhét quá nhiều kiến thức cùng một lúc hoặc trình 
bày những vấn đề vượt quá khả năng của học viên. Trong 
quá trình giảng giải, người dạy luôn nhớ một điều là đối 
tượng học là ai, họ có những đặc điểm và trở ngại gì.

Bước thứ 3 của quy trình đào tạo là bước trình diễn. Là 
người dạy, bài giảng của bạn không thể chỉ dừng lại ở 
việc làm gì (What to do) mà phải gắn với việc thực hiện 
như thế nào (How to do). Bạn không thể yêu cầu học 
viên thực hiện hoàn hảo các thao tác của quy trình bán 
bảo hiểm nếu chính bạn không thực hiện hoàn hảo 
phần trình diễn của bạn. Hãy làm mẫu để cho học viên 
bắt chước và khuyến khích họ sáng tạo khi thực hành. 

Hãy hưỡng dẫn học viên rõ ràng và theo từng bước bằng 
những tài liệu bán hàng thích hợp và thực tế.
Sau việc giảng giải và hướng dẫn của người dạy, cần thiết 
phải tổ chức lớp học theo nhóm để học viên đóng vai 
người bán hàng và khách hàng. Lúc này vai trò của người 
dạy là đóng vai trọng tài để quan sát và đưa ra những 
nhận xét. Hãy để cho học viên thực hiện xong một tình 
huống mới đưa ra nhận xét (tránh việc cắt ngang). Cần 

hào phóng ban tặng lời khen và tế nhị khi phải chỉ lỗi và 
sửa lỗi cho học viên để tạo ra bầu không khí thoải mái 
trong lớp học. Đây là yếu tố quan trọng quyết định hiệu 
quả của khóa đào tạo.

Trên đây là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng 
các đồng nghiệp, về  kinh nghiệm trong công tác đào 
tạo. Điều cuối cùng chúng tôi muốn nói là thực hiện theo 
công thức và quy trình trên tất yếu sẽ tiêu tốn nhiều thời 
gian và chi phí đào tạo hơn so với thực tế mà các khóa 
đào tạo bảo hiểm cơ bản hiện đang thực hiện. Vì thế đòi 
hỏi ở những người thực hiện chương trình đào tạo và cả 
những người lãnh đạo doanh nghiệp bảo hiểm không 
chỉ là sự thay đổi tư duy mà còn là một sự nhìn xa, trông 
rộng bởi thị trường bảo hiểm ngày càng phát triển theo 
hướng chuyên nghiệp nên sẽ không có chỗ cho nhân 
viên bảo hiểm nghiệp dư.
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ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGuồN NHâN LỰC
TRONG LĩNH VỰC BẢO HIỂM ở VIỆT NAM:
NHìN Từ GóC Độ dOaNH NGHIỆP

Nguyễn Bá Ký, Ma, CTP, FLMI, PCS, FFSI – Trung tâm Đào tạo Bảo Việt

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra 
ngày càng sâu rộng, thị trường bảo hiểm ở Việt Nam 
đang chứng kiến sự gia nhập của các doanh nghiệp bảo 
hiểm nước ngoài. Bên cạnh đó, xu hướng các ngân hàng 
và doanh nghiệp lớn thành lập công ty bảo hiểm của 
riêng mình đang trở nên phổ biến. Tính đến cuối năm 
2016, trên thị trường bảo hiểm Việt Nam có 62 doanh 
nghiệp kinh doanh bảo hiểm, trong đó có 18 công ty bảo 
hiểm nhân thọ, 29 công ty và 1 chi nhánh công ty bảo 
hiểm phi nhân thọ nước ngoài, 2 công ty tái bảo hiểm 
và 12 công ty môi giới bảo hiểm. Do đó, tình hình cạnh 
tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt hơn. Các doanh 
nghiệp thực sự đang chạy đua không chỉ về thị phần mà 
còn về nhân sự. Cùng với sự xuất hiện các doanh nghiệp 
bảo hiểm mới, nhu cầu về nhân sự ngày càng trở nên gắt 
gao, số lượng lao động làm trong lĩnh vực bảo hiểm càng 
tăng nhanh. Tính đến cuối năm 2016, tổng số lao động 
làm việc trong ngành bảo hiểm khoảng 30.000 người 
(chỉ tính bảo hiểm thương mại và không tính đại lý hoặc 
tư vấn viên bảo hiểm).

Đó là về số lượng, còn về chất lượng nguồn nhân lực, 
trên thực tế có rất ít doanh nghiệp bảo hiểm có được 
đội ngũ nhân sự qua đào tạo chuyên ngành bảo hiểm 
tại các trường đại học hoặc được đào tạo bài bản về bảo 
hiểm trong doanh nghiệp, hầu hết mới chỉ dừng lại ở 
việc người trước “cầm tay chỉ việc” cho người sau, không 
có hệ thống và thiếu tính chuyên nghiệp. Có một thực tế 
không thể phủ nhận là khi vừa rời ghế nhà trường, sinh 
viên nói chung và sinh viên chuyên ngành bảo hiểm nói 
riêng khó có thể bắt tay ngay vào công việc nếu được 
tuyển dụng mà đều cần một khoảng thời gian để làm 
quen với công việc và được đào tạo, huấn luyện, kèm 
cặp... Vậy đâu là giải pháp cho doanh nghiệp? Trong 
phạm vi bài viết này, tác giả chỉ đề cập đến những giải 
pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh 
vực bảo hiểm thương mại ở Việt Nam trên góc độ của 
doanh nghiệp, không bàn tới những giải pháp mang 
tính vĩ mô của Nhà nước hay các cơ quan quản lý.

1. Xây dựng bản đồ học tập: Xác định lộ trình học tập 
cho mỗi vị trí công việc

Trong suốt quá trình làm việc của một người, kiến thức, 
kỹ năng và kinh nghiệm của họ sẽ thay đổi. Không những 
thế, môi trường bên ngoài cũng không ngừng vận động: 
Công nghệ, thị trường, đối thủ cạnh tranh, chính sách 
pháp luật của Nhà nước… Do đó, hoạt động đào tạo 

cần phải tính đến những thay đổi này và đưa ra được 
những chương trình đào tạo phù hợp với từng giai đoạn 
phát triển của các cá nhân tại mỗi vị trí công việc. Để làm 
được việc này, doanh nghiệp cần phải đầu tư rất nhiều 
nguồn lực: Thời gian, tiền bạc, nhân lực… thậm chí phải 
thuê đối tác chuyên nghiệp cùng xây dựng bản đồ học 
tập (learning map) mà một số doanh nghiệp gọi bằng 

những tên khác như: Lộ trình học tập (learning path) hay 
ma trận học tập (learning matrix). Bản đồ học tập được 
xây dựng theo các bước chính như sau:

Bước 1: Phân tích tổ chức. Cụ thể: Phân tích tầm nhìn, 
sứ mệnh, giá trị cốt lõi, chiến lược và thực trạng năng 
lực của doanh nghiệp trong mối tương quan với đỏi 
hòi chung về năng lực của ngành. Một số yếu tố khác 
cũng có thể được xem xét trong bước này, đó là: Văn hóa 
doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh...

Bước 2: Phân tích công việc. Tiến hành rà soát và phân 
tích công việc ở tất cả các vị trí nhằm tìm ra những nhiệm 
vụ chính, khó khăn và thách thức tương ứng.

Bước 3: Xác định năng lực cốt lõi. Trên cơ sở kết quả có 
được từ 2 bước trên, bộ phận nhân sự xác định các năng 
lực cốt lõi (core competencies) cần có của doanh nghiệp. 
Năng lực cốt lõi là những năng lực giúp doanh nghiệp 
hiện thực hóa tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và chiến 
lược của mình, thu hẹp hoặc xóa bỏ các khoảng cách về 
năng lực trong việc thực thi các nhiệm vụ chính, vượt 
qua những khó khăn và thách thức tại từng vị trí công 
việc.
 
Bước 4: Xây dựng từ điển năng lực. Sau khi xác định 
được các năng lực cốt lõi, cần nêu định nghĩa về năng lực 

cốt lõi và mô tả các cấp độ. Thông thường, mỗi năng lực 
được chia thành 5 cấp độ. Sản phẩm của bước này chính 
là từ điển năng lực (competency dictionary).

Bước 5: Xây dựng khung năng lực. Xác định cấp độ 
năng lực phù hợp tại từng vị trí công việc. Công việc 
này được gọi là xây dựng khung năng lực (competency 
framework). Nhìn vào khung năng lực, chúng ta có thể 
dễ dàng thấy được mỗi vị trí công việc đòi hỏi những 
năng lực nào và cần đến cấp độ mấy.

Bước 6: Xây dựng bản đồ học tập. Căn cứ theo kết quả 
của bước 5, xác định chương trình đào tạo phù hợp với 
đòi hỏi về năng lực tại từng vị trí công việc. Kết quả của 
bước 6 chính là bản đồ học tập (learning map). Nhìn vào 
Bản đồ học tập, mỗi cá nhân trong doanh nghiệp biết 
khi nào mình sẽ tham dự các khóa đào tạo, tên của các 
khóa đào tạo là gì… Tại bước 6, doanh nghiệp thường 
không dừng lại ở việc chỉ ra “tên” các chương trình đào 
tạo trong bản đồ học tập mà còn xây dựng hệ thống 
khung chương trình đào tạo. Đó là một bộ tài liệu mô 
tả về từng chương trình đào tạo với những nội dung 
cơ bản gồm có: Đối tượng học viên, hình thức đào tạo, 
thời lượng, mục tiêu và nội dung chính (outline). Một số 
doanh nghiệp còn đi xa hơn trong bước này: Bộ phận 
đào tạo cùng bộ phận nhân sự tổ chức các buổi làm việc 
trực tiếp với những đối tác cung cấp dịch vụ đào tạo 
trên thị trường nhằm đảm bảo rằng chắc chắn có giảng 
viên phù hợp đảm nhận việc giảng dạy các nội dung do 
doanh nghiệp yêu cầu.

2. Phân tích nhu cầu đào tạo: Xác định các ưu tiên đào 
tạo trong từng thời điểm

Bản đồ học tập chính là nền tảng vững chắc cho việc tổ 
chức các hoạt động đào tạo một cách có hệ thống và 
mang tính lâu dài, hạn chế trùng lắp và tránh lãng phí. 
Tuy nhiên, rõ ràng là theo bản đồ, mỗi vị trí công việc sẽ 
cần tham gia rất nhiều chương trình đào tạo khác nhau 
– một đòi hỏi không thể thực hiện trong thời gian ngắn 
do bị giới hạn về nguồn lực cũng như do đặc thù của 
hoạt động đào tạo và học tập: Cần thời gian để người 
học ứng dụng những kiến thức và kỹ năng được trang bị 
trong các chương trình đào tạo vào thực tế công việc. Do 
đó, doanh nghiệp buộc phải xác định các thứ tự ưu tiên 
trong việc triển khai các chương trình đào tạo theo bản 
đồ học tập cho từng vị trí công việc cũng như trên phạm 
vi toàn doanh nghiệp.

Để giải quyết được bài toán trên, doanh nghiệp cần tiến 
hành phân tích nhu cầu đào tạo (training needs analysis 
- TNA) một cách định kỳ (thường là một năm). Về cơ bản, 
hoạt động này diễn ra như sau:

•	 Vào các tháng cuối năm, bộ phận đào tạo xây dựng 
bộ câu hỏi để sử dụng cho việc phỏng vấn trực tiếp, 
khảo sát thông qua những bảng hỏi được in trên giấy 
hoặc khảo sát trực tuyến.

•	 Người trả lời phỏng vấn (hoặc phiếu khảo sát nhu 
cầu đào tạo) sẽ được dẫn dắt bằng một chuỗi câu hỏi 
được chọn lọc và sắp xếp một cách logic, từ những 
câu hỏi liên quan đến mục tiêu công việc/mục tiêu 
kinh doanh trong năm kế tiếp, thách thức/khó khăn 
trong việc thực hiện, những vấn đề hiện tại về hiệu 
quả làm việc, các ưu tiên mang tính định hướng của 
tổ chức trong năm tới (đẩy mạnh bán hàng, tập trung 
phát triển sản phẩm mới, cải thiện chất lượng dịch vụ 
khách hàng, hay mở kênh phân phối mới...) đến câu 
hỏi về những năng lực cần được ưu tiên phát triển 
nhằm giúp tổ chức đạt được mục tiêu, vượt qua thách 
thức/khó khăn, cải thiện hiệu quả làm việc và đi đúng 
định hướng.

•	 Sau các cuộc phỏng vấn trực tiếp và thu về các phiếu 
khảo sát, bộ phận đào tạo sẽ tổng hợp kết quả, hoàn 
thành báo cáo phân tích nhu cầu đào tạo, trong đó 
sắp xếp thứ tự ưu tiên của các năng lực cần được cải 
thiện và phát triển thông qua đào tạo trong năm tới. 
Đây là cơ sở để đề xuất những chương trình đào tạo 
cần được ưu tiên và thậm chí là cả thời điểm tổ chức. 
Việc đề xuất cần cân nhắc đến các yếu tố như: Số khóa 
học và tần suất tham gia các khóa đào tạo trong năm 
của mỗi vị trí công việc. Ví dụ: Mỗi người chỉ tham dự 
2-3 khóa trong một năm, khoảng cách giữa 2 khóa 
gần nhất tối thiểu là 3 tháng để đảm bảo người học 
có thời gian “hấp thụ” và ứng dụng vào trong công 
việc hằng ngày.

Như vậy có thể nói, nếu bản đồ học tập giúp chỉ ra lộ 
trình học tập của các cá nhân ở từng vị trí công việc thì 
phân tích nhu cầu đào tạo giúp xác định cách và thời 
điểm cho các bước đi trên lộ trình học tập của mỗi cá 
nhân để từ đó đảm bảo các khóa đào tạo được tổ chức 
kịp thời và cho đúng đối tượng, góp phần nâng cao hiệu 
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quả đào tạo. Đôi khi lộ trình học tập của một vị trí công 
việc có thể tạm thời chậm lại để “nhường” cho lộ trình 
học tập của một vị trí công việc khác có mức độ ưu tiên 
cao hơn (cấp thiết hơn), nhất là khi bị giới hạn về nguồn 
lực. Ví dụ: Nếu doanh nghiệp xác định năm 2017 sẽ là 
năm tăng cường và đảm bảo chất lượng dịch vụ khách 
hàng đồng nhất trên toàn hệ thống khắp toàn quốc thì 
rất có thể lộ trình học tập của các vị trí công việc liên 
quan đến dịch vụ khách hàng được “đẩy” nhanh hơn so 
với các vị trí công việc khác, mặc dù những chương trình 
đào tạo được triển khai vẫn nằm trong bản đồ học tập.

3. Chuẩn hóa quy trình đào tạo

Khi quy trình đào tạo được tổ chức một cách khoa học, 
chặt chẽ và thống nhất, hiệu quả đào tạo sẽ được nâng 
cao. Quy trình đào tạo ở mỗi doanh nghiệp có thể có 
một vài điểm khác nhau nhưng về cơ bản, phổ biến nhất 
là quy trình đào tạo ADDIE (mô hình được Florida State 
university phát triển). Quy trình này gồm 5 bước khép 
kín và được mô tả trong hình dưới đây:

Bước 1: Phân tích nhu cầu đào tạo (Training Needs 
Analysis). Bước này vừa được đề cập trong mục 2.

Bước 2: Thiết kế chương trình đào tạo (Training Design). 
Đây là công việc của giảng viên hoặc của bộ phận chuyên 
xây dựng chương trình đào tạo trong doanh nghiệp (nếu 
là đào tạo nội bộ) hoặc của đơn vị cung cấp dịch vụ (nếu 
doanh nghiệp thuê đối tác bên ngoài thực hiện khóa 
đào tạo). Căn cứ trên kết quả của bước 1, người xây dựng 
chương trình sẽ phác thảo những nội dung chính cần 
cung cấp trong khóa học với mức độ/hàm lượng kiến 
thức phù hợp.
                                    
Bước 3: Phát triển chương trình đào tạo (Training 
Development). Trong bước này, người xây dựng chương 
trình đào tạo sẽ phát triển các tình huống thực tế được sử 
dụng trong chương trình, bài thực hành, hoạt động trong 
lớp học (ice-breaker, warm-up…) và hướng dẫn giảng 
dành cho giảng viên (instruction guide). Để so sánh giữa 
bước 2 và bước 3, chúng ta có thể liên tưởng tới hình ành 
sau: Thiết kế giống như công việc của một kiến trúc sư, 
Phát triển giống như công việc của một thợ xây. 

Bước 4: Triển khai chương trình đào tạo (Training 
Implementation). Đây chính là “phần nổi của tảng băng 
chìm” trong hoạt động đào tạo, là những gì dễ quan 
sát và dễ đánh giá nhất, có tác động trực tiếp nhất đến 
người học. Để thực hiện tốt bước này, giảng viên phải là 
người không những nắm rõ chủ đề giảng mà còn thành 
thạo các kỹ năng giảng dạy. Do đó việc thường xuyên cử 
giảng viên nội bộ (nếu có) của doanh nghiệp tham dự 
các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng giảng là 
việc làm cần thiết. Trong bước này, bộ phận đào tạo cần 
cử người giám sát về chất lượng (độc lập với người trợ 
giảng) và có những góp ý kịp thời cho giảng viên thực 
hiện chương trình. Người giám sát được đề cập đến ở 
đây có thể là giảng viên nội bộ (những người có nhiều 
kinh nghiệm về chủ đề của khóa học hay kinh nghiệm 
giảng dạy) hoặc người chuyên xây dựng chương trình 
đào tạo.

Bước 5: Đánh giá hiệu quả đào tạo (Training 
Evaluation). Đây là bước khó nhất và cũng ít được quan 
tâm một cách đúng mức. Theo mô hình đánh giá của 
Kirkpatrick, có 4 cấp độ đánh giá hiệu quả đào tạo, bao 
gồm: (1) Phản hồi (Reactions) - đánh giá mức độ hài lòng 
của học viên đối với khóa học, (2) Học tập (Learning) - 
đánh giá mức độ thu nhận kiến thức và kỹ năng, (3) Ứng 
dụng (Application) - đánh giá sự thay đổi về hành vi của 
học viên sau khóa học, và (4) Ảnh hưởng đến tổ chức 
(Business Impact) - doanh thu, chi phí, lợi nhuận… thay 
đổi. Hầu hết các doanh nghiệp thường chỉ dừng ở cấp 
độ 2, một số thì thực hiện đến cấp độ 3, còn cấp độ 4 
thì có rất ít doanh nghiệp thực hiện được vì một loạt rào 
cản như: Chi phí lớn, khó khăn trong việc tách biệt ảnh 
hưởng của đào tạo với những ảnh hưởng đến từ các nhân 
tố khác (chiến lược của tổ chức, chương trình thúc đẩy 
bán hàng, quảng cáo,…). Ngay tại Mỹ, theo báo cáo của 
ASTD (American Society for Training and Development), 
chỉ có 5% doanh nghiệp thực hiện được cấp độ 4.

Năm bước này có mối liên hệ mật thiết và ảnh hưởng lẫn 
nhau. Chúng tạo thành một quy trình khép kín. Do đó, 
chỉ cần một bước không được thực hiện tốt có thể ảnh 
hưởng đến toàn bộ quy trình và làm giảm hiệu quả đào 
tạo. Dù quy trình đào tạo của doanh nghiệp hiện đang 
được thực hiện như thế nào, nhất thiết phải có 5 bước 
trên và tất cả đều cần được coi trọng. Đây là một quy 
trình chuẩn về đào tạo.

4. Coi đào tạo là một khoản đầu tư, không phải là chi phí

Một quan niệm rất phổ biến của các doanh nghiệp hiện 
nay là coi những nguồn lực dành cho đào tạo là chi phí, 
trong khi quan niệm đúng phải coi đào tạo là các khoản 
đầu tư cho tương lai. Nguyên nhân của quan niệm sai 
lầm này chủ yếu xuất phát từ việc khó lượng hóa hiệu 
quả của công tác đào tạo đối với sự phát triển của doanh 
nghiệp. Rất khó để chứng minh được là trong 100 đồng 
lợi nhuận của doanh nghiệp thì có bao nhiêu đồng được 
sinh ra nhờ vào hoạt động đào tạo.

Sai lầm này dẫn đến hệ quả là doanh nghiệp khó giữ 
được những nhân viên có năng lực vì họ không được 
đào tạo nâng cao trình độ, không nhận thấy cơ hội phát 
triển bản thân. Và cũng chính vì suy nghĩ sai lầm trên, khi 
gặp thời điểm khủng hoảng, nhiều doanh nghiệp đã cắt 
giảm ngân sách cho đào tạo. Trong khi đó, chỉ có tăng 
cường đầu tư nâng cao năng lực nhân viên mới là giải 
pháp tối ưu giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Tư 
duy “coi đào tạo là chi phí” cần được loại bỏ ngay và thay 
thế bằng tư duy “coi đào tạo là là một khoản đầu tư” nếu 
doanh nghiệp muốn phát triển bền vững.

5. Không chỉ đào tạo kiến thức

Nhiều doanh nghiệp cho rằng nhân viên của mình thiếu 
kiến thức chuyên môn về bảo hiểm nên chỉ tập trung tổ 
chức các khóa đào tạo nhằm cung cấp kiến thức về quy 
trình, sản phẩm, nghiệp vụ... Điều này là đúng, nhưng 
chưa đủ. Bởi vì, kiến thức chỉ giúp đội ngũ nhân sự biết 
“cái gì”(what – kiến thức), chứ chưa biết “bằng cách nào” 
(how – kỹ năng) và tại sao (why – thái độ).

Năm 1956, Benjamin Bloom (1913 – 1999), một nhà tâm 
lý học giáo dục của Mỹ, đã đưa ra những phát triển bước 
đầu về ASK, trong đó nêu ra 3 thành phần của năng lực, 
gồm:

•	 Thái độ (Attitude): Thuộc về cảm xúc, tình cảm 
(Affective)

•	 Kỹ năng (Skills): Kỹ năng thao tác (Manual or Physical)
•	 Kiến thức (Knowledge): Thuộc về năng lực tư duy 

(Cognitive)

Trong đó, thái độ thường bao gồm các nhân tố thuộc 
về thế giới quan tiếp nhận và phản ứng lại các thực tế 
(receiving, responding to phenomena), xác định giá trị 
(valueing), giá trị ưu tiên. Các phẩm chất và hành vi thể 
hiện thái độ của cá nhân với công việc, động cơ, cũng như 
những tố chất cần có để đảm nhận tốt công việc (Harrow, 
1972). Chúng được xác định phù hợp với vị trí công việc.

Kỹ năng là năng lực thực hiện các công việc, biến kiến 
thức thành hành động. Thông thường kỹ năng được chia 
thành các cấp độ chính như: Bắt chước (quan sát và hành 
vi khuôn mẫu), ứng dụng (thực hiện một số hành động 
bằng cách làm theo hướng dẫn), vận dụng (chính xác 
hơn với mỗi hoàn cảnh), vận dụng sáng tạo (trở thành 
phản xạ tự nhiên) (Dave, 1975).

Kiến thức là năng lực về thu thập tin dữ liệu, năng lực 
hiểu các vấn đề (comprehension), năng lực ứng dụng 
(application), năng lực phân tích (analysis), năng lực 
tổng hợp (synthethis), năng lực đánh giá (evaluation). 
Đây là những năng lực cơ bản mà một cá nhân cần hội 
tụ khi tiếp nhận một công việc. Công việc càng phức 
tạp thì cấp độ yêu cầu về các năng lực này càng cao. 
Các năng lực này sẽ được cụ thể hóa theo đặc thù của 
từng doanh nghiệp.

Kiến thức, kỹ năng và thái độ tổng hợp lại chính là năng 
lực của một con người. Do đó, nếu chỉ đào tạo kiến thức 
thì vô hình chung đã bỏ qua hai thành phần quan trọng 
khác của năng lực, đó là kỹ năng và thái độ. Một người sẽ 
không được coi là có năng lực khi không hội tụ đủ cả ba 
yếu tố trên. Ví dụ: 

•	 Nếu một nhân viên có kỹ năng giao tiếp tốt với khách 
hàng, có thái độ niềm nở khi đón tiếp khách hàng, 
nhưng không có kiến thức về quy trình và sản phẩm 
thì rất khó để phục vụ tốt vì sẽ không xử lý được yêu 
cầu của khách hàng. 

•	 Tương tự như vậy, một người có thể rất am hiểu về 
quy trình và sản phẩm (có kiến thức nghiệp vụ), có kỹ 
năng giao tiếp với khách hàng nhưng nếu như không 
có thái độ tích cực thì cũng không thể hoàn thành tốt 
vai trò của người làm dịch vụ. 

•	 Trường hợp thứ ba, có kiến thức tốt về nghiệp vụ, ý 
thức được tầm quan trọng của việc phục vụ khách 
hàng, đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết (thái độ 
tốt), nhưng không biết cách thể hiện điều đó ra bên 
ngoài thông qua cử chỉ và lời nói (kỹ năng không tốt), 
thì cũng không thể làm khách hàng hài lòng, thậm chí 
đôi lúc còn gây hiểu lầm đáng tiếc. 

6. Đa dạng hóa hình thức đào tạo

Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của hình thức 
đào tạo truyền thống trong đó giảng viên và học viên 
cùng trao đổi trên lớp học với các phương tiện thông 
dụng như máy tính, máy chiếu, bảng viết, bảng kẹp giấy 
(flipchart),... Tuy nhiên, đó không phải phương án duy 
nhất. Trong một số trường hợp, phương pháp đào tạo 
truyền thông không thể dễ dàng thực hiện được vì rất 
nhiều lý do khác nhau: Không sắp xếp được lịch đào tạo, 
chi phí lớn, khó tập hợp lượng học viên đủ lớn từ nhiều 
vùng địa lý cách xa nhau.

Do đó, doanh nghiệp cần tính đến những hình thức đào 
tạo khác như đào tạo trực tuyến và đào tạo từ xa. Hai 
hình thức này sẽ khắc phục được những khó khăn nêu 
trên đối với hình thức đào tạo truyền thống. Người học 
có thể học ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào, không cần 
tập hợp tại một địa điểm do đó tiết kiệm nhiều thời gian 
và chi phí. Như vậy, đa dạng hóa hình thức đào tạo sẽ 
giúp doanh nghiệp phát huy điểm mạnh đồng thời hạn 
chế điểm yếu của các hình thức đào tạo, gia tăng các cơ 
hội được đào tạo nâng cao năng lực cho nhân viên.

Attitude

Knowledge

Skills
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7. Khuyến khích đào tạo nội bộ, kết hợp với huấn 
luyện và kèm cặp

Đào tạo không phải là chìa khóa vạn năng cho mọi vấn 
đề liên quan đến năng lực, nó cần kết hợp với nhiều giải 
pháp khác một cách đồng bộ, bao gồm huấn luyện và 
kèm cặp.

Ngay đối với hoạt động đào tạo, nếu chỉ sử dụng những 
giảng viên chuyên nghiệp (cả trong và ngoài doanh 
nghiệp) thì chưa đủ. Chính các lãnh đạo và quản lý nên 
tham gia vào hoạt động đào tạo nội bộ vì hơn ai hết 
họ là người hiểu rõ về sự thiếu hụt năng lực của nhân 
viên, những vấn đề nhân viên thường gặp phải và có thể 
giải đáp mọi băn khoăn liên quan đến quy trình và kiến 
thức nghiệp vụ một cách nhanh nhất, đầy đủ và chính 
xác nhất. Để họ có thể đảm đương thêm công việc này, 
doanh nghiệp cần có những chính sách đi kèm và đào 
tạo đội ngũ này về kỹ năng giảng dạy.

Bên cạnh đào tạo nội bộ, hoạt động huấn luyện và kèm 
cặp trong công việc đem lại nhiều lợi ích. 

•	 Thứ nhất, góp phần duy trì và phát triển những năng 
lực mà nhân viên được trang bị trong các lớp học 
chính thức. Nếu không có huấn luyện và kèm cặp, 
những kiến thức và kỹ năng... được trang bị trên lớp 
sẽ nhanh chóng “rơi rụng” sau khi học viên kết thúc 
khóa học.

•	 Thứ hai, có thể hướng vào một nhân viên hoặc một 
nhóm nhỏ nhân viên (những người cần được huấn 
luyện và kèm cặp) – điều khó có thể thực hiện được 
trong đào tạo.

•	 Thứ ba, tạo ra sự gắn bó giữa “sếp” và nhân viên, doanh 
nghiệp sẽ hạn chế được nguy cơ “chảy máu chất xám”. 

•	 Thứ tư, cơ hội được huấn luyện và kèm cặp có thể 
xem như một phần thưởng đặc biệt dành cho những 
nhân viên có năng lực, từ đó góp phần tăng động 
lực làm việc.

8. Xây dựng văn hóa học tập

Văn hóa học tập trong doanh nghiệp là tất cả những giá 
trị, niềm tin, thái độ, thói quen, hiểu biết và chuẩn mực 
cơ bản đối với việc học tập, được các thành cùng thừa 
nhận, làm theo và chia sẻ. Một doanh nghiệp có văn hóa 
học tập tốt khi mọi thành viên từ lãnh đạo cấp cao nhất 
cho đến nhân viên mới đều luôn sẵn sàng và nhiệt tình 
tham gia vào các hoạt động học tập. 

Khi doanh nghiệp có một văn hóa học tập mạnh và phù 
hợp với mục tiêu và chiến lược dài hạn đã đề ra thì tạo ra 
niềm tự hào cho nhân viên về tổ chức, từ đó mọi người 
luôn sống, phấn đấu và chiến đấu hết mình vì mục tiêu 
chung một cách tự nguyện; giúp lãnh đạo dễ dàng hơn 
trong công tác điều hành, giúp nhân viên thoải mái và 
chủ động trong việc định hướng cách nghĩ và cách làm, 
tạo ra lợi thế cạnh tranh của tổ chức và nâng cao năng 
lực của cá nhân.

Trên đây là 8 giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực trong lĩnh vực bảo hiểm ở Việt Nam (nhìn trên góc 
độ doanh nghiệp). Các giải pháp nên được vận dụng 
kết hợp và đồng bộ, trong đó có những giải pháp lâu 
dài và có những giải pháp trước mắt. Ngoài ra, doanh 
nghiệp có thể cân nhắc thêm một số giải pháp khác như: 
Xây dựng chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài, luân 
chuyển công việc, tăng tính thách thức trong công việc, 
gắn kết hoạt động đào tạo với các chính sách nhân sự 
(lương thưởng, đề bạt, bổ nhiệm…). Doanh nghiệp chắc 
chắn sẽ đào tạo và phát triển được nguồn nhân lực chất 
lượng cao và đồng đều khi có lộ trình học tập rõ ràng 
cho các vị trí, nhân viên được đào tạo thường xuyên và 
có định hướng, hoạt động đào tạo được chuẩn hóa theo 
quy trình chặt chẽ, đầu tư tích cực cho đào tạo, nâng 
cao năng lực một cách đồng bộ cho nhân viên thông 
qua nhiều hình thức phong phú và đa dạng kết hợp với 
không ngừng huấn luyện, kèm cặp cũng như xây dựng 
được văn hóa học tập.

ĐÀO TẠO Cơ BẢN KếT HợP VớI
ĐÀO TẠO THỰC Tế NGUỒN NHÂN LỰC ở 
TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM BẢO VIỆT

PGS., TS. Nguyễn Văn Định - Đại học Kinh tế Quốc dân
Từ khóa: Đào tạo, bồi dưỡng, nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực là bộ phận quan trọng nhất trong các 
nguồn lực và là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh 
của mỗi doanh nghiệp. Bởi vậy, đào tạo, bồi dưỡng và 
phát triển nguồn nhân lực luôn được các doanh nghiệp 
quan tâm để nâng cao khả năng thích ứng với những 
thay đổi nhanh chóng của thị trường và xu hướng hội 
nhập quốc tế. Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt 
(gọi tắt là Tập đoàn Bảo Việt) là một doanh nghiệp lớn, 
là thương hiệu số một về bảo hiểm trên thị trường bảo 
hiểm Việt Nam. Với số lượng cán bộ, nhân viên đông 
đảo và hoạt động trên phạm vi cả nước, công tác đào 
tạo, bồi dưỡng luôn được lãnh đạo Tập đoàn quan tâm, 
trong đó đào tạo cơ bản kết hợp với đào tạo thực tế thể 
hiện rõ nhất so với các doanh nghiệp bảo hiểm khác 
trên thị trường.

1. Chiến lược xây dựng và phát triển nguồn nhân lực 
của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt

Sau một số năm nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ 
chế thị trường, nhu cầu nguồn nhân lực về bảo hiểm đã 
trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bởi khi đó, thế độc 
quyền về hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo Việt 
bị phá vỡ, một số doanh nghiệp bảo hiểm mới ra đời, thị 
trường bảo hiểm bắt đầu phát triển. Năm 1996, với vai 

trò tiên phong của mình, lần đầu tiên Bảo Việt đã nghiên 
cứu và đưa ra thị trường dịch vụ bảo hiểm nhân thọ với 
hai sản phẩm là An sinh Giáo dục và bảo hiểm nhân thọ 
hỗn hợp. Để trực tiếp đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho 
hoạt động kinh doanh, ngay sau đó một năm, Bảo Việt 
đã thành lập Trung tâm Đào tạo Bảo Việt. Đây là dấu mốc 
quan trọng thể hiện tầm nhìn và chiến lược phát triển 
nguồn nhân lực của Bảo Việt. Tầm nhìn này sau đó chỉ 
4 năm đã thấy rất rõ tính hiệu quả của nó. Và năm 2001, 
Bảo Việt đã chủ động về nguồn nhân lực để thành lập 
61 công ty bảo hiểm nhân thọ tại tất cả các tỉnh thành 
trong cả nước. Năm 2000, Quốc hội thông qua Luật Kinh 
doanh Bảo hiểm. Đây là dấu mốc chính thức báo hiệu 
một giai đoạn mới của thị trường bảo hiểm Việt Nam - 
giai đoạn thị trường mở cửa và cạnh tranh. Hàng loạt 
doanh nghiệp bảo hiểm mới ra đời và rất nhiều doanh 
nghiệp bảo hiểm nước ngoài được phép vào Việt Nam 
kinh doanh. Chính vì vậy, từ đây nguồn nhân lực chất 
lượng cao không chỉ là nhu cầu của Bảo Việt, mà còn 
là nhu cầu của cả thị trường. Để xây dựng và phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao, Bảo Việt đã chú trọng áp 
dụng những giải pháp cụ thể: “Xây dựng hệ thống bản 
mô tả công việc đối với từng vị trí, từng chức danh; đánh 
giá công việc theo thông lệ quốc tế; trả lương trên cơ sở 
mức lương cạnh tranh so với các doanh nghiệp có vốn 
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đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam; xây dựng bàn 
đồ học tập; xác định lộ trình đào tạo v.v...” (1)

Các giải pháp được thực hiện khá hiệu quả trên cơ sở 
đào tạo cơ bản kết hợp với đào tạo thực tế nguồn nhân 
lực đã và đang diễn ra tại Bảo Việt.

2. Đào tạo cơ bản kết hợp với đào tạo thực tế nguồn 
nhân lực tại Tập đoàn Bảo Việt 

“Đào tạo cơ bản là quá trình học tập cơ bản, chuyên 
sâu về một lĩnh vực chuyên môn nào đó của người lao 
động để có thể giúp họ tìm kiếm được việc làm sau khi 
ra trường và thực hiện được những chức năng, nhiệm vụ 
có hiệu quả trong công việc” (2). Đây là khái niệm chung 
nhất mà phần lớn các nhà quản trị nhân lực thường sử 
dụng. Theo khái niệm này, đào tạo cơ bản thường được 
thực hiện ở các trường, lớp chính quy; quá trình học 
tập phải gắn với một lĩnh vực chuyên môn nào đó; và 
kết quả sau đào tạo là có thể giúp người lao động tìm 
kiếm được việc làm, đồng thời họ phải thực hiện được 
công việc mà họ đảm nhận. Về vấn đề này, trong hơn 
một nửa thế kỷ qua, Bảo Việt luôn có nhiều lợi thế do bề 
dày kinh nghiệm, do uy tín, vị thế và thương hiệu và do 
chính sách đãi ngộ của mình. Mặc dù không trực tiếp 
đào tạo, song Bảo Việt luôn thu hút được một lực lượng 
đông đảo nhân lực có chất lượng, được đào tạo khá cơ 
bản từ các trường đại học, học viện trong cả nước và 
nước ngoài theo các lĩnh vực chuyên môn khác nhau về 
làm việc cho mình. Một bộ phận cán bộ được đào tạo 
cơ bản, nhưng sau khi bổ nhiệm, sắp xếp vị trí công việc 
mới không đúng chuyên môn cũng được Tập đoàn phân 
loại và tổ chức những khoá đào tạo ngắn hạn để họ nắm 
vững những kiến thức cơ bản về bảo hiểm thông qua 
đầu mối là Trung tâm Đào tạo. Bảo Việt cũng đã cử cán 
bộ của mình đi thực tập và làm việc ở nước ngoài, tạo 
điều kiện để một bộ phận cán bộ chuyên môn đi đào 
tạo nâng cao tại các trường đại học chính quy. Để bổ 
sung nguồn nhân lực được đào tạo cơ bản, có chất lượng 
cao; để “đi tắt, đón đầu”; Bảo Việt còn “bổ nhiệm một số 
chuyên gia HSBC giữ một số vị trí quản lý trong doanh 
nghiệp. Sự tham gia của các chuyên gia HSBC vào các vị 
trí lãnh đạo cấp cao là một nhân tố mới quan trọng, giúp 
Bảo Việt triển khai công việc trọng tâm trong chiến lược 
phát triển của Tập đoàn” v.v... (1)

Tuy nhiên, đào tạo cơ bản vẫn là chưa đủ, “vì chương 
trình đào tạo cơ bản ở các trường, nhất là các trường 
đại học của Việt Nam, chỉ nghiêng về kiến thức hàn lâm. 
Những sinh viên được đào tạo theo đúng chuyên ngành 
bảo hiểm cũng chỉ được trang bị những kiến thức cơ bản 
về nghiệp vụ bảo hiểm”(2) . Nhận thức rõ những khoảng 
trống kiến thức còn lại, Bảo Việt đã coi trọng công tác 
đào tạo thực tế nguồn nhân lực của mình. Đào tạo thực 
tế ở đây được hiểu theo hai khía cạnh: Bản thân Tập đoàn 
trực tiếp đứng ra đào tạo và người lao động tự đào tạo. 
Người lao động tự đào tạo được hiểu theo nghĩa, chính 
công việc họ đảm nhiệm trong thực tế đã tự đào tạo họ 

và giúp họ trưởng thành. Qua thực tế công việc, người 
lao động tự đúc rút được những kinh nghiệm quý báu, tự 
mình học hỏi những kiến thức từ đồng nghiệp, từ thực tế 
với nhiều hình thức khác nhau.

Về khía cạnh thứ nhất, ngay từ năm 1997, Bảo Việt đã 
quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo với chức năng 
đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại cán bộ và tư vấn viên 
bảo hiểm của mình nhằm nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên trong toàn hệ 
thống. Ngoài bộ phận giảng viên cơ hữu, Trung tâm 
còn mời những cán bộ có nhiều kinh nghiệm thực tế, 
có kiến thức chuyên môn vững đang công tác tại các bộ 
phận chức năng của Tập đoàn tham gia giảng dạy. Đối 
tượng đào tạo được phân loại rõ ràng, chương trình và 
nội dung đào tạo do Trung tâm tự xây dựng và luôn bám 
sát tình hình thực tế. Ngoài ra, Trung tâm còn là cầu nối 
trong đào tạo, bồi dưỡng giữa Tập đoàn với các trường, 
các học viện và các trung tâm đào tạo khác có liên quan 
v.v... Nhờ vậy, trong mọi thời điểm, mọi tình huống, Tập 
đoàn luôn chủ động về vấn đề nhân sự. Thậm chí nhân 
sự của Bảo Việt còn được nhiều doanh nghiệp bảo hiểm 
khác trên thị trường mời gọi, lôi kéo v.v...

Bên cạnh đó, do môi trường làm việc, do sức ép công 
việc thực tế và do cả yếu tố cạnh tranh, nên có khá nhiều 
người lao động của Tập đoàn còn tự đào tạo, như tự học, 
tự đào tạo về ngoại ngữ, tin học và tự đào tạo cả những 
kiến thức chuyên môn liên quan đến vị trí, công việc của 
họ. Hình thức đào tạo rất đa dạng, chẳng hạn như tự túc 
kinh phí đi học cao học ngoài giờ hoặc đăng ký học từ 
xa, tự học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè đồng nghiệp. Hay 
phổ biến nhất là đăng ký học để lấy các chứng chỉ ngoại 
ngữ, kế toán, tin học ở các cấp độ cao hơn để phục trực 
tiếp cho công việc và để đón đầu những cơ hội thăng 
tiến trong tương lai v.v...

3. Đôi điều suy nghĩ

Thứ nhất, đào tạo cơ bản kết hợp với đào tạo thực tế 
nguồn nhân lực ở Tập đoàn Bảo Việt trong giai đoạn vừa 
qua là một hướng đi hoàn toàn đúng đắn, vừa có tính 
thực tế, vừa có tính chiến lược lâu dài. Hướng đi này đã 
giúp cho Tập đoàn chủ động trong việc sắp xếp, bố trí 
và đề bạt nhân sự vào các vị trí công việc khác nhau. 
Đặc biệt là giúp người lao động nâng cao được trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc và thích ứng 
nhanh với tình hình thực tế. Bởi ở Việt Nam, “Đào tạo đại 
học hiện nay nói chung và đào tạo cử nhân bảo hiểm nói 
riêng chỉ trang bị kiến thức hàn lâm và nghiệp vụ cho 
sinh viên... Hầu hết sinh viên ra trường được phân công 
vào các vị trí khác nhau đều tỏ ra lúng túng vì thiếu rất 
nhiều kiến thức thực tế...” (1). Chúng tôi hoàn toàn đồng 
ý với nhận định này. Tuy nhiên, nếu đòi hỏi một sinh 
viên được đào tạo cơ bản sau khi tốt nghiệp ra trường 
về doanh nghiệp làm việc được ngay cũng là điều rất 
khó. Vì giữa kiến thức lý luận được trang bị trong nhà 
trường với thực tế hoạt động kinh doanh đòi hỏi, luôn có 

khoảng cách, luôn có độ trễ về mặt thời gian. Dù có cố 
gắng thì các trường cũng chỉ thu hẹp được khoảng cách, 
còn xoá bỏ hoàn toàn khoảng cách là điều rất khó thực 
hiện, thậm chí là không thể, nhất là trong điều kiện toàn 
cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra nhanh chóng 
và sâu rộng như hiện nay.

Thứ hai, dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng phải 
đặc biệt quan tâm đến đào tạo cơ bản. Điều đó có nghĩa, 
việc tiếp nhận những sinh viên được đào tạo cơ bản theo 
các chuyên ngành khác nhau, từ các trường đại học có 
uy tín trong và ngoài nước vẫn luôn phải được đặt ra và 
phải có chính sách đãi ngộ thoả đáng đối với họ. Cho dù 
sau khi tiếp nhận, kỹ năng và kiến thức thực tế của họ 
còn thiếu - Tập đoàn phải mất thời gian đào tạo lại, song 
khả năng bứt phá của phần lớn những lao động được 
đào tạo cơ bản vẫn cao hơn, nhanh hơn. Tính chủ động, 
sáng tạo của họ trong công việc nhìn chung vẫn tốt hơn.

Một số vị trí công việc liên quan đến đánh giá và quản 
trị rủi ro; định phí bảo hiểm; giám định tổn thất v.v... 
người lao động cần phải được đào tạo hết sức cơ bản, 
đào tạo nâng cao, cho dù kinh phí đào tạo lớn. Đây là bài 
học kinh nghiệm được rút ra từ các tập đoàn, các doanh 
nghiệp bảo hiểm lớn trên thế giới như Allianz của Đức, 
Swiss Life của Thuỵ Sỹ, New york Life của Mỹ, Standard 
Life của Anh,...

Thứ ba, coi trọng đào tạo thực tế người lao động ở các 
vị trí công việc khác nhau cũng không kém phần quan 
trọng, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm - một 
lĩnh vực kinh doanh dịch vụ có tính đặc thù. Đào tạo 
thực tế không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức 
lý luận cơ bản so với kiến thức thực tế đối với những lao 
động vừa tốt nghiệp ra trường, mà còn giúp cả những 
người lao động làm việc lâu năm cập nhật thêm kiến 
thức cơ bản lẫn thực tế do thị trường luôn biến động, do 
các chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động kinh 
doanh bảo hiểm thay đổi. Ngoài ra, đào tạo thực tế còn 
phát huy và khai thác có hiệu quả tính chủ động sáng 
tạo và tiềm năng của mọi người lao động. Bởi vậy, cần có 
chính sách hỗ trợ cả về kinh phí và thời gian, đồng thời 
tạo mọi điều kiện để người lao động được tham gia đào 
tạo và tự đào tạo.

Thứ tư, để gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa đào tạo cơ 
bản và đào tạo thực tế, Tập đoàn Bảo Việt cần tiếp tục 
duy trì và phát triển Trung tâm Đào tạo của mình theo 
hướng chuẩn hoá và chuyên nghiệp. Chuẩn hoá cả về 
chương trình và nội dung đào tạo liên quan đến từng đối 
tượng cần đào tạo và đào tạo lại, chuẩn hoá cả việc cấp 
chứng chỉ đào tạo cho các đối tượng khác nhau. Đội ngũ 
giảng viên cũng cần phải được chuẩn hoá và nên tăng 
cường đội ngũ giảng viên kiêm chức, thỉnh giảng ở các 
đơn vị của Tập đoàn và các cơ quan, các trường đại học 
khác nhau. Có như vậy mới cập nhật được những kiến 
thức lý luận cơ bản, cũng như thực tế để truyền đạt lại 
cho các học viên. Đầu tư cho đào tạo tức là đầu tư cho 

con người, cho nên, việc thành lập và phát triển Trung 
tâm Đào tạo là điểm khác biệt rõ nét nhất giữa Bảo Việt 
với tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước đang 
hoạt động trên thị trường hiện nay. Rất khó lượng hoá ra 
bằng tiền hiệu quả đầu tư này, song chất lượng nguồn 
nhân lực, tính ổn định, bền vững và đặc biệt là tính chủ 
động trong việc sử dụng nguồn nhân lực của Bảo Việt 
là hiệu quả hơn so với tuyệt đại đa số các doanh nghiệp 
bảo hiểm hoạt động trên thị trường.

Thứ năm, về phía Trung tâm Đào tạo Bảo Việt, cần cập 
nhật, chỉnh sửa, bổ sung lộ trình đào tạo, bồi dưỡng  cụ 
thể cho từng vị trí công việc để nâng cao tính hiệu quả 
trong đào tạo. Cần tiếp tục hoàn thiện hoặc xây dựng 
mới các chương trình đào tạo sao cho phù hợp với từng 
nhóm đối tượng cụ thể. Tăng cường phối hợp với các cơ 
sở đào tạo bảo hiểm trong và ngoài nước để mở rộng và 
nâng cấp chương trình đào tạo lên cấp độ cao hơn như 
chương trình đào tạo về quản trị kinh doanh bảo hiểm, 
về kế toán quản trị bảo hiểm, về đánh giá và quản trị rủi 
ro, về tái bảo hiểm v.v... Đồng thời nên tiếp tục chuẩn 
hoá, mở rộng phạm vi và hình thức đào tạo trực tuyến 
để nâng cao hiệu quả đào tạo. Nội dung đào tạo, ngoài 
kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, nên chú ý cả 
vấn đề đạo đức nghề nghiệp liên quan đến từng nhóm 
đối tượng được đào tạo. Trong điều kiện sức ép về doanh 
thu ngày càng lớn đối với người lao động làm việc ở tất 
cả các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường, thì vấn 
đề đạo đức nghề nghiệp đã và đang có sự xuống cấp 
nghiêm trọng. Nếu tình trạng này bị trượt dài sẽ có tác 
động tiêu cực về nhiều mặt đến toàn ngành bảo hiểm 
cũng như từng doanh nghiệp bảo hiểm. Là một tập đoàn 
dẫn đầu thị trường trên hầu như tất cả các mặt, Bảo Việt 
cũng không nên làm ngơ trước vấn đề này.

Thứ sáu, trong bối cảnh nguồn cung về lao động trên thị 
trường đang dư thừa như hiện nay, Tập đoàn cần mạnh 
dạn rà soát và đánh giá lại toàn bộ các vị trí công việc, 
kể cả các vị trí quản lý cấp cao. Sau đó mạnh dạn tuyển 
dụng những lao động được đào tạo cơ bản để dần dần 
thay thế những vị trí còn yếu kém. Bởi những lao động 
được đào tạo cơ bản luôn có một nền tảng kiến thức 
vững vàng, vì thế họ sẽ phát huy năng lực và óc sáng tạo 
rất tốt trong quá trình thực thi các công việc được giao.
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Với Bảo Việt, thương hiệu là một trong những tài sản quý 
giá nhất. Thật hiếm có một doanh nghiệp nào tại Việt 
Nam mà chỉ nhắc đến tên của doanh nghiệp, người nghe 
đã nhớ ra ngay lĩnh vực kinh doanh như Bảo Việt. Thậm 
chí tác giả đã từng gặp rất nhiều người, đặc biệt tại các 
tỉnh lỵ, huyện lỵ, chỉ cần nhắc đến bảo hiểm là nghĩ ngay 
đến Bảo Việt. Thương hiệu Bảo Việt đã được xây dựng, 
tích lũy hơn 50 năm qua trong đó một phần rất lớn là 
từ sự sẻ chia, chăm sóc tận tụy của bao thế hệ cán bộ 
Bảo Việt. Vậy mối quan hệ giữa dịch vụ khách hàng và 
thương hiệu Bảo Việt như thế nào? Với một thương hiệu 
được định giá 89 triệu đô la thì dịch vụ khách hàng của 
Bảo Việt sẽ cần làm những gì? 

Để trả lời những câu hỏi này, tác giả sẽ bắt đầu bằng 
những định nghĩa về thương hiệu doanh nghiệp, dịch vụ 
khách hàng, dịch vụ khách hàng hướng tới thương hiệu. 
Theo định nghĩa của Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ, thương 
hiệu doanh nghiệp được hiểu một cách đơn giản đó là 
một dấu hiệu (hữu hình và vô hình) đặc biệt để nhận biết 
một sản phẩm hàng hoá hay một dịch vụ nào đó được 
sản xuất hay được cung cấp bởi một cá nhân hay một tổ 
chức. Theo LOMA (Life Office Management Association 
- Hiệp hội Quản lý Bảo hiểm Nhân thọ), dịch vụ khách 
hàng là tập hợp những hoạt động mà một công ty và 

các nhân viên của công ty đó thực hiện nhằm làm cho 
khách hàng hài lòng và do đó tiếp tục sử dụng hàng hóa, 
dịch vụ của công ty và giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ 
của công ty đó với các khách hàng tiềm năng khác. Giữa 
thương hiệu của một doanh nghiệp và dịch vụ khách 
hàng có một mối quan hệ qua lại và cùng hướng về một 
mục tiêu chung, đó chính là hiệu quả kinh doanh của 
doanh nghiệp. Dịch vụ khách hàng hướng tới thương 
hiệu có thể được hiểu là toàn bộ các yếu tố của dịch vụ 
khách hàng của doanh nghiệp đều có sự thống nhất 
nhuần nhuyễn hướng về sự đặc trưng của thương hiệu.

dịch vụ khách hàng tốt tạo nên thương hiệu giá trị 
của Bảo Việt

Một điều rất rõ ràng có thể thấy là khi dịch vụ khách 
hàng tốt, khiến khách hàng trở nên hài lòng với sản 
phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp thì khách hàng sẽ trở 
nên tin dùng thương hiệu của doanh nghiệp đó hơn. 
Khi khách hàng sử dụng sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới 
của Bảo Việt cảm thấy hài lòng, họ tiếp tục sử dụng sản 
phẩm đó và đồng thời phát sinh thêm nhiều nhu cầu với 
các sản phẩm khác như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm 
nhân thọ… Quá trình này khiến cho Bảo Việt trở thành 
nơi khách hàng trao gửi mọi nhu cầu về sự bảo vệ, mối 

quan hệ giữa Bảo Việt và khách hàng theo đó ngày càng 
sâu sắc hơn, lòng tin của khách hàng ngày càng lớn 
hơn, và thương hiệu Bảo Việt ngày càng giá trị hơn với 
khách hàng. Quá trình khách hàng giới thiệu Bảo Việt 
với những người quen biết biết tạo thành truyền thông 
truyền miệng giúp giá trị thương hiệu Bảo Việt phát triển 
không ngừng và lan tỏa
.  
Ngược lại, dịch vụ khách hàng không tốt sẽ khiến khách 
hàng ngày càng bớt tin tưởng, đặc biệt trong thời đại 
hiện nay lòng trung thành của khách hàng ngày càng 
suy giảm đi thì họ sẵn sàng rời bỏ doanh nghiệp. Lúc này, 
giá trị thương hiệu chỉ là một yếu tố nhỏ để họ quyết định 
tiếp tục sử dụng hay không. Việc xây dựng thương hiệu 
đã là rất khó, gìn giữ và/hoặc xây dựng lại (khi thương 
hiệu bị “đổ vỡ”) còn khó khăn hơn rất nhiều. Cũng bởi lẽ 
đó, khi có bất kỳ một sự kiện bảo hiểm nào được thông 
báo, dù bất kể thời gian, thời tiết, địa điểm, hoàn cảnh 
nào, Bảo Việt cũng lập tức có các cán bộ giám định xác 
minh tới hiện trường hay ngay lập tức tiếp cận và cùng 
giải quyết vụ việc với khách hàng. Những sự đóng góp 
tưởng như thầm lặng ấy lại chính là những mảnh ghép 
sáng nhất trong thương hiệu Bảo Việt. 

Khi giá trị thương hiệu Bảo Việt là 89 triệu đô la, một 
thương hiệu được xây dựng hơn 50 năm qua thì dịch 
vụ khách hàng càng cần được cực kỳ chăm chút. Doanh 
nghiệp càng lớn, thương hiệu càng giá trị thì dịch vụ 
khách hàng càng cần được hoàn thiện để hướng tới 
thương hiệu một cách tổng thể và giảm xuống tới mức 
thấp nhất các sai lầm. Cái giá phải trả cho sự vô tình của 
dịch vụ khách hàng kém với thương hiệu giá trị là vô 
cùng đắt. 

Có một câu chuyện về hãng xe hơi hạng sang Rolls-
Royce đã trở thành một bài học dành cho các nhà kinh 
doanh và những nhân viên chăm sóc khách hàng được 
nêu trong cuốn sách “Luxury Marketing: A Challenge for 
Theory and Practice” (tạm dịch: “Marketing cao cấp: Sự 
thách thức giữa lý thuyết và thực hành”) của Wiedmann 
và Hennigs, xuất bản năm 2012. Nội dung câu chuyện 
như sau: Vào khoảng những năm 1920, vua Jai Singh 
(vị vua thành Alwar ở bang Rajasthan, Ấn độ) đến thăm 
thủ đô London của nước Anh. Khi đang tản bộ trong bộ 
thường phục, ông tình cờ gặp cửa hàng trưng bày sản 
phẩm của Rolls-Royce trên phố Bond. Ông bước vào cửa 
hàng, và rất tự nhiên, hỏi một nhân viên về giá cả của 
những chiếc xe đang trưng bày. Người bán hàng không 
hề biết về vua Jai Singh nên cho rằng ông cũng là một 
người dân nghèo của Ấn Độ. Vì vậy, anh tỏ ý coi thường 
rồi đuổi ông ra khỏi cửa hàng. Khi vua Jai Singh trở về 
khách sạn, ông đã ra lệnh cho cận thần gọi điện thoại 
đến cửa hàng trưng bày, thông báo rằng vị vua của 
thành phố Alwar muốn mua xe Rolls-Royce. Sau đó, ông 
vận trang phục nhà vua và trở lại cửa hàng lúc trước. Các 
nhân viên của cửa hàng trải thảm đỏ và xếp thành hai 
hàng trang nghiêm để chào đón vị khách đặc biệt. Vua 
Jai Singh lựa chọn sáu chiếc xe đắt tiền rồi yêu cầu vận 

chuyển hàng về cung điện của ông tại Ấn Độ. Ông cũng 
hào phóng trả toàn bộ bằng tiền mặt, bao gồm cả chi 
phí vận chuyển. Nhưng bất ngờ thay, khi nhận được xe 
tại Ấn Độ, vua Jai Singh ra lệnh dùng những chiếc Rolls-
Royce mới mua để… thu gom rác trong thành phố. Tin 
tức này nhanh chóng lan truyền khắp thế giới. Người ta 
bàn luận về những chiếc xe sang trọng của quý tộc nước 
Anh nay lại trở thành phương tiện chở rác của người dân 
Ấn Độ. Những người giàu từng tự hào lái xe Rolls-Royce 
bỗng cảm thấy bị xúc phạm và không còn muốn tiếp 
tục dùng loại xe này nữa. uy tín cũng như doanh thu 
của Rolls-Royce bị giảm xuống nhanh chóng, đẩy công 
ty vào tình cảnh éo le. Sau đó, phía công ty Rolls-Royce 
phải lên tiếng xin lỗi về hành động vô lễ của nhân viên 
ở London. Họ hứa sẽ tặng ông thêm 6 chiếc xe đắt tiền 
khác với hy vọng vua Jai Singh sẽ ngừng việc chở rác 
bằng loại xe sang trọng này.

dịch vụ khách hàng hướng tới xây dựng thương hiệu 
Bảo Việt

Một cách tổng thể, để xây dựng được dịch vụ khách hàng 
hướng tới thương hiệu cần làm cho toàn bộ các hoạt 
động, các khâu, các hình ảnh có liên quan tới khách hàng 
đều thống nhất về thương hiệu Bảo Việt. Trong toàn hệ 
thống cần được truyền thông, huấn luyện và nhắc nhở 
thường xuyên để trong mỗi hành động đều hướng tới 
giá trị của thương hiệu Bảo Việt. Mỗi nhân viên, mỗi bộ 
phận khi giải quyết một vấn đề của Bảo Việt, cần phải tự 
đặt câu hỏi “Làm như vậy có ảnh hưởng tới thương hiệu 
hay không? Mức độ ảnh hưởng như thế nào?”. 

Theo nghiên cứu của Richard Elliott và Krisadarat 
Wattanasuwan - Đại học Oxford, Anh Quốc: Kinh nghiệm 
thực tiễn với một nhãn hiệu, thông qua chu kỳ mua sắm 
và sử dụng, sẽ dần thay thế quảng cáo. Vì thế, củng cố 
thương hiệu thông qua mỗi lần tương tác với khách 
hàng có thể tạo ra sự lặp lại cần thiết để thôi thúc quyết 
định tiếp tục mua sắm của khách hàng. Công ty nghiên 
cứu thị trường Gallup, Hoa Kỳ đã khảo sát 6.000 hành 
khách đi máy bay và nhận thấy: Việc phục vụ chu đáo 
của tiếp viên hàng không quan trọng hơn gấp 3 - 4 lần 
so với các thông điệp quảng cáo để xây dựng sự trung 
thành thương hiệu. Và tỷ lệ này đối với ngành ngân hàng 
sẽ là gấp 10 - 20 lần nếu ngân hàng có nhân viên giỏi. 
Trong ngành viễn thông, sự trung thành của khách hàng 
bị ảnh hưởng bởi dịch vụ khách hàng nhiều hơn từ 3 - 5 
lần so với việc quảng cáo.  Theo kết quả một cuộc khảo 
sát tại Anh Quốc thì “40% tiền đầu tư vào tiếp thị bị lãng 
phí bởi sự yếu kém về cập nhật thông tin và cung cách 
ứng xử với khách hàng của nhân viên đã vô tình làm 
chôn vùi các thông điệp về lời hứa”; và kết quả là 68% 
khách hàng bỏ đi vì cung cách phục vụ của nhân viên. 
Một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng 
trên là bởi các công ty khi phát triển thương hiệu đã tập 
trung chủ yếu vào các đặc tính hữu hình hơn yếu tố dịch 
vụ khách hàng khi tương tác với khách hàng mang lại 
cho thương hiệu. 

ĐÀO TẠO - CầU NốI GIữa dịCH Vụ
KHÁCH HÀNG VÀ THươNG HIỆU BẢO VIỆT

ThS. Nguyễn duy Khánh – Trung tâm Đào tạo Bảo Việt
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Nhân viên tư vấn bảo hiểm là những nhân viên đầu tiên 
của Bảo Việt tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Việc nhân 
viên không được đào tạo cẩn thẩn và bài bản có thể phá 
hỏng hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp nhanh 
hơn cả việc phục vụ không tốt sau này. Sản phẩm bảo 
hiểm là sản phẩm mà khách hàng mua mà chẳng muốn 
được sử dụng. Khách hàng chỉ thực sự trải nghiệm sản 
phẩm khi quá trình giải quyết quyền lợi bắt đầu. Vì vậy, 
nhân viên tư vấn của Bảo Việt tuyệt đối phải có tác phong 
phục vụ chuẩn tắc. Nếu như chưa thể khiến khách hàng 
sử dụng sản phẩm thì cũng phải để lại những ấn tượng 
tốt đẹp với khách hàng về thương hiệu Bảo Việt và về 
bản thân người nhân viên. 

ở một phía khác tại Bảo Việt, tác giả đã gặp chia sẻ từ 
một cán bộ dịch vụ khách hàng: “Một số nhân viên khai 
thác khi tư vấn đã nói quá lên mức độ quyền lợi và khả 
năng đáp ứng của công ty, nói quá lên so với gói dịch 
vụ mà khách hàng đã chi trả”. Khi khách hàng đến gặp 
cán bộ dịch vụ khách hàng thì mức độ giải quyết không 
được như mong đợi, điều này dẫn đến mâu thuẫn, khiếu 
nại và suy giảm lòng tin của khách hàng. Như vậy, có 
thể thấy tác động của nhân viên dịch vụ khách hàng, 
nhân viên tư vấn đối với khách hàng về thương hiệu của 
doanh nghiệp là rất lớn. Doanh nghiệp cần đào tạo một 
cách thống nhất về những kỹ năng và thái độ chăm sóc 
khách hàng, trên toàn hệ thống để đảm bảo rằng khách 
hàng khi tiếp xúc với bất kỳ nhân viên nào của Bảo Việt 
cũng cảm nhận được sự chăm sóc tương đồng và hài 
lòng với dịch vụ mà họ lựa chọn. Đặc biệt hơn, nhân viên 
bán hàng và nhân viên dịch vụ khách hàng cần có kiến 
thức và kỹ năng chuyên sâu hơn về giao tiếp, giải quyết 
khiếu nại; kiềm chế được sự cảm tính trong làm việc với 
khách hàng, duy trì tốt nhất trạng thái tươi tỉnh, thoải 
mái và tỉnh táo để cộng tác cùng khách hàng. 

Giá trị thương hiệu được gia tăng trong quá trình tiếp 
xúc giữa nhân viên và khách hàng. Để tạo nên sự gia 
tăng này, cuộc tiếp xúc ấy cần cung cấp cho khách hàng 
những giá trị thực sự hơn là những lời quảng cáo suông. 

Những chương trình truyền thông, pano, áp phích nói 
lên nhiều điều hoa mỹ, đầy giá trị nhân văn, đầy ắp 
những ý nghĩa về các sản phẩm bảo hiểm của Bảo Việt 
nhưng khi tiếp xúc là một cô nhân viên thiếu nụ cười, 
thiếu sự chia sẻ, cảm thông mà chỉ lạnh lùng làm việc 
theo quy trình thì không thể khiến hình ảnh Bảo Việt 
chạm tới trái tim khách hàng. Những người làm công tác 
quan hệ khách hàng phải thấu hiểu được làm thế nào để 
khách hàng thấy ấn tượng, chú ý và ghi nhớ những ấn 
tượng tích cực khi tiếp xúc với công ty. Sự tiếp xúc này 
có thể là trực tiếp như khi khách hàng làm việc với nhân 
viên bán hàng, nhân viên giải quyết quyền lợi và cũng 
có thể là gián tiếp. Hình ảnh khách hàng ghi nhớ sẽ thay 
đổi theo những lần tiếp xúc. Thường thì sự thay đổi này 
không đáng kể, nhưng đôi khi lại rất quan trọng. 

Cũng cần lưu ý rằng, xây dựng thương hiệu thông qua 
dịch vụ khách hàng đòi hỏi phức tạp hơn nhiều so với 
các hoạt động xây dựng quan hệ khách hàng. Nó là một 
loạt các sự nối kết quan trọng trong giới thiệu thương 
hiệu, truyền tải thông điệp thương hiệu và khiến khách 
hàng quan tâm rồi ghi nhớ thương hiệu. Có người cho 
rằng dịch vụ khách hàng hướng tới thương hiệu thì khó 
khăn và tốn kém. Tuy nhiên, những chi phí ấy là xứng 
đáng, sự đầu tư ấy là cho một thương hiệu bền vững. Chi 
phí nằm ở việc nâng cấp mức độ phục vụ khách hàng. 
Không những chỉ là chi phí cho việc đào tạo kỹ năng 
phục vụ của nhân viên, mà còn phải đầu tư vào toàn bộ 
hệ thống quy trình quản lý, công nghệ và kỹ thuật cần 
thiết để đảm bảo giải quyết quyền lợi một cách nhanh 
chóng, chất lượng cao, và thuận tiện cho khách hàng. 

Một số cách xây dựng thương hiệu qua dịch vụ 
khách hàng

Dưới đây là một vài cách để sử dụng dịch vụ khách 
hàng nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu. Những 
phương pháp này có thể được sử dụng để củng cố các 
thương hiệu đã được thiết lập hoặc để xây dựng một 
thương hiệu mới thông qua dịch vụ khách hàng.

Xây dựng mức độ dịch vụ khách hàng tương đồng với 
thương hiệu Bảo Việt

Việc xác lập mức độ dịch vụ khách hàng phù hợp với 
thương hiệu là điều rất quan trọng mà các nhà quản 
trị doanh nghiệp cần thực hiện. Ví dụ, để tiết kiệm chi 
phí tạo ra một sản phẩm giá rẻ thì các quầy bán đồ ăn 
nhanh đã tạo ra phong cách tự phục vụ chứ không có 
nhân viên phục vụ ân cần, chu đáo tận nơi như một nhà 
hàng sang trọng.
 
Bảo Việt là nhà cung cấp các dịch vụ tài chính - bảo hiểm 
hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Bởi vậy, dịch vụ khách 
hàng mà Bảo Việt cung cấp cũng cần thiết lập ở mức 
hàng đầu so với các doanh nghiệp trong ngành. Bảo 
Việt đã tiên phong xây dựng Trung tâm Dịch vụ Khách 
hàng tại các Tổng Công ty. Tuy vậy, đây mới chỉ là đầu 
mối tiếp nhận và kết nối để hỗ trợ cho khách hàng tại 
từng bên. Khi triển khai hợp lực các đơn vị, nguồn tài 
nguyên khách hàng được chia sẻ, khách hàng sẽ tiếp cận 
sản phẩm của các đơn vị khác nhau trong Bảo Việt. Do 
đó, cần thiết phải có một bộ tài liệu quy định về phục vụ 
khách hàng được thống nhất trong toàn hệ thống. Bộ 
tài liệu này cần được triển khai đào tạo, huấn luyện và 
thường xuyên kiểm tra mức độ tuân thủ của từng nhân 
viên. Tuy nhiên, với một định hướng lâu dài hơn, để xác 
định được chính xác mức độ như thế nào là phù hợp thì 
rất cần một dự án khảo sát và đánh giá một cách chi tiết 
từ các đơn vị chuyên môn.

Triển khai dịch vụ khách hàng hướng tới thương hiệu 
một cách đồng bộ

Quy trình dịch vụ khách hàng gồm có nhiều khâu, nhiều 
đầu mối thực hiện, liên quan đến các bộ phận trong 
công ty. Do vậy, việc triển khai đồng bộ là yếu tố tiên 
quyết để tạo nên sự thống nhất của thương hiệu. Để 
làm được điều này, doanh nghiệp cần ban hành một hệ 
thống các quy định, quy trình, thỏa thuận hợp tác thật 
chi tiết; đồng thời tạo điều kiện để các bộ phận được 
tìm hiểu công việc của nhau để có sự thấu hiểu và thống 
cảm – những yếu tố tạo tiền đề vững chắc cho sự hợp 
tác nội bộ. Sau đó, các bộ phận sẽ cần một thời gian 
phối hợp đủ dài để tạo nên sự nhuần nhuyễn, khiến cho 
khách hàng không thấy bị chuyền bóng qua lại giữa các 
phòng, ban. Với khách hàng, họ chỉ biết đến công ty và 
cần nhất là giải quyết được điều họ mong muốn mà 
không quan tâm đến ở công ty có bao nhiêu người, bao 
nhiêu bước, bao nhiêu bộ phận. Do vậy, mỗi quy trình 
đều sẽ cần thống nhất về đầu mối để bảo bảm yếu tố tập 
trung thương hiệu, đồng thời hạn chế tình trạng khách 
hàng rơi vào “ma trận” của công ty.

Các yếu tố hữu hình của thương hiệu là một phần của 
dịch vụ khách hàng

yếu tố hữu hình (Tangible) là một trong 5 yếu tố của 
công thức RATER về quyết định chất lượng dịch vụ khách 

hàng (công thức RATER gồm 5 yếu tố: Reliability – yếu tố 
tin cậy, Assurance – yếu tố bảo đảm, Tangibles – yếu tố 
hữu hình, Empathy – yếu tố đồng cảm, Responsiveness 
– yếu tố đáp ứng được các tác giả Valarie Zeithaml, A. 
Parasuraman, và Leonard Berry đưa ra vào năm 1990. Mà 
yếu tố hữu hình là yếu tố trực quan nhất liên quan đến 
thương hiệu. Vì thế toàn bộ môi trường vật chất, pano, 
biển hiệu, áp phích, cách bố trí bày biện, trang thiết bị, 
sự trình bày sản phẩm dịch vụ cũng đều cần hướng tới 
việc xác nhận thương hiệu với khách hàng. Công ty bảo 
hiểm cần tạo ấn tượng ban đầu tốt, sự tin tưởng ngay từ 
những yếu tố bên ngoài. Khách hàng tham gia bảo hiểm 
để có sự bảo vệ, sự bù đắp khi có các thiệt hại không 
mong muốn xảy ra. Bởi vậy cơ sở vật chất đảm bảo khiến 
khách hàng thấy củng cố lòng tin hơn với thương hiệu 
Bảo Việt và yên tâm hơn với lựa chọn của mình. Những 
khách hàng mới cũng có thêm sự củng cố quyết định 
mua hàng khi thấy cơ sở vật chất tốt gắn với thương hiệu 
nổi tiếng. 

Đào tạo con người là việc sống còn của dịch vụ khách 
hàng hướng tới thương hiệu

Mặc dù ngày nay sự hỗ trợ của các tổng đài tự động, 
các tài liệu hướng dẫn khách hàng, kiến thức của khách 
hàng cũng được cập nhật tốt hơn song rất nhiều khâu 
chăm sóc khách hàng phải là do con người thực hiện 
và chỉ có con người làm được. Ví dụ như sự đồng cảm, 
thấu hiểu, nhiệt tình hay nụ cười tươi với khách hàng thì 
không máy móc nào thay thế được. Mỗi nhân viên tiếp 
xúc với khách hàng thì trong mắt khách hàng đó chính là 
Bảo Việt, bởi vậy thương hiệu Bảo Việt là ở từ mỗi người 
nhân viên ấy. Để những người nhân viên có hình ảnh, 
tâm thế, cách ứng xử với khách hàng đúng tiêu chuẩn 
Bảo Việt, để đảm bảo không ai khiến khách hàng nghi 
ngại về thương hiệu Bảo Việt thì chỉ có đào tạo, đào tạo 
liên tục và đào tạo nhắc lại mới có thể làm được. Với dịch 
vụ khách hàng hướng tới thương hiệu thì đào tạo vừa có 
vai trò tạo ra khuôn đúc vừa có vai trò khiến cho những 
sản phẩm ấy trở nên tinh xảo hơn, sắc nét hơn. Dường 
như cầu nối của dịch vụ khách hàng và thương hiệu 
chính là đào tạo con người.

Tóm lại dịch vụ khách hàng và thương hiệu doanh 
nghiệp đã trở thành hai yếu tố gắn kết chặt chẽ, dường 
như chúng trở thành một đôi chân của cơ thể, cả hai đều 
tác động rất lớn đến Bảo Việt. Thương hiệu Bảo Việt vô 
cùng giá trị nên dịch vụ khách hàng cũng phải chăm 
chút ở mức độ tương xứng. Dịch vụ khách hàng của 
Bảo Việt càng trở nên hoàn hảo thì thương hiệu Bảo Việt 
càng trở nên giá trị hơn trong mắt khách hàng. Sự định 
giá của khách hàng là điều đáng giá nhất đối với mỗi 
thương hiệu, bởi vậy con đường gia tăng giá trị thương 
hiệu Bảo Việt chính là đầu tư một cách trọng điểm vào 
dịch vụ khách hàng. Và có thể nói rằng, cách tốt nhất, 
lâu dài nhất để gia tăng dịch vụ khách hàng trong ngành 
bảo hiểm đó chính là hoạt động đào tạo bài bản.
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Mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại đặc biệt nhấn 
mạnh vai trò của đào tạo trong việc phát triển nhân 
viên, giữ chân nhân tài và cũng là một trong những hoạt 
động đầu tư chiến lược để đảm bảo nguồn nhân lực chất 
lượng cao, có khả năng kiến tạo những giá trị mới đóng 
góp cho sự phát triển của doanh nghiệp. Tùy thuộc vào 
chính sách đào tạo, nội dung đào tạo, đặc điểm ngành và 
ngân sách dành cho đào tạo mà doanh nghiệp có thể lựa 
chọn hình thức: Thuê cơ sở đào tạo bên ngoài hay xây 
dựng hệ thống đào tạo nội bộ tại doanh nghiệp mình 
hoặc phối hợp linh hoạt cả hai hình thức trên.

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, các doanh nghiệp 
đang ngày càng quan tâm nhiều hơn đến công tác đào 
tạo nội bộ bởi những lý do sau:

Thứ nhất, ngoài một số trường đại học, Cục Quản lý Giám 
sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) có chức năng đào tạo ngành 
bảo hiểm, số lượng các cơ sở đào tạo chuyên ngành này 
trên thị trường không có nhiều.

Thứ hai, các chương trình đào tạo do những cơ sở trên 

thực hiện mang tính học thuật nhiều, chưa sát với thực 
tế và yêu cầu của từng doanh nghiệp, bởi vậy hiệu quả 
thu được sau đào tạo chưa cao.

Thứ ba, chi phí đào tạo của các cơ sở đào tạo chuyên 
nghiệp, đặc biệt là chi phí của các chương trình đào 
tạo cấp chứng chỉ quốc tế như LOMA, ANZIIF thường 
khá cao, số lượng cán bộ có thể cử đi học vì thế cũng 
hạn chế.

Trong khi đó, doanh nghiệp có nhiều nhân sự giàu kinh 
nghiệm, có năng lực, kiến thức chuyên môn sâu (bao 
gồm cả ban lãnh đạo, quản lý cấp trung và nhân viên), 
có khả năng giảng dạy, truyền đạt tốt. Hoạt động đào 
tạo do nội bộ doanh nghiệp thực hiện sẽ mang tính chủ 
động, đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát sinh và tiết giảm 
nhiều chi phí do tận dụng được nguồn lực sẵn có của 
doanh nghiệp cả về nhân sự và cơ sở vật chất. Đào tạo 
nội bộ còn là một kênh để doanh nghiệp có thể truyền 
thông về mục tiêu chiến lược, kế hoạch kinh doanh, định 
hướng phát triển của công ty trong từng giai đoạn tới 
nhân viên. Việc trực tiếp đào tạo nhân viên cũng giúp 

ĐÀO TẠO NộI Bộ TRONG dOaNH NGHIỆP
BẢO HIỂM PHI NHÂN THọ

ThS. Vũ Thị Kim Thanh – Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

THƯƠNG HIỆU
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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doanh nghiệp nắm bắt được khoảng trống năng lực hay 
kiến thức còn thiếu của đội ngũ nhân sự để có kế hoạch 
hoàn thiện, phát triển nhân viên phù hợp.

Đã từ lâu, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lớn trên 
thị trường đã đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống 
đào tạo nội bộ bài bản, quy mô, có tính lan tỏa mạnh mẽ 
và mang đậm bản sắc của mỗi doanh nghiệp. Ngược lại, 
đối với các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, dường 
như hệ thống đào tạo nội bộ vẫn chưa thực sự được 
quan tâm đúng mức.

Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ bắt đầu từ đâu?

Trước hết, doanh nghiệp cần xác định được những kỹ 
năng, kiến thức cần thiết của mỗi vị trí công việc để đảm 
bảo người làm công việc đó có thể hoàn thành công việc 
ở mức tốt nhất và có thể phát triển bản thân để đảm 
nhận những công việc có tính phức tạp hơn, ở các vị trí 
cao hơn trong doanh nghiệp. Khi đã xây dựng được lộ 
trình đào tạo (Learning map) của từng vị trí công việc, 
bộ phận Nhân sự và/hoặc bộ phận Đào tạo có thể dễ 
dàng nhận diện được nội dung đào tạo (kỹ năng mềm 
hay kiến thức nghiệp vụ) nào nên thuê cơ sở đào tạo bên 
ngoài hoặc tự tổ chức đào tạo. Trong lĩnh vực bảo hiểm 
phi nhân thọ, với những nội dung đào tạo về bảo hiểm 
hàng hóa, giám định tàu biển, tái bảo hiểm, thậm chí 
giám định bồi thường xe cơ giới, bồi thường bảo hiểm 
y tế, con người, rõ ràng đào tạo nội bộ là lựa chọn ưu 
tiên bởi số lượng các cơ sở đào tạo có thể cung cấp dịch 
vụ đào tạo về các nội dung này có nhưng không nhiều 
và chỉ mang tính nguyên tắc chung. Lựa chọn hình thức 
đào tạo nội bộ không chỉ đảm bảo được tính thống nhất 
và tính thực tiễn của chương trình đào tạo mà còn góp 
phần giúp cho việc vận hành của từng nghiệp vụ diễn 
ra suôn sẻ hơn khi kỹ năng, kiến thức trang bị cho tất 
cả nhân viên của dòng nghiệp vụ đó là như nhau trong 
toàn hệ thống.

Đó là với các chương trình đào tạo nghiệp vụ, vậy với 
các chương trình đào tạo kỹ năng mềm thì sao? Không 
thể phủ nhận được rằng ngày càng có nhiều cơ sở đào 
tạo chuyên nghiệp có khả năng cung cấp chương trình 
đào tạo về kỹ năng quản lý, dịch vụ khách hàng, bán 
hàng, kỹ năng phát triển cá nhân,…với quy mô lớn. 
Nhưng với doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược về 
quản trị nhân sự, coi đào tạo là một phần chiến lược 
phát triển và giữ chân nhân tài, việc đào tạo kỹ năng 
quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung hoàn 
toàn có thể được thực hiện thông qua hoạt động đào 
tạo nội bộ và các lãnh đạo/quản lý của doanh nghiệp 
chính là người đảm nhận nhiệm vụ này. Chỉ có như vậy, 
doanh nghiệp mới đào tạo và phát triển được đội ngũ 
quản lý kế cận hiểu rõ được những giá trị cốt lõi của hệ 
thống, thấm nhuần văn hóa của công ty và cùng nỗ lực 
vì mục tiêu phát triển chung của doanh nghiệp. Trong 
bối cảnh thị trường ngành bảo hiểm ngày càng khan 
hiếm nhân sự cấp cao, việc đào tạo và gây dựng đội 

ngũ quản lý kế cận từ nguồn nội bộ là giải pháp hiệu 
quả và bền vững nhất cho doanh nghiệp.

Xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ

Lực lượng nòng cốt của một hệ thống đào tạo nội bộ 
vững mạnh chắc chắn phải kể đến các giảng viên nội 
bộ, những người mang sứ mệnh “chia sẻ kiến thức, kinh 
nghiệm” tới học viên là chính đồng nghiệp của mình. 
Giảng viên nội bộ phải là người hội tụ đủ những điều 
kiện sau:

-  Nắm vững, hiểu sâu và có kinh nghiệm về các nội  
 dung được phân công đào tạo. 
-  Có ý thức về giá trị của việc chia sẻ và mong muốn  
 chia sẻ với người khác
-  Có khả năng truyền đạt, thuyết trình lôi cuốn, ưu  
 tiên người có kinh nghiệm đào tạo và đã trải qua các  
 khóa đào tạo giảng viên.

Vì sao nói điều kiện tiên quyết đối với một giảng viên 
nội bộ là có kiến thức, kinh nghiệm sâu rộng về lĩnh vực 
mình đào tạo? Chỉ như vậy họ mới đủ tự tin khi chia sẻ 
với đồng nghiệp của mình ở vai trò người huấn luyện 
và đủ khả năng để tìm hướng giải quyết cho những 
khó khăn, vướng mắc của người học. Có phải nhân viên 
lâu năm nhất là nhân viên có kiến thức, kinh nghiệm 
sâu rộng nhất hay không? Nhiệm vụ của nhà quản lý 
và bộ phận nhân sự là phải đánh giá năng lực ai đáp 
ứng được điều kiện quan trọng này để được lựa chọn 
là giảng viên nội bộ. Tuy nhiên, đây chỉ là điều kiện cần. 
Điều kiện đủ là cá nhân được lựa chọn đó nên là người 
có ý thức, thái độ hợp tác, mong muốn chia sẻ với người 
khác những kiến thức, kinh nghiệm của mình để giúp 
người khác cùng mình phát triển tốt hơn trong chuyên 
môn. Khi đã lựa chọn được giảng viên nội bộ hội tụ đủ 
hai yếu tố trên, công ty có thể giúp họ hoàn thiện kỹ 
năng, phương pháp giảng dạy bằng cách cử đi tham 
dự các lớp đào tạo giảng viên chuyên nghiệp (Train the 
trainers). Việc tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng 
giảng dạy nên được thực hiện thường xuyên hàng năm, 
có sự thay đổi về nội dung để đội ngũ giảng viên nội bộ 
liên tục được cập nhật những phương pháp, cách tiếp 
cận mới để nâng cao khả năng truyền đạt kiến thức, kỹ 
năng đào tạo của mình.

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, hệ thống 
giảng viên nội bộ nên được xây dựng theo cấp độ: Tổng 
công ty, công ty, nhóm đại lý để việc đào tạo được thực 
hiện xuyên suốt từ cấp quản lý đến cấp nhân viên và 
cán bộ phụ trách đại lý. Có như vậy mới phát huy được 
hết tinh hoa tri thức của đội ngũ nhân sự đồng thời tạo 
hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong công tác đào tạo, tạo 
dựng văn hóa chia sẻ, văn hóa học tập không ngừng cho 
doanh nghiệp.

Xây dựng hệ thống tài liệu đào tạo nội bộ (Chuẩn hóa 
chương trình đào tạo)

Song song với việc xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ, 
doanh nghiệp cần chuẩn hóa hệ thống tài liệu đào tạo 
nội bộ với sự tham gia không chỉ của cá nhân giảng 
viên mà còn có sự góp ý của cấp quản lý, cán bộ giỏi về 
chuyên môn và những nhân sự có kinh nghiệm trong 
biên soạn tài liệu, biên tập. Bộ tài liệu đào tạo chuẩn 
bao gồm:

- Tài liệu đào tạo cho học viên
- Tài liệu hướng dẫn giảng dành cho giảng viên
- Tài liệu tham khảo, đọc thêm (nếu có)
- Các giáo cụ trực quan đi kèm, các dạng bài tập tình  
 huống, các hoạt động mô phỏng cho bài giảng, bài  
 tập nhóm

Bộ tài liệu đào tạo, trước khi được ban hành chính thức, 
nên được thẩm định, dạy thử để điều chỉnh phù hợp với 
thời lượng, đối tượng đào tạo, tăng tính thực tiễn của nội 
dung đào tạo. Trong trường hợp tài liệu nội bộ được sử 
dụng để đào tạo tại hệ thống doanh nghiệp có nhiều chi 
nhánh, cần quy định rõ những nội dung nào là bắt buộc, 
những nội dung nào có thể điều chỉnh theo đặc điểm 
vùng miền, đơn vị,… Điều này vừa đảm bảo tính thống 
nhất trong thông tin cần được truyền tải, vừa có tính linh 
hoạt để các giảng viên nội bộ chủ động điều chỉnh theo 
nhu cầu đào tạo thực tế.Không những vậy, có doanh 
nghiệp bảo hiểm còn yêu cầu tài liệu đào tạo cũng phải 
đáp ứng được cácyêu cầu về nhận diện thương hiệu để 
nâng cao hình ảnh và tính chuyên nghiệp của doanh 
nghiệp. Lúc này, đào tạo không chỉ phục vụ mục đích 
phát triển nhân viên mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực 
cho công tác truyền thông nội bộ, gia tăng sự gắn kết 
giữa doanh nghiệp với nhân viên.

Chính sách khuyến khích hoạt động đào tạo nội bộ

Như phân tích ở trên, để xây dựng được hệ thống giảng 
viên và tài liệu đào tạo nội bộ chuẩn mực, có chất lượng 
cao, doanh nghiệp cần đầu tư rất nhiều thời gian, tâm 
sức của các thành viên tham gia. Vì vậy, để hoạt động 
đào tạo nội bộ được thực sự hiệu quả, không mang tính 
hình thức, doanh nghiệp cần có cơ chế khuyến khích, hỗ 
trợ tương xứng. Đó có thể là chính sách bồi dưỡng bằng 
tiền đối với nhóm biên soạn tài liệu, giảng viên chính, 
trợ giảng hoặc các hình thức tưởng thưởng như hoạt 
động ngoại khóa dành riêng cho đội ngũ giảng viên 
nội bộ, giấy khen/giấy chứng nhận của lãnh đạo doanh 
nghiệp, cộng điểm khi đánh giá KPI cuối năm,... Điều này 
thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của doanh nghiệp đối với 
những người trực tiếp tham gia vào hoạt động phát triển 
nguồn nhân lực, tạo động lực mạnh mẽ cho nhân viên 
và góp phần tạo dựng văn hóa học tập tích cực trong 
doanh nghiệp.

Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững cần tạo dựng 
được chiến lược nhân sự ưu việt trong đó đào tạo và 
đào tạo nội bộ là hoạt động trọng tâm để mỗi cá nhân 
trong tổ chức có cơ hội hoàn thiện kỹ năng, kiến thức, 
cùng doanh nghiệp phát triển lên những tầm cao mới. 
Đây chính là một trong những yếu tố tạo nên sự thay 
đổi vượt bậc trong kết quả làm việc của nhân viên và 
năng suất lao động, đóng góp vào thành công vượt trội 
của các doanh nghiệp điển hình như Facebook, Twitter, 
Apple,...Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trên 
thị trường Việt Nam hoàn toàn có thể vận dụng cách 
thức này để phất triển cao và xa hơn nữa.
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giác và dần bỏ cuộc ở giai đoạn cuối khóa. Nếu thói quen học tập này vẫn còn duy trì, sẽ rất khó cho các doanh 
nghiệp triển khai các mô hình học tập trực tuyến ở mức độ cao cấp hơn, trong khi đó mới là mục tiêu cốt lõi doanh 
nghiệp muốn hướng đến.

Để làm rõ hơn về vấn đề này, cần nghiên cứu về mối liên hệ giữa sự điều chỉnh và những khó khăn khi áp dụng 
elearning trong doanh nghiệp thông qua mô hình dưới đây: 

Mô hình về hệ thống cấp bậc điều chỉnh trong đào tạo trực tuyến của Ed Feitzinger mô tả mối liên hệ giữa những 
khó khăn trong việc thực hiện đào tạo trực tuyến và sự điều chỉnh các chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu 
của doanh nghiệp. Ed Feitzinger là giám đốc điều hành công ty quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu uti, ông xây dựng 
mô hình dựa trên thực tế tại doanh nghiệp, theo đó, mô hình được sắp xếp theo nhu cầu, kết quả thi đầu vào, vai trò 
và trách nhiệm của nhân viên, theo đánh giá sơ bộ của cán bộ quản lý, hành vi người học. Đối với từng mức độ, nhà 
quản lý sẽ đánh giá hiệu quả đào tạo và tìm ra những khó khăn trong quá trình thực hiện để tiến hành điều chỉnh. Sự 
điều chỉnh được thực hiện thông qua danh mục các khóa học, môi trường học tập, cách thức học tập, dựa trên những 
dự báo và từ chính nội dung của khóa học.

Mô hình của Ed Feitzinger giúp phản ánh những khó khăn của các doanh nghiệp muốn đẩy mạnh đầu tư phát triển 
đào tạo trực tuyến. Các doanh nghiệp thường mong muốn xây dựng một chương trình đào tạo chuyên biệt, nơi 
hướng đến nhu cầu của cá nhân người học theo chính mong muốn của họ. Tuy nhiên, điều này rất khó đạt được 
bởi vì nó đòi hỏi sự đầu tư, điều chỉnh hệ thống học tập phải phát triển đồng bộ theo cùng. Điều này chỉ đạt được 
khi việc học tập trực tuyến đạt đến mức độ đỉnh cao, tức là khi nó đã trở nên quen thuộc với số đông người học và 
người học có ý thức về nhu cầu học tập của mình. Hiện nay, ở giai đoạn sơ khai, doanh nghiệp mới chỉ có thể đáp ứng 
những bài học trực tuyến cơ bản nhất hướng tới đại đa số học viên, nhằm trang bị cho họ kiến thức nền tảng cũng 
như thói quen học tập chủ động. Một thời gian sau, khi việc học trực tuyến đã trở nên quen thuộc với người học, 
doanh nghiệp có thể thiết kế và nâng cấp các khóa học lên mức độ cao hơn – như thiết kế môi trường học tập điều 
chỉnh dựa trên hồ sơ của người học, để người học phát huy hết các ưu điểm của việc học trực tuyến, từ đó hứng thú 
và đam mê lâu dài với mô hình này. Để sự phát triển mô hình đào tạo đạt tầm cao, doanh nghiệp cần sự chắc chắn 
để nghiên cứu kỹ lưỡng các vấn đề liên quan đến người học, trang thiết bị, đội ngũ nhân lực, nhằm lựa chọn những 
bước đi thích hợp nhất. 

Mô hình đào tạo trực tuyến phù hợp với doanh nghiệp?

Để triển khai hệ thống học tập trực tuyến hiệu quả, doanh nghiệp Việt Nam đang tìm kiếm những mô hình đào tạo 

Thuận lợi nhiều nhưng khó khăn cũng không ít

Thực tế hiện nay, mô hình đào tạo elearning đã và đang 
dần trở nên quen thuộc và được triển khai rộng rãi tại 
các doanh nghiệp. Tuy nhiên, là một lĩnh vực đào tạo 
mới, doanh nghiệp vẫn không tránh khỏi những bỡ ngỡ 
trong quá trình triển khai. 

Đầu tiên, về vấn đề nhân sự, nhiều doanh nghiệp gặp 
khó khăn trong quá trình tìm kiếm những giảng viên có 
kinh nghiệm đào tạo kết hợp sử dụng thành thạo công 
nghệ, đặc biệt với một mô hình mới như elearning. Các 
giảng viên thường mất nhiều thời gian để bắt kịp với 
việc thiết kế các bài giảng phù hợp, đổi mới cách giảng 
dạy (thường là không cùng thời điểm với người học) để 
người học dễ nắm bắt. 

Bên cạnh đó, về vấn đề công nghệ, hệ thống học tập 
trực tuyến của nhiều doanh nghiệp chưa được xây dựng 
đồng bộ, thiếu tính bảo mật, có thể trở thành kẽ hở cho 
sự xâm nhập của các tin tặc nhằm đánh cắp thông tin cá 
nhân của người học hoặc các thông tin lưu hành nội bộ. 
Với hệ thống hạ tầng chưa ổn định, việc nhiều người học 
cùng truy cập vào trang chủ có thể khiến hệ thống này 
bị quá tải và cản trở quá trình học tập.

Ngoài ra, trong khi mô hình học tập này chú trọng phát 
triển nhu cầu tự học, đại bộ phận học viên Việt Nam vẫn 
còn quen với hình thức học tập truyền thống, có giáo 
viên giám sát, đốc thúc học tập. Khi họ bước vào mô hình 
học tập mới như elearning, họ có thể nắm bắt rất nhanh 
bài giảng vào thời gian đầu khóa học – khi mức độ hứng 
thú còn cao, nhưng càng về sau, họ sẽ trở nên thiếu tự 
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Đào tạo trực tuyến (elearning) ra đời như một cuộc cách mạng về dạy và học của thế kỷ 21. Nhờ có những giải 
pháp tiên tiến của công nghệ, người dạy có thể thiết kế được những phương tiện truyền tải kiến thức và kỹ năng 
một cách hữu hiệu nhất tới người học. Trong khi đó, người học có thể học ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào. 
Bên cạnh lợi thế về sự linh hoạt và chủ động trong cách thức học tập, elearning cũng thu hút người học bởi chi 
phí tiết kiệm so với học tập truyền thống. Đặc biệt, phương pháp học tập này chào đón mọi đối tượng học viên 
khác nhau, với mọi độ tuổi, ngành nghề. Chỉ cần người học có nhu cầu, elearning sẵn sàng trở thành nơi gắn kết 
họ với thế giới tri thức rộng lớn, là con đường ngắn nhất cho thành công lâu dài của doanh nghiệp trong thế giới 
“phẳng” như hiện nay.

  Cao Cao

Thấp Thấp

Khó 
khăn 
trong 
thực 
hiện

Sự
điều 

chỉnh

Hình 1: Hệ thống cấp bậc của các sự điều chỉnh
(Nguồn: Ed Feitzinger, 2007)
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phù hợp để áp dụng trong chính nội tại doanh nghiệp 
của mình. Trong bài viết này, tác giả sẽ giới thiệu một mô 
hình đào tạo trực tuyến cụ thể.

Mô hình của Anderson được thiết kế với mục đích lấy 
kiến thức làm trung tâm, tất cả người học, giảng viên, 
phương tiện hỗ trợ học tập, là những nhân tố quan 
trọng nằm xung quanh kiến thức. Thay vì lấy người học 
làm trung tâm như các mô hình học tập trước đó, giờ 
đây, trong bối cảnh học tập chủ động, kiến thức mới 
chính là mục đích cốt lõi cần hướng tới. Mô hình này 
bộc lộ sự linh hoạt trong kết nối với từng đối tượng cụ 
thể. Trong khi đó, các nhân tố khác cũng gắn kết với 
nhau, dù trực tiếp hay gián tiếp, nhưng cũng hết sức 
chặt chẽ. Các học viên có thể tiếp cận với các nguồn 
tài liệu đa dạng và phong phú, đồng thời họ cũng dễ 
dàng tìm kiếm sự giúp đỡ từ các giảng viên trong mọi 
thời điểm. Giảng viên cũng có thể hoàn toàn kết nối 
với các trợ giảng hoặc những giảng viên khác – những 
người không thuộc hệ thống học tập trực tuyến – để 
tham khảo kiến thức hoặc chia sẻ kinh nghiệm. Đặc 
biệt, nguồn tài nguyên học tập trực tuyến là vô cùng 
phong phú. Nó không chỉ đảm bảo cung cấp các tài liệu 
mềm mà còn được thiết kế để tăng cường trải nghiệm 
thực tế cho người học như phòng thí nghiệm ảo, sự mô 
phỏng các trò chơi thực tế.

Tóm lại, mô hình này đã phản ánh một cách khá sâu 
sắc quá trình vận hành của phương thức học tập trực 
tuyến. Tùy theo nhu cầu và mục đích đào tạo, các 
doanh nghiệp có thể nghiên cứu để áp dụng vào thực 
tiễn một cách phù hợp nhất. 

Điều kiện cần để triển khai elearning tại Bảo Việt?

Để thành công lâu dài, có nhiều yếu tố quan trọng tác 
động đến việc xây dựng mô hình elearning  tại Bảo 
Việt. Trong đó, vấn đề về đào tạo đội ngũ giảng viên 
trực tuyến đủ năng lực giảng dạy được xem như một 
đòi hỏi tất yếu trong thời kỳ công nghệ số bùng nổ 
hiện nay. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, các giảng 
viên còn cần có kinh nghiệm về công nghệ để dễ dàng 
tương tác với học viên qua nhiều bài học khác nhau, 
đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ học viên kịp thời khi 

gặp sự cố. Do đó, các giảng viên này cũng cần được 
đào tạo và cấp chứng chỉ về đào tạo giảng viên trực 
tuyến, được huấn luyện cơ bản về hệ thống elearning 
trong doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, yêu cầu về việc xây dựng cơ sở hạ tầng 
hiện đại đang trở thành yêu cầu lớn đặt ra với Bảo Việt 
tại thời điểm này. Hệ thống đào tạo elearning cần được 
đảm bảo về tính bảo mật tuyệt đối, đồng thời nó cũng 
cần tương thích với hạ tầng công nghệ thông tin của 
Bảo Việt nhằm khắc phục những sự cố như: Đường 
truyền, máy chủ, hệ thống gửi và nhận email... Mặt khác, 
để đáp ứng nhu cầu đào tạo thực tế, với một số chương 
trình cần đào tạo trực tiếp trên lớp, Bảo Việt có thể sử 
dụng kết hợp cả 2 phương pháp đào tạo trực tiếp và 
trực tuyến. Việc đào tạo kết hợp (blended training) cho 
các nội dung đặc thù sẽ góp phần giải quyết những vấn 
đề phát sinh như thiếu thực hành, thiếu trải nghiệm 
thực tế, vốn bị giới hạn trong đào tạo trực tuyến. 

Ngoài ra, để triển khai mô hình học tập trực tuyến 
elearning, Bảo Việt cần xây dựng một văn hóa học tập 
trực tuyến riêng biệt nhằm tạo động lực thúc đẩy người 
học chủ động hơn trong kế hoạch đào tạo cá nhân. Văn 
hóa học tập này mang bản sắc riêng của Bảo Việt, là 
chất keo gắn kết tập thể doanh nghiệp với từng cá thể 
riêng biệt. Bởi vì học trực tuyến dễ khiến người học 
cảm thấy tự do, không bị kiểm soát nên dễ bị phân tán 
hoặc giảm sút động lực học tập theo thời gian. Do đó, 
các nhà lãnh đạo cần phải là những nhân tố đi đầu làm 
gương cho các nhân viên noi theo. Các lãnh đạo chính 
là những người theo sát quá trình học tập của nhân 
viên, khích lệ, thậm chí sẵn sàng lắng nghe và trao đổi 
thẳng thắn với họ về các vướng mắc trong quá trình 
học tập. 

Cuối cùng, để duy trì động lực học tập, chắc chắn 
không thể thiếu các quy chế và chính sách rõ ràng về 
quyền lợi, trách nhiệm, hình thức thưởng phạt với học 
viên. Điều này được đánh giá là cần thiết trong suốt 
thời gian triển khai mô hình học tập trực tuyến, và nó 
nên được thực hiện chặt chẽ ngay từ khi bắt đầu để học 
viên quen với nếp học cũng như hình thành thói quen 
tốt trong suốt khóa học.  

Có thể nói, để thành công trong đào tạo trực tuyến, 
cần thiết phải có sự nhất quán trong doanh nghiệp về 
chiến lược đào tạo. Một chiến lược đào tạo có tầm nhìn 
sẽ giúp doanh nghiệp sớm đạt được mục tiêu của tổ 
chức và đào tạo trực tuyến là công cụ hỗ trợ rất hiệu 
quả. Với sự phát triển của công nghệ thông tin như hiện 
nay, đào tạo trực tuyến chính là con đường ngắn nhất 
giúp nhân viên và lãnh đạo Bảo Việt tiếp cận nhanh 
với những kiến thức, thông tin mà họ cần đào tạo, nó 
không chỉ tiết kiệm về thời gian mà còn cả về chi phí, 
giúp Bảo Việt phát triển và nâng cao năng lực cạnh 
tranh trên thị trường.

Hợp tác giữa trường đại học với các tổ chức và doanh 
nghiệp trong xã hội đã và đang được triển khai ở nhiều 
nước trên thế giới. Đây không phải là vấn đề mới, hoạt 
động hợp tác luôn diễn ra một cách tự nhiên do nhu cầu 
đòi hỏi của thực tế. ở Việt Nam, xu hướng hợp tác này 
được nhiều trường đại học quan tâm và triển khai khá 
hiệu quả, đã gắn kết hoạt động đào tạo và nghiên cứu 
với các vấn đề thực tiễn. Trường Đại học Kinh tế Quốc 
dân là một trong những trường nằm trong số đó. Những 
năm vừa qua, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ký kết 
hợp tác với nhiều đối tác là các tổ chức và doanh nghiệp 
ở trong và ngoài nước. Một trong những hợp tác quan 
trọng và mang tầm chiến lược phát triển lâu dài của 
Nhà trường là hợp tác với Tập đoàn Bảo Việt về đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực khác có liên quan.

Hợp tác giữa Tập đoàn Bảo Việt và Trường Đại học Kinh 
tế Quốc dân được thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020. 
Hai đơn vị đầu mối là Khoa Bảo hiểm - Trường Đại học 
Kinh tế Quốc dân và Trung tâm Đào tạo Bảo Việt - Tập 
đoàn Bảo Việt trong thời gian qua đã nỗ lực triển khai các 
nội dung hợp tác chủ yếu sau:

Về nghiên cứu khoa học

Hai bên cam kết thực hiện các dự án nghiên cứu, các 
công trình khoa học có khả năng ứng dụng triển khai 
liên quan đến bảo hiểm, tài chính và các vấn đề khác; 
Phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên đề về những 
nội dung hai bên cùng quan tâm.

Trong giai đoạn đầu của quá trình hợp tác, đề tài nghiên 
cứu khoa học “Đánh giá nhu cầu và sự hài lòng của 
khách hàng đối với sản phẩm bảo hiểm của Bảo Việt” 
đã được ký kết và đang trong quá trình triển khai. Hoạt 
động này bước đầu mang lại kết quả nhất định cho cả 
hai bên: Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên 
của Khoa Bảo hiểm và Trung tâm Đào tạo Bảo Việt đi sâu 
tiếp cận với các vấn đề thực tiễn của Bảo Việt; Củng cố cơ 
sở khoa học về bảo hiểm cho các vấn đề lý thuyết đang 
được giảng dạy tại Trường và Trung tâm…Cùng với việc 
thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, trong thời gian 
qua, thông qua sự tài trợ của Tập đoàn Bảo Việt, Khoa 
Bảo hiểm đã tổ chức thành công hội thảo khoa học quốc 
gia “Hoạt động phối hợp đào tạo giữa trường đại học với 
các tổ chức và doanh nghiệp trong lĩnh vực Bảo hiểm”. 
Đây là diễn đàn trao đổi của các nhà khoa học trong và 

ngoài trường trên phạm vi cả nước về các vấn đề gắn kết 
lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo 
sinh viên chuyên ngành bảo hiểm ở các trường đại học.

Về đào tạo

Hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
và Tập đoàn Bảo Việt tập trung vào hoạt động đào tạo 
ngắn hạn cho cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống 
của Tập đoàn Bảo Việt như: Đào tạo kiến thức về Bảo 
hiểm, Tài chính - Ngân hàng, Đầu tư, Kế toán - Kiểm 
toán, Quản trị doanh nghiệp, Luật, Marketing và Quản 
trị bán hàng,... Hiện tại, Trung tâm Đào tạo Bảo Việt đã 
phối hợp với Khoa Bảo hiểm tổ chức đào tạo bồi dưỡng 
thành công cho 18 học viên của Tổng Công ty Bảo hiểm 
Bảo Việt những Kiến thức cơ bản về Bảo hiểm; gần 20 
học viên của Tập đoàn Bảo Việt đang theo học chương 
trình DIPLOMA về Bảo hiểm phi nhân thọ của ANZIIF 
cấp chứng chỉ quốc tế - Đây là chương trình của ANZIIF 
uỷ quyền đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; 
nhiều cán bộ nhân viên của Tập đoàn Bảo Việt hiện đang 
theo học các chương trình đào tạo bậc Sau đại học về 
Bảo hiểm, Tài chính, Quản trị Kinh doanh,… tại Trường 
Đại học Kinh tế Quốc dân. Hoạt động đào tạo này đã 
góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Tập 
đoàn Bảo Việt và đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ của 
ngành.

Cấp học bổng cho sinh viên

Nhằm khuyến khích, hỗ trợ các em sinh viên trong quá 
trình học tập, giai đoạn 2015 -2020, Tập đoàn Bảo Việt 
tài trợ quỹ học bổng cho sinh viên với số tiền lên đến 5 
tỷ đồng. Theo đó, hàng năm Tập đoàn Bảo Việt cấp học 
bổng cho sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

TS. Nguyễn Thị Chính – Đại học Kinh tế Quốc dân
Từ khóa: Hợp tác, Bảo hiểm, Trung tâm Đào tạo Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt, Khoa Bảo hiểm, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

HợP TÁC GIữa TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM 
VÀ TRườNG ĐẠI HọC: 
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Hình 2: Mô hình đào tạo trực tuyến hiệu quả trong doanh nghiệp
(Nguồn: Andersson, 2011)
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có thành tích học tập xuất sắc trong các năm học, thủ 
khoa đầu vào trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy của 
Nhà trường, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và gia đình 
chính sách, sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học. 
Trong năm học 2014 - 2015, Tập đoàn Bảo Việt đã cấp 26 
suất học bổng với trị giá 480 triệu đồng, năm học 2015 
- 2016 cấp 27 suất học bổng với tổng trị giá 540 triệu 
đồng cho sinh viên của Nhà trường, trong đó có những 
suất học bổng toàn phần trị giá 50 triệu đồng cho 1 sinh 
viên/1 năm học. Đây thực sự là nguồn động viên to lớn 
đối với sinh viên nói riêng và sự nghiệp đào tạo của Nhà 
trường nói chung; tạo động lực cho các em sinh viên 
phấn đấu trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa 
học. Đây thực chất là hoạt động có ý nghĩa rất lớn và đó 
cũng là đầu tư dài hạn cho nguồn nhân lực của xã hội 
trong tương lai.

Ngoài những nội dung hợp tác nêu trên, Tập đoàn Bảo 
Việt và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân còn thực hiện 
một số hợp tác khác như: Trong lĩnh vực tuyển dụng 
cán bộ, tiếp nhận sinh viên thực tập, tài trợ cho các hoạt 
động của Khoa Bảo hiểm và Trường, cử chuyên gia báo 
cáo thực tế cho giảng viên và sinh viên... Tập đoàn Bảo 
Việtđã tài trợ cho hoạt động Lễ kỷ niệm 25 năm đào tạo 
ngành Bảo hiểm, Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập 
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, có kế hoạch tài trợ 
một số trang thiết bị cho Tòa nhà Trung tâm Đào tạo của 
Trường với số tiền lên đến hàng tỷ đồng, giới thiệu nhiều 
sinh viên đến các Công ty thành viên của Tập đoàn thực 
tập và làm việc,…

Tất cả các nội dung hợp tác giữa hai bên đều được thực 
hiện trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có 
lợi và phù hợp với quy định của pháp luật. Hàng năm, 
những nội dung hợp tác được hai bên xem xét, đánh giá 
kết quả, rút kinh nghiệm để nội dung hợp tác có hiệu 
quả hơn trong những năm tiếp theo.

Có thể thấy, với hơn 25 năm kinh nghiệm đào tạo và 
nghiên cứu về bảo hiểm của Khoa Bảo hiểm - Trường Đại 
học Kinh tế Quốc dân, 20 năm đào tạo gắn với thực tiễn 
của Trung tâm Đào tạo Bảo Việt - Tập đoàn Bảo Việt, chắc 
chắn hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế 
Quốc dân và Tập đoàn Bảo Việt sẽ ngày càng phát triển 
và có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của 
ngành bảo hiểm nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Định hướng và giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả 
hoạt động hợp tác

Những kết quả hợp tác giữa Tập đoàn Bảo Việt và 
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bước đầu đã khẳng 
định sự thành công và ý nghĩa thiết thực. Tuy nhiên, 
trong bối cảnh hiện nay, để hoạt động hợp tác hiệu quả 
hơn nữa, Nhà trường và đơn vị phối hợp cần xác định 
những định hướng và mục tiêu cụ thể trong quá trình 
hợp tác. Cụ thể:

Về phía Nhà trường

- Xây dựng các chương trình đào tạo, các môn học bám 
sát yêu cầu thực tế của doanh nghiệp; dành thời lượng 
thoả đáng trong chương trình đào tạo cho sinh viên tiếp 
cận với thực tế, thực hành nghề nghiệp. Để làm được 
điều này cần có sự tham gia của doanh nghiệp ngay từ 
khi xây dựng chương trình đào tạo thông qua hội thảo, 
hội nghị xây dựng, đổi mới chương trình đào tạo.
- Bản thân mỗi giảng viên phải tự trau dồi kiến thức thực 
tế thông qua các hoạt động nghiên cứu gắn với các vấn 
đề thực tiễn của doanh nghiệp.
- Tăng cường hoạt động trao đổi chuyên gia, mời chuyên 
gia thực tế nói chuyện với giảng viên và sinh viên Nhà 
trường.
- Tạo cơ chế thoả đáng để mời các chuyên gia đến từ 
doanh nghiệp tham gia giảng dạy theo chuyên đề cho 
sinh viên.
- Xây dựng các mô hình thực hành nghề nghiệp để ứng 
dụng các kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

Về phía doanh nghiệp

- Trước hết, doanh nghiệp cần xác định để phát triển 
bền vững phải có nguồn lực được đào tạo bài bản từ 
các trường đại học. Do đó, doanh nghiệp cần có chiến 
lược đầu tư cho nguồn nhân lực này - Đầu tư cho sinh 
viên ngay từ những năm đầu tiên của quá trình đào tạo. 
Hoạt động hỗ trợ của doanh nghiệp cho sinh viên bao 
gồm: Hỗ trợ học bổng, nghiên cứu khoa học, định hướng 
nghề nghiệp; tiếp nhận sinh viên thực tập môn học, thực 
tập chuyên đề,…
- Doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch, lộ trình tuyển 
dụng; làm rõ các tiêu chí, điều kiện cần thiếtkhi tuyển 
dụng,…; tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá 
trình thực tập làm quen với môi trường và hoạt động 
thực tế của doanh nghiệp. 
- Bản thân các doanh nghiệp cũng phải thường xuyên 
tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng 
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ nhân 
viên, để phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý và điều 
hành doanh nghiệp.

Tài liệu tham khảo

Thoả thuận hợp tác số 80/TTHT-2015/ĐHKTQD-TĐBV, ngày 26/5/2015 giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và 
Tập đoàn Bảo Việt.
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Đo lường hiệu quả đào tạo thường được xem là không 
bắt buộc ở nhiều tổ chức bởi người ta nghĩ rằng đó là 
khoản chi phí hơn là một sự đầu tư. Thực tế, hoạt động 
đào tạo có thể tiêu tốn khoản chi phí trước mắt, nhưng 
về lâu dài đó là một khoản đầu tư vào nguồn nhân lực 
và sự phát triển bền vững của tổ chức. Đứng trên giác 
độ đầu tư, việc đo lường ROI của hoạt động đào tạo 
sẽ đặt người quản lý/chủ đầu tư (sponsorships) đứng 
trước các lựa chọn khác nhau khi xem ROI (Return On 
Investment) như là một chỉ tiêu so sánh. Giả định một 
dự án đầu tư khác có thể mang lại ROI cao hơn hoạt 
động đào tạo sẽ dẫn tới việc áp đặt hay yêu cầu người 
làm đào tạo nâng ROI của đào tạo lên chí ít ngang bằng 
hoặc thậm chí cao hơn. Điều này sẽ là một áp lực cho 
các bộ phận chuyên trách đào tạo phải đổi mới chương 
trình và có các giải pháp thúc đẩy ứng dụng kết quả 
đào tạo vào công việc để từ đó nâng cao hơn nữa ROI 
của hoạt động đào tạo.

Đánh giá hiệu quả đào tạo thường được tiến hành theo 
bốn cấp độ: (1) - Level 1/Cấp độ 1 - Reaction Evaluation 
- Đánh giá phản hồi; (2) - Level 2/Cấp độ 2 - Learning 
Evaluation - Đánh giá kết quả học tập; (3) - Level 3/Cấp 
độ 3 - Transfer of Learning Evaluation - Đánh giá chuyển 
đổi; (4) - Level 4/Cấp độ 4 - Results Evaluation - Đánh giá 
tác động tới kết quả kinh doanh (Donald Kirkpatrick’s 
Model of Evaluation - 1979). Trong đó, cấp độ 4 - đánh 
giá tác động của hoạt động đào tạo đối với kết quả kinh 
doanh của tổ chức là cấp độ cao nhất và khó thực hiện 
nhất. Khi đánh giá hiệu quả đào tạo theo cấp độ 4 (level 
4) yêu cầu cần phải so sánh giữa lợi ích thu được và chi 
phí dành cho đào tạo thông qua lượng hóa các giá trị tài 
chính, tức là phải đo lường được ROI của hoạt động đào 
tạo. Bài viết này, tác giả xin tập trung giới thiệu một số 
phương pháp lượng hóa những tác động của hoạt động 

đào tạo thành các giá trị tài chính để thực hiện đo lường 
ROI đối với các chương trình đáp ứng tiêu chuẩn đo 
lường ROI và đề xuất lựa chọn các chương trình mà Tập 
đoàn Bảo Việt đang thực hiện để thí điểm đo lường ROI.

Để đo lường hiệu quả đào tạo cho hoạt động đào tạo 
cần phải tính toán được hai thông số quan trọng đó là: 
Tổng lợi ích tài chính thu được từ hoạt động đào tạo 
(Net Solution Benefits) và tổng chi phí dành cho hoạt 
động đào tạo (Fully-loaded costs). Khi có hai thông số 
này thì hiệu quả hoạt động đào tạo sẽ được tính theo 
công thức sau đây:  

Lấy minh họa một chương trình đào tạo dành cho quản 
lý cấp trung với các giải pháp đào tạo tập trung vào 
một số mục tiêu cụ thể như giảm phàn nàn từ khách 
hàng 20%; kiểm soát chi phí như mức hạn định; giảm tỉ 
lệ thuyên chuyển, nghỉ việc của nhân viên ở mức 10%; 
gia tăng doanh số bán hàng 10%. Sau khi kết thúc quá 
trình đào tạo một khoảng thời gian nhất định, tổng lợi 
ích tài chính mà các học viên tham gia tạo ra do được 
đào tạo sẽ được định lượng để tính toán kết quả của 
khoản đầu tư dành cho khóa học này. Chẳng hạn ta 
có các số liệu về chi phí và lợi ích như sau: Chí phí cho 
đào tạo/Costs for program: $200.000; Lợi ích thu được/
Benefits for program: $300,000; Áp dụng công thức 
trên, ta sẽ có:

ROI =  [{300.000 – 200.000}/$200.000]  x 100% = 50%

Với hiệu suất đầu tư là 50% thì dự án này có thể đánh 
giá là hiệu quả và đây sẽ là số liệu thống kê quan trọng 
cho các quyết định đầu tư các khóa đào tạo tiếp sau.

Thông thường, tổng chi phí của đào tạo thì không quá 
khó để tính toán bởi các chi tiêu dành cho hoạt động 
đào tạo thường được dự toán và ghi chép đầy đủ theo 
đúng các chuẩn mực kế toán. Việc tính toán tổng lợi ích 
thu được từ đào tạo là khâu khó và có nhiều sai số nhất. 
Hiện tại, các tổ chức đào tạo đang áp dụng ba cách tính 
giá trị tài chính mà đào tạo mang lại để xác định ROI 
của đào tạo như sau:

Một là, sử dụng phương pháp bóc tách các ảnh hưởng 
nhân quả (causal influences). 

ThS. Nguyễn Mạnh Thắng - Trung tâm Đào tạo Bảo Việt

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO
BằNG PHươNG PHÁP ĐO LườNG ROI

A B C

Các nhân tố ảnh hưởng Ước tỷ trọng ảnh 
hưởng tới kết quả (%)

Ước mức độ tin cậy  
(%)

•	 Chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng

•	 Các chính sách khuyến khích

•	 Thay đổi của môi trường kinh doanh 

•	 Sự thay đổi chiến lược của đối thủ

•	 Các hoạt động marketing của Tập đoàn

26%

35%

15%

09%

15%

85%

88%

65%

70%

80%

Tổng cộng/Trung bình 100% 77,6%

Thông thường một sự cải thiện về kết quả hoạt động 
kinh doanh bị tác động bởi các ảnh hưởng nhân quả, 
trong đó tác động từ đào tạo chỉ là một trong các ảnh 
hưởng nhân quả này. Phương pháp này sẽ đưa ra bảng 
biểu nhằm thu thập dữ liệu về các nguyên nhân để bóc 
tách tác động từ đào tạo đối với kết quả kinh doanh. 
Phiếu thu thập dữ liệu được thiết kế dành cho các cấp 
quản lý (supervisors) và cho chính các học viên đã tham 
gia học tập. Để minh họa rõ hơn về phương pháp này, 
chúng ta cùng xem một ví dụ sau.

Giả sử một chi nhánh đã cho nhân viên tham gia một 
khóa huấn luyện về kỹ năng bán hàng. Sau một năm, 
mức độ cải thiện về kết quả kinh doanh tính theo số 
hợp đồng được ký với khách hàng tăng lên so với năm 
trước là 668 hợp đồng. Thông qua bảng điều tra thu 
thập số liệu thông qua cấp quản lý bán hàng về các ảnh 
hưởng nhân quả và độ tin cậy của các ước lượng được 
tập hợp theo bảng sau:

Như vậy, kết quả cải thiện của hoạt động kinh doanh 
tính theo doanh số bán hàng là 668 hợp đồng, trong đó 
mức đóng góp trong tổng số hợp đồng tăng thêm từ 
việc tham gia khóa học về kỹ năng bán hàng của nhân 
viên là: 26% x 668 hợp đồng = 173,68 hợp đồng. Tiếp 
tục điều chỉnh số liệu ảnh hưởng nhân quả theo mức 
độ tin cậy 85%. Vậy mức độ đóng góp của hoạt động 
đào tạo (chương trình kỹ năng bán hàng) là: 173,68 
(số hợp đồng)  x  85% (độ tin cậy) = 147,6 (hợp đồng). 
Giả định với mỗi hợp đồng tăng lên sẽ có giá trị trung 
bình là 2.000 uSD thì tổng lợi ích đào tạo theo giá trị 
tài chính quy đổi là: 147,6 x 2000 uSD = 295.200 uSD. 
Nếu tổng chi phí cho chương trình đào tạo kỹ năng bán 
hàng là 200.000 uSD, vậy ROI của chương trình đào tạo 
này sẽ là: ROI = [(295.200 – 200.000)/200.000] x 100% 
= 47,6%. Với hiệu quả đầu tư lên tới 47,6% thì rõ ràng 
quyết định đầu tư cho hoạt động học tập chương trình 
đào tạo kỹ năng bán hàng trên là chính xác.

Hai là, sử dụng phương pháp phân tích xu hướng.

Kỹ năng của nhân viên sau đào tạo sẽ được cải thiện 
trong một khoảng thời gian nhất định, chính sự cải 

thiện kỹ năng của nhân viên sẽ tác động tới sự cải 
thiện về kết quả công việc. Thông qua nắm bắt kênh 
xu hướng về sự cải thiện kết quả công việc của học viên 
sau đào tạo sẽ tính toán được lợi ích tài chính của các 
chương trình đào tạo. Giả sử có một số liệu về kênh xu 
hướng về tỷ lệ sản phẩm lỗi của một công ty trước và 
sau khi đào tạo nhân viên như sau: Trước khi đào tạo, tỷ 
lệ lỗi trên 1.000 đơn vị sản phẩm trung bình tăng theo 
xu hướng là 10%.  Nếu không có chương trình đào tạo 
cải thiện kỹ năng cho nhân viên, theo xu hướng thì tỷ lệ 
này có thể tăng lên 13%. Sau khi tham gia chương trình 
đào tạo nhằm giảm thiểu sai sót của nhân viên, tỷ lệ lỗi 
giảm xuống trung bình là 4%. Nếu phân tích theo xu 
hướng thì lợi ích đào tạo mang lại giúp giảm tỷ lệ lỗi là 
9% (13% - 4% = 9%). Trường hợp tính toán thận trọng 
hơn, tức là chỉ lấy giá trị tối thiểu của lợi ích và lấy giá trị 
tối đa của chi phí thì tỷ lệ giảm lỗi sản phẩm mà khóa 
học mang lại sẽ là 10% - 4% = 6%. Với tỷ lệ sản phẩm 
lỗi trên một nghìn sản phẩm giảm đi 6%, công ty có thể 
tính toán được số lượng sản phẩm lỗi giảm đi. Mỗi sản 
phẩm lỗi giảm đi sẽ quy ra một giá trị tài chính để đo 
lường tổng lợi ích của khóa đào tạo mang lại. 

Bảng tập hợp các ảnh hưởng nhân quả và mức độ tin cậy

NGHIÊN CỨU – TRaO ĐỔI

Net Solution Benefits/Tổng lợi ích ròng
Fully-loaded Solution Costs/Tổng chi phí

ROI
(đào tạo)= X 100%
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Ba là, sử dụng phương pháp nhóm so sánh.

Lựa chọn một nhóm so sánh có điều kiện hoạt động 
tương đồng nhưng chưa tham gia khóa đào tạo nào để 
so sánh với sự cải thiện kết quả kinh doanh của nhóm 
tham gia khóa đào tạo. Thông thường các công ty phải 
xác định bộ tiêu chí để lựa chọn các nhóm làm so sánh/
đối chiếu. Giả sử, nhóm so sánh có kết quả kinh doanh 
cải thiện là 10%, tương đương với doanh thu bán hàng 
tăng thêm là 15 triệu đô la. Nhóm tham gia đào tạo sau 
một năm có mức độ cải thiện là 15% với doanh số bán 
hàng tăng thêm là 22,5 triệu đô la. Do sử dụng nhóm so 
sánh có cùng các điều kiện như nhau nên sự tăng thêm 
về kết quả kinh doanh của nhóm qua đào tạo do hiệu 
quả của đào tạo mang lại là 22,5 - 15 = 7,5 triệu đô la 
(các điều kiện khác không đổi). Phương pháp sử dụng 
nhóm so sánh có thể tính cho tổng thể các chương trình 
đào tạo trong năm thông qua một nhóm so sánh (không 
tham gia đào tạo) với nhóm được tham gia đào tạo. 
Ngoài ra, phương pháp này cũng có thể sử dụng bằng 
việc chọn mẫu học viên tham gia các chương trình đào 
tạo nhằm lấy số liệu mẫu, từ đó tính toán hiệu quả tổng 
thể cho toàn bộ kế hoạch đào tạo hàng năm.

Qua phân tích ba phương pháp trên, có thể thấy rằng: 
Phương pháp nhóm so sánh khó thực hiện và có nhiều 
sai số hơn hai phương pháp còn lại. Phương pháp phân 
tích xu hướng sẽ có hiệu quả tại các đơn vị có hệ thống 
công nghệ thông tin tốt, hệ thống lưu trữ dữ liệu hoàn 
chỉnh. Chẳng hạn các bộ phận như bảo lãnh, giải quyết 
quyền lợi, giải quyết khiếu nại khách hàng, trung tâm 
dịch vụ khách hàng (call-centre), giám định viên, điều 
tra xác minh. Đối với phương pháp bóc tách các ảnh 
hưởng nhân quả, bóc tách sự ảnh hưởng của các nhân 
tố khác tới kết quả kinh doanh để tính ROI sẽ phù hợp 
với nhiều khóa học và có thể tiến hành trong nhiều 
điều kiện khác nhau. 

Một số đề xuất để ứng dụng phân tích hiệu quả hoạt 
động đào tạo (đo lường ROI) tại Tập đoàn Bảo Việt.

Tập đoàn Bảo Việt đã áp dụng đào tạo theo bản đồ học 
tập từ năm 2009, với 43 đầu chương trình theo 5 nhóm 
năng lực: Nhóm năng lực bắt buộc chung; năng lực hệ 
thống, hoạt động; năng lực phát triển cá nhân; năng lực 
bán hàng, dịch vụ; năng lực lãnh đạo quản lý. Ngoài các 
đầu chương trình đào tạo theo bản đồ học tập chung, 
các đơn vị thành viên cũng đào tạo theo bản đồ học tập 
riêng và các khóa học mang tính chuyên biệt. Đối với 
các bộ phận chức năng và chuyên môn, các khóa đào 
tạo chuyên môn nghiệp vụ cũng đang được đẩy mạnh. 
Chi phí dành cho đào tạo có xu hướng tăng lên đặc biệt 
dành cho các khóa học về bằng cấp chuyên môn nghiệp 
vụ chuyên sâu cho các bộ phận chức năng. Tất cả các 
khóa học hiện tại của Tập đoàn Bảo Việt đều được tiến 
hành đánh giá hiệu quả đào tạo theo cấp độ 1, 2. Một số 
khóa học được tiến hành đánh giá ở cấp độ 3, tức là đánh 
giá ứng dụng của học viên sau đào tạo. Trong thời gian 
tới, để nâng cao chất lượng các khóa đào tạo, góp phần 
tạo hiệu ứng lan tỏa của đào tạo vào trong công việc, Tập 
đoàn cần tính tới các cấp độ đánh giá cao hơn, ở cấp độ 
3 và cấp độ 4 - đánh giá hiệu quả đầu tư từ đào tạo. Để 
thực hiện được việc này, Tập đoàn cần triển khai các giải 
pháp sau đây:

Một là, cần có bộ phận điều phối hoạt động đào tạo 
chung trong toàn Tập đoàn.  Hiện tại, Tập đoàn đã có 
Quy chế đào tạo chung và được thực hiện trong toàn 
Tập đoàn và đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo là Trung 
tâm Đào tạo. Ngoài các chương trình đào tạo theo bản 
đồ học tập chung thì khối lượng đào tạo riêng theo từng 
đơn vị lại chiếm tỷ trọng cao hơn rất nhiều so với đào 
tạo theo bản đồ học tập chung. Do vậy, Tập đoàn cần 
phải có bộ phận làm công tác điều phối tất cả các hoạt 
động đào tạo chung trong toàn hệ thống và đơn vị có 
thể đảm nhận được việc này là Trung tâm Đào tạo. Trong 
thời gian tới, Tập đoàn cần triển khai dự án hợp lực đào 
tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nói chung 
làm tiền đề đi tới tính toán hiệu suất đầu tư cho đào tạo. 
Trên cơ sở thông số về hiệu suất đầu tư cho hoạt động 
đào tạo, Ban điều hành sẽ có thêm nguồn thông tin hữu 

ích để ra các quyết định quản lý liên quan tới hoạt động 
đào tạo.

Hai là, xây dựng chuẩn đánh giá cho các chương trình 
theo bản đồ học tập. Xác định rõ cấp độ đánh giá của 
từng chương trình hoặc từng nhóm chương trình đào 
tạo. Chuẩn hóa hệ thống đánh giá theo một bảng mẫu 
chung, hệ thống thang điểm chuẩn chung cho các 
chương trình, điểm số hóa các đầu mục đánh giá trên 
phần mềm để dễ dàng truy xuất và tính toán dữ liệu thu 
thập được. Tất cả hệ thống đánh giá đào tạo cần thống 
nhất chung toàn hệ thống Bảo Việt, tức là cần thiết kế 
thang đo thống nhất để các đơn vị cùng áp dụng.

Ba là, xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn chương trình thuộc 
diện đánh giá hiệu ủa thông qua đo lường ROI. Không 
phải tất cả các chương trình đều có thể được đánh giá 
hiệu quả thông qua đo lường ROI. Có những chương 
trình chỉ cần dừng lại việc đánh giá theo cấp độ 1,2. 
Nhưng cũng có nhiều khóa học sẽ phải nâng cấp độ 
đánh giá lên mức 3, 4. Do vậy, cần phải có bộ tiêu chí lựa 
chọn các chương trình đào tạo thuộc diện đánh giá hiệu 
quả đầu tư thông qua đo lường ROI. Việc xác định đầu 
chương trình thuộc diện đánh giá hiệu quả theo ROI sẽ 
tạo sự xuyên suốt từ khâu thiết kế phát triển nội dung 

chương trình cho tới khâu đánh giá để có thể tính toán 
ROI của chương trình đó. Trên cơ sở tiêu chuẩn lựa chọn 
ROI và các đầu chương trình hiện có theo bản đồ học 
tập của Tập đoàn hiện nay, các đầu chương trình có thể 
đề xuất lựa chọn đánh giá ROI là: Kỹ năng bán hàng; kỹ 
năng dịch vụ khách hàng; phát triển kỹ năng lãnh đạo 
dành cho cán bộ quản lý cấp trung; kỹ năng bán hàng 
qua điện thoại; kỹ năng huấn luyện kèm cặp; đào tạo 
giảng viên nội bộ; kỹ năng thuyết trình; phát triển năng 
lực lãnh đạo dành cho giám đốc/phó giám đốc.

Bốn là, nâng cao trách nhiệm của cấp quản lý trực tiếp 
đối với hiệu quả ứng dụng kết quả học tập. Việc quan 
tâm tới hoạt động đánh giá hiệu quả đào tạo và các nhân 
tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động sau đào tạo sẽ giúp 
các cấp quản lý xác định rõ trách nhiệm của mình trong 
việc chuyển đổi các kiến thức và kỹ năng được trang bị 
trong các khóa đào tạo vào công việc. Thông qua việc 
nâng cao trách nhiệm của các cấp quản lý không những 
giúp cho các học viên có điều kiện thuận lợi ứng dụng 
kết quả học tập mà còn thực hiện chức năng giám sát 
ứng dụng sau mỗi khóa học. Khi cả cấp quản lý và người 
học cùng tham gia vào khâu đánh giá hiệu quả đào tạo 
thì kết quả tài chính của các dự án đào tạo chắc chắn sẽ 
tăng lên.

Tài liệu tham khảo

1. Kirkpatrick’s Four Levels of Training Evaluation - Kirkpatrick

2. The Real Value of Training: Measuring and Analyzing Business Outcomes and the Quality of ROI - Ron Stone.

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

đồng hành cùng chúng tôi trong suốt 20 năm qua. 

Biểu đồ kênh xu hướng về tỷ lệ sản phẩm lỗi trước và sau đào tạo
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QUẢN TRị VIÊN TẬP SỰ
NHữNG NHÀ LãNH ĐẠO TươNG LaI

Không ai sinh ra đã là một nhà lãnh đạo bẩm sinh, và 
tất nhiên, cũng không ai sinh ra đã có sẵn các kỹ năng 
lãnh đạo. Kỹ năng lãnh đạo cần phải được học hỏi và 
phát triển nhờ vào những kinh nghiệm làm việc thực tế. 
Công ty nào cũng cần có đội ngũ lãnh đạo/quản lý tốt, 
tuy nhiên,  điều khó khăn gặp phải là làm thế nào tìm 
được những cá nhân có đủ khả năng. Để giải quyết vấn 
đề này, nhiều công ty đã có những chương trình quản 
trị viên tập sự. 

Chương trình Quản trị viên Tập sự (Management 
Trainee Program) là chương trình tuyển dụng và đào 
tạo hàng năm của các tập đoàn đa quốc gia, các công 
ty lớn nhằm tìm kiếm những nhân viên trẻ có năng 
lực, bản lĩnh để trở thành những nhà lãnh đạo trong 
tương lai. Quản trị viên Tập sự (QTVTS) là những người 
phù hợp và có tài, được công ty chọn lựa để tham gia 
đào tạo trong chương trình QTVTS. Thông thường, đối 
tượng thi tuyển làm QTVTS phải là sinh viên năm cuối ở 
các trường đại học hoặc đã ra trường và có kinh nghiệm 
không quá hai năm. Đây là yêu cầu rất quan trọng, vì 
theo quan điểm của các công ty lớn, đào tạo các sinh 
viên mới ra trường dễ hơn so với những người đã đi làm 
và có  nhiều kinh nghiệm.

Quá trình tuyển dụng diễn ra như thế nào?

Chương trình QTVTS diễn ra hàng năm với quy trình 
tuyển dụng không giống nhau tùy vào mỗi công ty. Về 
cơ bản, đây là một cuộc chiến đầy cam go và thử thách 
cho các thí sinh gồm những nội dung: Vòng loại hồ sơ; 
kiểm tra trình độ tiếng Anh (Toeic, IELTS hoặc TOEFL); 
kiểm tra khả năng tư duy (IQ, EQ); kiểm tra kỹ năng làm 
việc nhóm, giải quyết vấn đề (các tình huống thực tế 
được đưa ra) và cuối cùng là phỏng vấn bởi phòng nhân 
sự, giám đốc bộ phận và những nhân vật cấp cao của 
công ty.

Đây là cuộc thi không chỉ dành cho những người có kiến 
thức mà đòi hỏi họ phải thật sự nhanh nhạy và bản lĩnh. 
Như ở vòng thi tiếng Anh, trong khoảng 30 phút, ứng 
viên phải trả lời xong 50-60 câu hỏi; phần thi tư duy bằng 
tiếng Anh nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước thì 
thí sinh sẽ rất khó để hoàn thành bài thi. Hoặc khi làm 
việc nhóm, các ứng viên phải vừa cân bằng trong việc 
phối hợp với người khác đồng thời phải làm nổi bật 

mình lên khi giải quyết các vấn đề. Mức độ cạnh tranh 
là rất cao. Ví dụ như ở Vinamilk, gần 1.000 người đăng ký 
ban đầu sẽ chỉ có 25 người cuối cùng trở thành QTVTS  
hay ở Maersk, tỉ lệ “chọi” lên tới khoảng 1/400. Thật sự 
phải là những ứng viên rất giỏi và toàn diện mới có thể 
là những người được lựa chọn.

Phương pháp đào tạo 

Sau khi được tuyển chọn, các QTVTS sẽ được thử thách 
để trở thành chuyên viên, trưởng nhóm, phó phòng, 
trưởng phòng và quản lý cấp cao. Tùy từng công ty, 
thời gian của chương trình QTVTS có thể là một năm 
(Cocacola) hay lâu hơn. ở Maersk, chương trình này kéo 
dài bốn năm nhưng tại unilever là ba năm để đào tạo, 
hoàn thiện bản thân.

ở nhiều công ty, các QTVTS không chỉ được đào tạo, 
huấn luyện trong nước, mà còn được làm việc, được thử 
sức ở nhiều nước, trong nhiều môi trường làm việc khác 
nhau. Và hiện tại, số lượng QTVTS tại các công ty khá 
đông. Nếu như chương trình QTVTS của Vinamilk mới 
thực hiện năm thứ tư và hiện có gần 30 QTVTS đang làm 
việc tại các phòng/ban, thì ở unilever - đơn vị tiên phong 
trong việc thực hiện chương trình này - đã có hơn 200 
QTVTS và nhiều người trong số đó đã trở thành cán bộ 
quản lý cấp cao của công ty thông qua cách thức tuyển 
dụng đặc biệt này. Trở thành QTVTS, các nhân viên sẽ 
được làm việc luân phiên qua các phòng ban khác nhau 
để khi kết thúc chương trình, họ có thể hiểu rõ cơ chế 
hoạt động của cả một công ty, cũng như nắm bắt rõ văn 
hóa công ty đó. Có thể chia quá trình đào tạo QTVTS 
thành 2 phần:

- Học tập qua thực tế công việc: Ban đầu, nhân viên được 
tiếp cận với công việc như một nhân viên bình thường, 
sau một thời gian nhất định mới được tập làm quản lý.
- Học tập qua các khóa học:  Nhân viên sẽ được chuyên 
gia giảng dạy và đào tạo tất cả những kiến thức cần thiết 
để trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai bao gồm cả kỹ 
năng chuyên môn cũng như kỹ năng mềm.

Một ví dụ cụ thể, nếu bạn làm việc ở bộ phận bán hàng 
của Cocacola, giai đoạn đầu bạn sẽ làm nhân viên bán 
hàng. Mỗi ngày bạn sẽ phải chở các thùng Cocacola đến 
các đại lý bán lẻ. Công việc đơn giản nhưng vất vả này sẽ 
giúp bạn tìm hiểu thị trường, biết được khách hàng cần gì 
và nhân viên bán hàng phải làm gì. Giai đoạn hai, bạn sẽ 
được lên chức, trở thành nhân viên giám sát. Và những gì 
bạn học trước đây sẽ được truyền lại cho nhân viên trong 
nhóm của mình. Trải nghiệm càng nhiều ở giai đoạn đầu 
này, bạn sẽ càng có nhiều kinh nghiệm để đề xuất ra giải 
pháp phát triển khách hàng, tăng hiện diện sản phẩm 
và doanh số. Giai đọan ba, bạn được điều đến kho hàng 
của công ty và làm việc với nhiều người từ người bốc vác, 
nhân viên kho đến giám đốc kho. Mục đích là bạn sẽ tích 
lũy cho mình các kinh nghiệm liên quan đến kênh phân 
phối để sau này làm quản lý. Giai đoạn bốn, bạn tham 

gia vào dự án phát triển thử nghiệm một hệ thống phân 
phối mới. Đây chính là lúc tất cả những gì tinh túy thu 
thập được của bạn được mang ra sử dụng.

Hay ở Maersk, chương trình QTVTS được xây dựng trong 
4 năm với hai giai đoạn: Hai năm đầu QTVTS làm việc 
ở Maersk Việt Nam (Maersk là tập đoàn vận tải đường 
biển lớn nhất thế giới). Tại đây, QTVTS được đào tạo về 
chuyên môn lẫn nghiệp vụ liên quan đến tất cả các lĩnh 
vực, phòng ban trong công ty. Ngoài ra, các QTVTS còn 
được tham gia khóa học trực tuyến quy tụ khoảng hơn 
400 QTVTS của Maersk đến từ các nước khác nhau. Các 
QTVTS không những học kiến thức mà cần phải trau 
đồi thêm những kỹ năng cần thiết khác như: Kỹ năng 
thuyết trình, kỹ năng đàm phán, kỹ năng giải quyết vấn 
đề, kỹ năng tư duy hệ thống, nâng cao thái độ làm việc… 
Hoàn thành 6 tháng học trực tuyến các QTVTS sẽ học tập 
trung trong thời gian nửa tháng với giáo viên quốc tế để 
kiểm tra hiệu quả học tập và thực hành mà bạn đã đăng 
lên mạng trong khóa học. Sau đó, các QTVTS sẽ thi và họ 
chỉ được học tiếp nếu vượt qua được kỳ thi khó khăn này. 
Đánh giá của cấp quản lý trực tiếp và nhận xét của giảng 
viên trong quá trình học tập là hai bộ phận cấu thành hồ 
sơ học tập của một QTVTS. Sau 2 năm đầu tiên, QTVTS 
sẽ được chuyển đến một trong 125 quốc gia có mặt của 
Maersk tùy vào nguyện vọng, học bạ của họ và nhu cầu 
của nước đó. Sau khi hoàn thành 2 năm làm việc ở nước 
ngoài, QTVTS sẽ được chính thức tốt nghiệp.

Như vậy có thể nói, chương trình QTVTS không phải là 
con đường trải hoa hồng giúp các bạn từ một sinh viên 
mới ra trường còn chân ướt chân ráo có thể trở thành 
lãnh đạo ngay. Mà đó là cả một quá trình rèn luyện, học 
tập mài dũa nghiêm túc bản thân để hoàn thành được 
chương trình này.

Lợi ích đối với các nhân viên tham gia chương trình
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QTVTS là một cá nhân được trải qua quá trình đào tạo 
cho các vị trí quản lý hoặc giám sát. Tham gia chương 
trình QTVTS là cách tốt nhất để chuẩn bị cho nhân viên 
để trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai. Chương trình 
này sẽ trang bị cho họ những kỹ năng và kinh nghiệm 
làm việc thực tế  để trở thành một nhà quản lý có hiệu 
quả và có trách nhiệm.

 QTVTS có cơ hội tiếp xúc với mọi khía cạnh của doanh 
nghiệp và nhiều vai trò trong công ty: Một QTVTS luôn 
mong đợi sẽ được biết tất cả các khía cạnh của quá trình 
kinh doanh, từ bán hàng đến dịch vụ khách hàng, nguồn 
nhân lực và hoạt động doanh nghiệp. Ngay cả khi là một 
QTVTS ở một vị trí, bạn cũng có thể được trải qua tất 
cả các khía cạnh của vị trí đó. Ví dụ, đối với một QTVTS 
về truyền thông thương hiệu, bạn sẽ có một thời gian 
làm quảng cáo, tham gia xây dựng các kế hoạch truyền 
thông sau đó tham gia các chiến dịch truyền thông và 
cuối cùng đi thực tế tại các cuộc gặp với khách hàng, đối 
tác hay báo chí. Một QTVTS sẽ trở nên rất linh hoạt khi 
sử dụng các kỹ năng liên quan đến công việc của mình.

 QTVTS có cơ hội lựa chọn vị trí công việc mà bạn thấy 
phù hợp nhất: Sau khi trải qua rất nhiều vị trí trong hệ 
thống doanh nghiệp, các công ty thường đề nghị các 
QTVTS của mình lựa chọn làm việc tại bộ phận mà họ 
cảm thấy phù hợp nhất. Nếu bạn đặc biệt xuất sắc trong 
kinh doanh, hay bạn quan tâm nhiều đến lĩnh vực nhân 
sự, bạn có thể lựa chọn làm việc ở những bộ phận đó.

QTVTS có cơ hội phát triển khả năng làm việc nhóm, 
mở rộng kết nối nội bộ trong hệ thống: Là QTVTS, bạn 
sẽ học được cách làm việc với những nhóm có những 
thành viên khác nhau, với các trình độ khác nhau. Đôi 
khi, bạn sẽ được làm việc với một quản lý cấp cao hơn, 
nhưng cũng có khi bạn sẽ làm việc một cách cận kề với 
cấp dưới của bạn. Bên cạnh việc phát triển khả năng làm 
việc nhóm, bạn cũng sẽ xây dựng được những mối quan 
hệ với những người mà bạn đã làm việc cùng. 

QTVTS có cơ hội để học hỏi thực tế: Trở thành một 
QTVTS, ngoài những kiến thức chuyên môn, bạn sẽ thu 
thập được rất nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế mà 
không một trường đại học nào có thể dạy bạn được. Bạn 
có được những vị trí làm việc và những vấn đề có liên 
quan thực sự, những điều cần đến khả năng giải quyết 
nhanh chóng và thực tế. Hơn thế nữa, là một QTVTS, bạn 
có một người hướng dẫn để có thể xem qua tất cả những 
quyết định của bạn để xem chúng có khả thi hay không. 
Kết quả là bạn sẽ học được nhiều điều về khả năng phân 
tích và hiểu rõ hơn về công ty của bạn. Trong thực tế, bạn 
có cơ hội để có được kinh nghiệm của một nhà quản lý 
mà không phải chịu trách nhiệm quá lớn.

QTVTS có cơ hội thăng tiến trong công việc: Phát triển 
nghề nghiệp là mục tiêu cuối cùng của quá trình đào 
tạo QTVTS. Khi là QTVTS, bạn được đào tạo để sẵn sàng 
đứng đầu một bộ phận hoặc quản lý một bộ phận nào 

đó. Do đó, khi xuất hiện một vị trí nhân sự cấp quản lý 
đang trống, bạn sẽ có cơ hội lớn để được thăng chức. 
Quá trình đào tạo quản lý và thực tế trải nghiệm công 
việc sẽ giúp bạn có những lợi thế vượt trội để có cơ hội 
đảm nhận những vị trí quan trọng trong tương lai.

Lợi ích đối với tập đoàn, công ty

Lợi ích của việc có những QTVTS trong công ty là điều 
rất rõ ràng. Việc hoạch định chiến lược nguồn nhân lực 
đóng vai trò rất quan trọng bởi có sự liên quan chặt chẽ 
với các kế hoạch, chiến lược kinh doanh của tổ chức. 
Không những thế, việc hoạch định sẽ giúp doanh nghiệp 
có sự chuẩn bị sẵn sàng khi có các sự thay đổi xảy ra như 
mở rộng quy mô hay tham gia vào các hoạt động kinh 
doanh mới. Khi đối diện với sự thiếu hụt nguồn nhân 
lực, đặc biệt là ở bộ phận quản lý trung và cao cấp, một 
mặt các doanh nghiệp tuyển dụng từ bên ngoài, mặt 
khác họ cũng chuẩn bị “lực lượng dự bị” để khi cần có 
thể thay thế. Đó chính là lý do cho sự ra đời của chương 
trình QTVTS ở các công ty lớn như: Vinamilk, unilever, 
Cocacola, Pepsi, Nestlé, P&G, Maersk, Metro... Họ muốn 
tìm kiếm và đào tạo những nhà lãnh đạo tương lai khi 
những người này còn trẻ tuổi và đầy sự nhiệt huyết cho 
công việc.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực lao động, việc làm, 
đây là cách thức tuyển dụng thông minh vì tìm kiếm 
nhân tài trong giới trẻ dễ hơn tuyển dụng những người 
đã có kinh nghiệm làm việc từ những công ty khác. Với 
những người trẻ, doanh nghiệp dễ đào tạo và huấn 
luyện hơn vì họ vừa mới ra trường, chưa bị ảnh hưởng 
hoặc tác động quá nhiều từ các môi trường văn hóa kinh 
doanh khác. Hơn nữa, khi được đánh giá đúng năng lực 
bản thân và được công ty quan tâm đào tạo thì những 
người trẻ này sẽ rất trung thành với công ty của mình. 
Đây sẽ là đội ngũ quản lý giỏi tiềm năng, nắm rõ mô hình 
và lĩnh vực kinh doanh của công ty, là nền tảng cho sự 
gắn bó lâu dài sau này, giúp ổn định hệ thống nhân sự.

Tùy theo lĩnh vực hoạt động của mỗi doanh nghiệp mà 
các vị trí QTVTS cũng khác nhau. Hằng năm, unilever 
tuyển dụng từ 15 - 25 QTVTS cho các vị trí tiếp thị, bán 
hàng, kế toán, phụ trách chuỗi cung ứng, điều hành sản 
xuất và nhân sự; Vinamilk tuyển dụng QTVTS ở những 
lĩnh vực chiến lược, tiếp thị, kinh doanh, nhân sự; còn 
Cocacola thì tuyển chọn QTVTS cho các công việc thuộc 
lĩnh vực tiếp thị, chuỗi cung ứng, kinh doanh, tài chính.

Khả năng áp dụng chương trình QTVTS trong hệ 
thống Bảo Việt

Trước khi đề cập đến khả năng áp dụng chương trình 
QTVTS, một số điểm cần lưu ý về hiệu quả của chương 
trình đối với thực tiễn của doanh nghiệp. Dù cho những 
lợi ích mang lại từ các chương trình QTVTS là rất lớn, các 
doanh nghiệp vẫn cần cân nhắc nhiều vấn đề trước khi 
quyết định triển khai. Trong nhiều trường hợp, chương 

trình đã không thể đạt được mục tiêu đề ra bởi nhiều 
nguyên do khác nhau từ trong nội bộ công ty cũng như 
từ bên ngoài.

Thứ nhất, chương trình QTVTS chính là một trong những 
chiến lược hoạch định nguồn nhân lực. Mà chiến lược 
đấy có thành công hay không còn tùy thuộc vào điều 
kiện thực tế của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp 
nên chuẩn bị sẵn sàng cho chương trình bằng cách xem 
xét và đánh giá các nguồn lực hiện tại, bao gồm những 
mặt mạnh cũng như hạn chế. Bởi vì, nếu các ứng viên khi 
gia nhập không có môi trường và điều kiện tốt để tập sự 
thì chắc chắn họ không thể trở thành những nhà lãnh 
đạo tốt trong tương lai.

Thứ hai, doanh nghiệp cũng cần phải quan tâm đến mối 
liên hệ giữa chương trình với các chiến lược phát triển 
dài hạn của tổ chức. Ví dụ, nếu doanh nghiệp không 
có kế hoạch phát triển mở rộng quy mô hay nâng cao 
năng lực cạnh tranh trong vài năm tới, nguồn lực công 
ty không có sự phát triển thì nhu cầu bổ sung số lượng 
QTVTS là không cao. Khi đó, chương trình QTVTS sẽ là 
chưa thực sự cần thiết vì mục tiêu chính của chương 
trình là xây dựng nên đội ngũ những nhà lãnh đạo trong 
tương lai. Vì thế, doanh nghiệp không nên triển khai 
chương trình này chỉ vì mục tiêu quảng bá thương hiệu 
trên thị thường mà hãy xem đó là nguồn cung ứng viên 
giá trị cho các vị trí quản lý cấp trung và cấp cao trong 
tương lai.

Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt 
Nam với lĩnh vực hoạt động rộng lớn như bảo hiểm, 
dịch vụ tài chính và đầu tư. Với hoạt động kinh doanh 
đa ngành, với mô hình tổ chức, cơ chế quản lý kinh 
doanh mới, các vị trí lãnh đạo của Bảo Việt đòi hỏi rất 
cao về kinh nghiệm cũng như kiến thức chuyên môn 
liên quan đến rất nhiều lĩnh vực như bảo hiểm nhân 
thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, ngân hàng, chứng khoán, 
đầu tư, tài chính, marketing, quản lý rủi ro, kế toán, 
pháp chế… Những kiến thức và kinh nghiệm về các 
lĩnh vực này cần nhiều năm đào tạo, trải nghiệm thực 
tế nên đội ngũ QTVTS được đào tạo tại Bảo Việt sẽ có 
những lợi thế hơn hẳn nguồn nhân lực bên ngoài. Khi 
Bảo Việt đối mặt với sự thiếu hụt trong nguồn nhân 
lực cấp trung và cấp cao, nhu cầu về một nguồn ứng 
viên hiệu quả và thật sự phù hợp, luôn trong trạng thái 
sẵn sàng là rất lớn. Bởi những vị trí này hết sức quan 
trọng đối với sự phát triển lâu dài và đòi hỏi các ứng 
viên phải có sự hiểu biết thật sâu sắc về Tập đoàn cũng 
như đủ khả năng để đảm nhiệm. Thực tế cho thấy các 
tập đoàn và công ty lớn hoạt động tại Việt Nam như 
unilever, Vinamilk, Pepsi đã thu được nhiều hiệu quả 
đáng ghi nhận khi có một số lượng bạn trẻ tham gia 
chương trình đang đảm nhận nhiều vị trí khác nhau 
trong các công ty này. Do đó nguồn nhân lực từ chương 
trình QTVTS với những cá nhân được đào tạo bài bản 
qua nhiều vị trí phòng ban khác nhau sẽ là sự bổ sung 
quan trọng cho nhu cầu nhân sự cao cấp của Bảo Việt 
trong tương lai.
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Ngày nay, nếu thất bại trong việc điều chỉnh các quy 
trình và hệ thống giải pháp cho hoạt động quản lý học 
tập, các doanh nghiệp thường sẽ gặp khó khăn trong 
việc phát triển tổ chức hoặc tăng năng suất lao động. 
Theo đó, các công ty hàng đầu đang dần từ bỏ phương 
pháp học tập truyền thống, nhường chỗ cho các giải 
pháp hiệu quả hơn – thường đi cùng với những cải tiến 
về công nghệ - giúp thu hút nhân tài và cải thiện hiệu 
quả làm việc. Bài viết này chỉ ra những xu hướng chính 
tác động đến tương lai của học tập trong doanh nghiệp 
và lời khuyên giúp doanh nghiệp lựa chọn được những 
đơn vị cung cấp phù hợp.

Kết quả khảo sát 569 công ty tại Mỹ:

•	 1/3 đang tăng chi ngân sách cho học tập và phát 
triển 

•	 41% mô tả văn hóa doanh nghiệp của họ là “văn hóa 
kiểm soát” 

•	 Chỉ 10% sử dụng giải pháp học tập di động(1)
•	 59% sử dụng các công cụ học tập theo hướng xã 

hội hóa (2)

(Nguồn: Brandon Hall Group 2014 Learning and 
Development Benchmarking Study)

ưu tiên cá nhân

Các tổ chức hiện đang phải đối mặt với khá nhiều áp lực, 
trong đó điển hình là việc thiếu hụt nhân sự lãnh đạo, 
khó khăn trong phát triển và giữ chân người lao động, và 
các vấn đề liên quan đến biến động nhân sự. Tìm kiếm và 
giữ chân nhân tài không chỉ là thách thức đối với công 
tác nhân sự nữa mà còn là một ưu tiên mang tính chiến 
lược trong kinh doanh. Tuy nhiên, trong nỗ lực vượt qua 
thách thức này, hầu hết các công ty không có khả năng 
xây dựng được mối quan hệ lâu dài với người lao động. 
Thay vì trao quyền cho nhân viên với những công cụ 
giúp họ thành công, nhiều công ty cảm thấy bị “đe dọa” 
bởi người lao động và e ngại việc thay đổi. 

Trong thực tế, khi được yêu cầu hãy định nghĩa văn hóa 
doanh nghiệp mình, 41% các công ty mô tả nó là “văn 
hóa kiểm soát”; hay một nơi để làm việc, có tính tổ chức 
cao nhưng lại ít sự cộng tác. Với sự góp mặt của lực lượng 

5 XU HướNG HọC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN
TRONG dOaNH NGHIỆP

lao động trẻ tuổi và việc gia tăng số lượng lao động độc 
lập, các công ty cần phải xem xét lại cách thức thu hút 
nhân tài và bắt đầu ưu tiên “cá nhân”. Các công ty cần 
phải cung cấp một cơ chế học tập mới – để có thể thích 
ứng với nhu cầu của một lực lượng lao động đang thay 
đổi, đồng thời phải gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu của 
tổ chức. 

Đối với nhiều công ty, quy trình cập nhật việc học tập 
và phát triển diễn ra khá chậm chạp. Nghiên cứu của 
Brandon Hall Groupcho thấy hơn 50% công ty rà soát lại 
chiến lược học tập chưa đến 2 lần trong 5 năm. Điều này 
có vẻ bất ngờ - khi xét đến tình hình nền kinh tế toàn cầu 
vài năm trở lại đây; nhưng thực sự,học tập hầu hết vẫn 
rất trì trệ. May mắn là có đến 1/3 các công ty đang tăng 
ngân sách cho việc học tập và phát triển. Với gần 50% 
trong số các công ty hiện đang chi 100$ cho mỗi người 
học hàng năm, sẽ cần phải có định hướng chiến lược 
cho các chương trình học tập và ứng dụng công nghệ. 
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các ưu tiên hàng đầu trong 
việc đầu tư cho học tập bao gồm việc đầu tư vào đội ngũ 
nhân viên L&D(4) nội bộ và chuyên gia tư vấn bên ngoài. 
Mặc dù việc có được nguồn lực và đóng góp chuyên 
môn phù hợp là rất quan trọng, các công ty có thể cần 
cân nhắc sử dụng công nghệ trong quá trình thay đổi hệ 
thống học tập của mình.

Các xu hướng và một vài khuyến nghị

Học tập dù là một trong những lĩnh vực lâu đời nhất của 
quản lý tài năng, cũng là một trong những lĩnh vực có 
nhiều cải tiến nhất. Cùng với sự tiến bộ của khoa học 
công nghệ trong thời gian gần đây, kết hợp với việc ứng 
dụng nhanh chóng các phương thức cộng tác xã hội 
hóa, học tập và phát triển đã đạt được một bước tiến 
dài. Tuy nhiên, việc ra quyết định để cải thiện chương 
trình quản lý học tập và đầu tư vào các giải pháp quản lý 
học tập vẫn thường gặp nhiều khó khăn. Năm xu hướng 
chính và những phương thức tốt nhất mà các công ty 
nên xem xét bao gồm: Sử dụng công nghệ di động, áp 
dụng công cụ học tập xã hội hóa, liên kết với mục tiêu 
của tổ chức, sử dụng nguyên tắc học tập thích nghi(3) và 
tính đến khả năng đo lường hiệu quả.

Sử dụng công nghệ di động: Thiết bị di động đã thay đổi 
phương thức làm việc, tương tác và phối hợp của doanh 
nghiệp. Với tỷ lệ thâm nhập toàn cầu tăng vọt, các tổ 
chức, nếu không cân nhắc sử dụng thiết bị di động 
trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực (Human Capital 
Management - HCM), sẽ rất khó khăn để cạnh tranh về 
nhân tài. Tuy thế, các công ty vẫn khá chậm chạp trong 
việc nắm bắt giải pháp học tập di động. Chỉ 10% công ty 
đang sử dụng giải pháp học tập dựa trên web di động, 
khoảng 8% sử dụng ứng dụng học tập di động. Hầu hết 
các công ty đều nhận thấy rằng giải pháp học tập di 
động có thể cải thiện tính ứng dụng, mở rộng phạm vi 
toàn cầu và hỗ trợ người dùng tốt hơn; nhưng lại không 
nắm được cách thức để triển khai một chiến lược học 

tập di động. Ngoài ra, một vài tổ chức còn gặp khó khăn 
trong việc xác định các lựa chọn sẵn có và nhà cung cấp 
phù hợp. Không kể đến những rào cản phải đối mặt, 
những tổ chức muốn tìm cách cải thiện hệ thống học tập 
sẽ cần phải coi giải pháp di động như một phần không 
thể thiếu và xác định rõ nhu cầu của mình, nhằm tìm ra 
đối tác công nghệ thích hợp.

Nắm bắt công cụ học tập xã hội hóa: Nhiều công ty đang 
nhanh chóng nắm bắt các công cụ truyền thông, cũng 
như đầu tư vào các phương thức cộng tác xã hội hóa để 
hỗ trợ tốt hơn cho nhân viên, đồng thời khuyến khích 
văn hóa học tập. Mặc dù công cụ xã hội đã và đang đóng 
một vai trò lớn, nhiều đơn vị vẫn thiếu kiến thức và cái 
nhìn sâu sắc xung quanh cách thức sử dụng những công 
cụ này trong học tập và phát triển. Trong số 59% công 
ty đang sử dụng công cụ xã hội cho chiến lược học tập, 
chỉ có 24% cho rằng nó hiệu quả. Một trong những lý do 
là các công ty này bị giới hạn về công cụ họ sử dụng. Họ 
hiện đang sử dụng ứng dụng chia sẻ tài liệu, diễn đàn 
thảo luận và blog; nhưng lại không thường sử dụng các 
blog truyền tải âm thanh và hình ảnh (video/micro blog) 
– phương thức mà theo nghiên cứu của chúng tôi là hiệu 
quả hơn – để cải thiện hệ thống học tập của mình. Theo 
đó, các doanh nghiệp phải tự tìm hiểu giá trị của học 
tập xã hội hóa và đầu tư vào những đơn vị cung cấp giải 
pháp giúp đem đến hiệu quả kinh doanh. 

Cân nhắc phương pháp học tập thích nghi (Adaptive 
Learning): Học tập thích nghi là phương pháp đột phá so 
với mô hình học tập truyền thống, cho phép nhân viên 
học theo cách thức riêng của họ. Phương pháp này đã 
trở nên phổ biến đối với các tổ chức giáo dục, với tên 
gọi “giảng dạy thích nghi”(adaptive teaching). Tại đó, 
giáo viên sẽ thu thập thông tin của từng học viên nhằm 
hiểu được những gì họ cần để cải thiện việc học tập. 
Với đối tượng người lao động, học tập thích nghi cũng 
được tiến hành tương tự. Nhân viên có thể được theo 
dõi riêng trong thời gian thực để xác định cách thức học 
tập phù hợp nhất với nhu cầu của họ. Phương pháp này 
đem lại lợi ích cho đối tượng lao động trẻ mới gia nhập 
với những kỳ vọng cao về tính linh hoạt và sự tương tác. 
Học tập thích nghi có thể giúp ích trong việc nâng cao 
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Với nhiệm vụ tổ chức và thực hiện các khóa đào tạo nâng 
cao trình độ dành cho cán bộ, nhân viên toàn Tập đoàn 
theo chương trình, kế hoạch đã được Lãnh đạo Tập đoàn 
phê duyệt, trong năm 2016, Trung tâm Đào tạo Bảo Việt 
đã hỗ trợ tư vấn và tìm kiếm các đối tác có kiến thức và 
kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực quản lý rủi ro (QLRR). 
ở Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo về lĩnh vực 
này còn rất hiếm hoặc không có nhiều kinh nghiệm thực 
tiễn trong vấn đề QLRR doanh nghiệp. Hơn nữa, trước yêu 
cầu cần được đào tạo chuyên sâu và bài bản thì việc tìm 
kiếm đối tác cung cấp dịch vụ đào tạo và giảng viên phù 
hợp lại càng trở nên khó khăn.

Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt là tập đoàn kinh tế 
kinh doanh đa ngành trong lĩnh vực dịch vụ tài chính nên 
phải đối mặt với rất nhiều loại rủi ro trong quá trình hoạt 
động kinh doanh. Do vậy, QLRR là yêu cầu cấp thiết trong 
công tác quản trị doanh nghiệp. Tập đoàn Bảo Việt là một 
trong những đơn vị tiên phong trong việctriển khai hệ 
thống QLRR phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp theo 
chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong đó chú trọngphát 
triển đội ngũ nhân lực thực hiện nhiệm vụ QLRR. Tập đoàn 
thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo về QLRR như: Đào 
tạo cơ bản, đào tạo kỹ năng thực hiện QLRR cơ bản (rủi 
ro bảo hiểm, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động…). Trong 
năm 2016, để tiếp tục kế hoạch đào tạo, cập nhật chuẩn 
mực và thông lệ quốc tế về QLRR, thực hiện chương trình 
đào tạo chuyên sâu về QLRR được Tổng Giám đốc Tập 
đoàn phê duyệt, TTĐTBV đã tổ chức khóa học chuyên sâu 
về nghiệp vụ - QLRR. Sau đây là  cảm nhận của chị Lê Thị 
Hà Linh - người tham dự khóa học này.

PV: Chào chị, chúng tôi được biết chị hiện đã tham 
gia khóa đào tạo chuyên sâu về QLRR. Đây có phải 
là lần đầu tiên chị được tham gia khóa học chuyên 
sâu như thế này? 
Cảm nhận ban đầu của chị về khóa học này như 
thế nào?

Thực sự đây là khóa học rất bài bản, chuyên sâu đầu tiên mà 
tôi được tham gia. Cảm nhận đầu tiên của tôi, ngay từ lúc 
tham gia khóa học là… TUYỆT VỜI!!! Trước đây, những vấn 

đề liên quan đến lĩnh vực này chỉ được đào tạo cơ bản, theo 
từng chủ đề, chứ chưa được tiếp cận một cách toàn diện và 
hệ thống như khóa học này. Nội dung khóa học mang tính 
thời sự - được cập nhật kịp thời theo chuẩn mực và thông lệ 
quốc tế.

PV: Chị có thể cho biết, những ai được tham gia 
khóa học này? 

Tất cả cán bộ thuộc Ban QLRR và những đầu mối QLRR tại 
Tập đoàn cũng như tại các đơn vị thành viên đều được tham 
dự. Ngoài ra, các kiểm toán viên nội bộ, chuyên viên tài 
chính, chuyên viên tuân thủ, chuyên viên an ninh bảo mật… 
cũng rất nhiệt tình tham gia.

PV: Khóa học này được thiết kế dành cho cấp nào? 

Thật tuyệt vời là khóa đào tạo lần này không chỉ dành cho 
các chuyên viên tại Tập đoàn và tại các đơn vị, mà còn có cả 
những lãnh đạo các cấp như Giám đốc Khối Kiểm toán Nội 
bộ, Trưởng ban Đầu tư, Trưởng ban An ninh Bảo mật, Trưởng 
ban Kiểm toán Nội bộ tại Tập đoàn; Giám đốc, Phó Giám đốc, 
Phó phòng phụ trách QLRR và Kiểm soát Nội bộ tại các đơn 
vị thành viên. Tôi cho rằng, sự tham gia nhiệt tình của họ 
đã góp phần làm nên thành công của khóa học, đồng thời 
cho thấy sự tin tưởng của Ban Lãnh đạo trong việc QLRR của 
doanh nghiệp.

PV: Vì sao học viên của khóa học lại bao gồm cán 
bộ ở nhiều cấp khác nhau và nhiều đơn vị khác 
nhau? 

Nguyên nhân là để kiện toàn bộ phận thực hiện nhiệm vụ 
QLRR, phân công cán bộ làm đầu mối chịu trách nhiệm thực 
hiện công tác QLRR tại đơn vị, thống nhất trong “ngành 
dọc” về QLRR trên toàn Tập đoàn. Các khóa đào tạo khác về 
chuyên môn (như Quản lý Khủng hoảng Truyền thông) cũng 
được triển khai giống như vậy. Đây sẽ là cách làm phổ biến 
trong đào tạo chuyên môn nghiệp vụ từ năm 2017 trở đi.

PV: Khóa học bước đầu đã trang bị cho chị những 
kiến thức, kỹ năng mà chị kỳ vọng hay chưa? Ấn 
tượng của chị về khóa học?

Hiện nay, môi trường kinh doanh liên tục thay đổi, khó 
lường, biến động, và trở nên phức tạp hơn mỗi ngày. Bởi vậy, 
môi trường kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tôi thấy khóa 
học đã giúp cho chúng tôi - những người thực hiện nhiệm vụ 
QLRR tại Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt nâng cao 
trình độ về QLRR và sử dụng kiến thức này để giúp doanh 
nghiệp QLRR tốt hơn trong môi trường kinh doanh nhiều 
thách thức.

Lúc đầu, khi đọc qua nội dung chương trình, nhìn thấy nội 
dung xây dựng tiêu chí đánh giá rủi ro, tôi đã thoáng suy nghĩ 

CẢM NHẬN Của HọC VIÊNhiệu quả làm việc, cũng như khuyến khích và giữ chân 
nhân viên vì nó cho phép người lao động xây dựng sự tự 
tin đồng thời với phát triển chuyên môn nghiệp vụ. Các 
công ty có lẽ nên cân nhắc việc thay thế phương thức 
học tập truyền thống bằng việc bắt đầu áp dụng các 
phương pháp học tập thích nghi.

Gắn kết với mục tiêu kinh doanh: Trong quá khứ, bộ phận 
đào tạo thường có rất ít liên hệ hay sự tham gia từ các bộ 
phận khác. Học tập của tương lai phải gắn kết mật thiết 
với chiến lược chung của tổ chức, nhằm giúp cho doanh 
nghiệp đạt được kết quả kinh doanh. Bất cứ chương trình 
hay việc đầu tư công nghệ nào cũng nên nhận được sự 
hỗ trợ từ những nhà lãnh đạo doanh nghiệp để đảm bảo 
rằng việc học tập sẽ theo hướng gìn giữ nguồn nhân lực, 
khuyến khích và tăng hiệu suất lao động. Đối với những 
công ty (chiếm 48%) gắn việc học với mục tiêu kinh, hơn 
70% đã có thể cải thiện được doanh thu của mình. 

Đo lường hiệu quả: Để xác định xem chiến lược học tập 
hiện có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh hay không, 
doanh nghiệp phải tìm cách đo lường sát sao hiệu quả 
của nó. Theo đó, trước hết nên xác định số liệu, bao gồm 
cả số liệu kinh doanh và số liệu học tập/nhân sự. Hiện 
nay, hầu hết các công ty đều đo lường hiệu quả làm việc, 
sự tham gia và hài lòng của nhân viên qua các số liệu 
kinh doanh cụ thể như tỷ lệ nghỉ việc, doanh thu, và lợi 
nhuận trên mỗi nhân viên toàn thời gian.

Các điểm chính cần rút ra

Hầu hết các công ty đều phải điều chỉnh chiến lược học 
tập sao cho thích nghi được với nhu cầu của đội ngũ lao 
động hiện nay. Các mô hình học tập truyền thống khó 
có thể thu hẹp khoảng cách giữa chủ doanh nghiệp và 
người lao động, hay cải thiện được công việc và hiệu 
suất làm việc. Bằng việc gắn kết chiến lược học tập với 
mục tiêu kinh doanh và tận dụng công nghệ tiên tiến, 
tổ chức có thể cải thiện đáng kể hệ thống học tập của 
mình. Các điểm chính bao gồm:

Lựa chọn nhà cung cấp phù hợp: Trong quá khứ, nhiều 
tổ chức bị giới hạn các lựa chọn công nghệ cho học 
tập và phát triển; nhưng ngày nay, có những giải pháp 
mới được phát triển hàng tháng. Các tổ chức nên cân 
nhắc những nhà cung cấp có năng lực đổi mới (sử 

dụng thiết bị di động, công cụ xã hội…) đồng thời 
hiểu được tầm quan trọng của việc đo lường hiệu quả 
hoạt động học tập.

Phối hợp với công việc kinh doanh: Chuyên gia về học 
tập phải liên kết chặt chẽ với các nhà lãnh đạo doanh 
nghiệp để thiết kế chương trình học tập, đồng thời thu 
thập thông tin từ những nhà cung cấp công nghệ phù 
hợp. Với những sự hỗ trợ đắc lực này, tổ chức có thể thay 
đổi cách tiếp cận học tập, tạo ra phương thức mới hướng 
tới thành công của cá nhân.

Ưu tiên cá nhân: Các công ty phải thay đổi cách thức 
nhìn nhận nhân viên và cần cân nhắc việc tập trung vào 
cá nhân cũng như những nhu cầu học tập đặc thù của 
họ. Với một vài công ty, chiến lược này có thể bao gồm 
các khía cạnh của học tập thích nghi; với những công ty 
khác, đó có thể là một chiến lược truyền thông khác biệt.

Chú thích

(1) Học tập di động: Là dạng học tập diễn ra trong nhiều 
bối cảnh, thông qua các tương tác xã hội sử dụng thiết 
bị điện tử cá nhân, tập trung vào tính di động của người 
học.Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/M-learning

(2) Học tập theo hướng xã hội hóa: Là dạng học tập diễn 
ra ở quy mô lớn hơn so với học tập cá nhân hoặc nhóm 
– quy mô xã hội, thông qua tương tác xã hội giữa những 
người tham gia. Cụ thể hơn, một phương pháp được coi 
là học tập theo hướng xã hội hóa cần phải đáp ứng đủ 
các tiêu chí sau đây: (1) chứng minh được đã có sự thay 
đổi về nhận thức/hiểu biết giữa các cá nhân tham gia, 
(2) chứng minh được những thay đổi này đã vượt qua 
phạm vi cá nhân và thuộc phạm vi xã hội/cộng đồng lớn 
hơn, (3) được tiến hành thông qua các tương tác và xử lý 
thông tin giữa các cá nhân trong phạm vi một mạng xã 
hội.Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_learning_
(social_pedagogy)

(3) Học tập thích nghi: Là dạng học tập sử dụng máy 
tính như là thiết bị giảng dạy, tương tác, sắp xếp và phân 
bổ nguồn lực con người và các phương tiện; dựa trên 
yêu cầu riêng biệt của từng người học.  
Nguồn:https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_learning

(4) L&D: Học tập và Phát triển - Learning and Development 

(David Wentworth, Mollie Lombardi) 
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rằng việc đánh giá này dựa trên các kiến thức chung chung. 
Tuy nhiên, khi được tham gia vào chủ đề này, tôi nhận thấy 
sự khác biệt rất rõ giữa kiến thức mà khóa học cung cấp và 
những gì tôi được biết qua các khóa học trước đây. Việc đánh 
giá rủi ro được chia thành các bước nhỏ như: Xây dựng ma 
trận tiêu chí đánh giá, xếp hạng rủi ro tiềm tàng, đánh giá 
kiểm soát và xếp hạng các rủi ro còn lại... Một điều khiến tôi 
đặc biệt yêu thích đó là giảng viên hướng dẫn các bước cụ 
thể, cung cấp tài liệu, biểu mẫu để có thể dễ dàng hình dung 
và áp dụng.

Ngoài ra, việc thực hành các tình huống cụ thể được đi kèm 
với từng bài học giúp chúng tôi có cái nhìn xuyên suốt theo 
cả quá trình QLRR của một doanh nghiệp. Các ví dụ được 
đưa ra song hành và nhất quán từ đầu khóa học cho tới lúc 
kết thúc, mang tính chất tương tác cao, với các chủ đề để 
thảo luận và hoạt động thực tế diễn ra rất sôi nổi, hào hứng. 

PV: Mục tiêu đầu tiên của chị đến với khóa học này 
là gì?

Tôi muốn nâng cao sự hiểu biết và có thể áp dụng vào thực 
tế các kiến thức chuyên sâu hơn trong lĩnh vực QLRR. Và thật 
may mắn, chương trình học đã đáp ứng vượt kỳ vọng của tôi.

PV: Với chị, khóa học đã thay đổi vấn đề gì nói 
chung, cũng như cách nhìn và phương pháp tiếp 
cận với QLRR doanh nghiệp (ERM) nói riêng?

Tôi đã hiểu rõ nét hơn về ERM tại Tập đoàn Bảo Việt và các 
đơn vị thành viên Tập đoàn và chúng tôi cùng thảo luận về 
những việc cần làm để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao ERM 

của toàn Tập đoàn. Và một khi QLRR đã trở thành cấu phần 
thiết yếu trong mọi hoạt động của doanh nghiệp thì sẽ tạo 
nên môi trường văn hóa QLRR thành công. Vì thế, theo tôi, 
chương trình học lần này còn là một trong các cách từng 
bước xây dựng, phát triển văn hóa QLRR tại Tập đoàn Bảo 
Việt cũng như ở từng cấp đơn vị thành viên.

Một điều khá thú vị nữa là, trong lớp học, những học viên 
từ lãnh đạo cấp cao hoặc cấp trung ở Tập đoàn và các đơn 
vị thành viên đến các chuyên viên, đều tham gia thảo luận 
sôi nổi, khiêm tốn học hỏi và đưa ra ý kiến ở các góc độ khác 
nhau giúp cho học viên thu được những kiến thức đa chiều 
về ERM. Tinh thần học hỏi của họ và mọi người đã lan tỏa và 
khiến tôi rất nể phục.

Trong thời gian tới, tôi hy vọng Trung tâm Đào tạo sẽ tổ chức 
thêm nhiều khóa học chuyên sâu khác để phát triển nguồn 
nhân lực với trình độ cao, chuyên nghiệp trong hoạt động 
kinh doanh của Tập đoàn nói chung và trong lĩnh vực QLRR 
nói riêng. 

PV: Chị có chia sẻ gì thêm sau khi kết thúc khóa 
học không?

Sau khi hoàn thành khóa học này, tôi có cái nhìn tổng thể 
hơn và có thêm các kinh nghiệm để chia sẻ với những người 
chưa được tham gia. Tôi hy vọng, các giá trị mà khóa học 
mang lại sẽ được lan tỏa tới tất cả mọi người để QLRR luôn 
song hành cùng hoạt động kinh doanh, góp phần vào thực 
hiện mục tiêu tăng trưởng hiệu quả, phát triển bền vững và 
tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.



Thư chúc mừng Trung tâm Đào tạo Bảo Việt nhân  
kỷ niệm 20 năm thành lập

Trung tâm Đào tạo Bảo Việt - chuẩn bị nguồn lực 
cho sự phát triển bền vững 

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và văn hóa Bảo Việt

Bàn về chương trình đào tạo cơ bản bảo hiểm cho cán bộ, 
nhân viên của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực 
bảo hiểm ở Việt Nam: Nhìn từ góc độ doanh nghiệp

Đào tạo cơ bản kết hợp với đào tạo thực tế nguồn nhân lực ở 
Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt
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