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Bối cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính - tiền tệ
năm 2012

Năm 2012 là một năm đầy khó khăn đối với kinh tế Việt Nam
khi phải đối mặt với không chỉ những thách thức nội tại của nền
kinh tế mà cả những thách thức bên ngoài do kinh tế thế giới
diễn biến phức tạp và xu hướng chung là vẫn chưa thoát khỏi
khủng hoảng. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 2012 tăng
5,03%, thấp hơn mức tăng 5,89% năm 2011. Với mức tăng này,
chỉ tiêu tăng trưởng bình quân 6,5% - 7% cho giai đoạn 2011-
2015 (đã được điều chỉnh vào tháng 10/2011 từ mức 7-7,5% cuối
năm 2010) được đánh giá là rất khó khăn để thực hiện.

những thành tựu kinh tế năm 2012
Năm 2012 ghi nhận sự điều hành quyết liệt của Chính phủ

trong kiềm chế lạm phát. Ngay từ đầu năm, Chính phủ đã ban
hành Nghị quyết số 01/NQ-CP với mục tiêu trọng tâm là ổn định
kinh tế vĩ mô, tiếp tục kiềm chế lạm phát, tái cơ cấu nền kinh tế,
đổi mới mô hình tăng trưởng. Với mục tiêu này, trọng tâm của
các chính sách vĩ mô, đặc biệt là chính sách tiền tệ, trong năm
2012 hướng vào kiểm soát diễn biến của tình hình lạm phát. Kết
quả là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm 2012 chỉ tăng 6,81%;
thấp hơn nhiều so với mức tăng 18,13% của năm 2011 và
11,75% của năm 2010. Lạm phát trong tầm kiểm soát là cơ sở
cho việc cắt giảm lãi suất quyết liệt ngay từ những tháng đầu
năm. 

Bên cạnh kiềm chế lạm phát thành công, những điểm sáng
của nền kinh tế trong năm 2012 phải kể đến là hoạt động xuất
khẩu tăng khá, 18,2%, góp phần cải thiện cán cân thương mại,
xuất siêu năm 2012 đạt 780 triệu USD và là năm đầu tiên Việt
Nam xuất siêu từ 1993. Trạng thái xuất siêu được duy trì phần
lớn thời gian của năm đã góp phần quan trọng giữ tỷ giá ổn định
cả năm 2012, tạo điều kiện thuận lợi để NHNN mua vào lượng
lớn ngoại tệ, tăng dự trữ ngoại hối năm 2012 lên 24 tỷ USD. Bên
cạnh đó, dòng vốn FDI vào Việt Nam năm 2012 duy trì mức tăng
khá, đạt gần 11 tỷ USD trong bối cảnh dòng vốn FDI toàn cầu
hạn chế.

những khó khăn, thách thức
Bên cạnh những thành tựu đạt được, những vấn đề kinh tế

nổi cộm của năm 2012 đang gây lo ngại về nền tảng vĩ mô thiếu
bền vững. Đó là tổng cầu tăng yếu, tăng trưởng tín dụng thấp,
cầu đầu tư giảm, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, và nhất là
nợ xấu ngân hàng tăng cao.

Mặc dù lạm phát được kiểm soát thành công nhưng mức
tăng thấp của chỉ số giá tiêu dùng năm 2012 cộng với mức tăng
trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ thấp và đầu tư xã
hội giảm đã phản ánh tình trạng tổng cầu trì trệ suốt năm 2012.
Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm
2012 (đã loại trừ yếu tố tăng giá) chỉ tăng 6,2%, tăng nhẹ so với
mức tăng 4,7% năm 2011 song thấp hơn nhiều so với năm 2010
(14%). Do sức cầu trong nước thấp cộng với nhu cầu xuất khẩu
giảm, hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Chỉ số
sản xuất công nghiệp cả năm 2012 chỉ tăng 4,8%; giảm mạnh
so với mức tăng 6,8% năm 2011. Chỉ số tồn kho tại thời điểm

Khối xây dựng Chiến LượC
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Thị trường
bảo hiểm 
năm 2012 &
Dự báo năm 

Nguồn: GSO

diễn Biến chỉ số cPi năm 2012

2013

Nguồn: NHNN, Ban NCPT tổng hợp

tăng trưởng tín dụng và huy động năm 2012

tháng 12/2012 tăng 20,1% so với cùng kỳ,
thấp hơn mức tăng 23% năm 2011. Cầu đầu
tư cũng sụt giảm đáng kể do đầu tư công bị
thắt chặt và dòng vốn tín dụng không có đầu
ra do hoạt động sản xuất kinh doanh bị thu
hẹp. Tỷ trọng vốn đầu tư so với GDP 2012 đạt
mức thấp nhất kể từ năm 2000, chỉ đạt 33,5%. 

Thị trường tài chính tiền tệ diễn biến
phức tạp, rủi ro gia tăng

Trên thị trường tài chính, tiền tệ, những
thách thức lớn là tín dụng tăng trưởng thấp,
rủi ro, nợ xấu tăng cao. Chưa năm nào, chính
sách tiền tệ được NHNN triển khai mạnh mẽ
và quyết liệt như năm 2012 với 6 lần cắt giảm
trần lãi suất huy động từ mức 14%/năm
xuống còn 8%/năm cùng với những điều

chỉnh giảm trần lãi suất cho vay nhằm mục
tiêu giảm mặt bằng lãi suất, giảm chi phí đầu
vào cho DN. Sự điều hành chính sách tiền tệ
còn phức tạp ở khía cạnh ổn định thanh
khoản hệ thống và ổn định thị trường vàng
trong bối cảnh rủi ro thanh khoản gia tăng và
giá vàng biến động mạnh. Tín dụng cả năm
2012 tăng 8,91%, là mức tăng trưởng thấp
trong nhiều năm trở lại đây. Xử lý nợ xấu và
tái cơ cấu ngân hàng khó khăn hơn kỳ vọng.
Thị trường chứng khoán diễn biến ảm đạm,
thanh khoản giảm mạnh. Điểm sáng trên thị
trường tài chính - tiền tệ năm 2012 là giá trị
tiền đồng và thi trường ngoại hối được giữ ổn
định, thị trường trái phiếu tăng trưởng khả
quan. 
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Trong nhóm DNBH nước ngoài, 8/11
doanh nghiệp có tăng trưởng doanh thu
cao hơn mức chung toàn thị trường. 2
doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài có tỷ lệ
tăng trưởng doanh thu phí trên 50% so với
cùng kỳ năm 2011 là Cathay (137,8%) và
Samsung Vina (63,3%).

Tính cả năm 2012, thị phần của 5 doanh
nghiệp bảo hiểm dẫn đầu tăng 0,8% và
nhóm doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài
tăng 1,4% và nhóm doanh nghiệp bảo
hiểm trong nước còn lại mất 2,2% thị phần.

Bồi thường bảo hiểm
Cùng với việc cắt giảm chi phí để đối

phó với tình hình lạm phát, các doanh
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cũng đang
tìm mọi cách để giảm tỷ lệ bồi thường. Năm
2012 mặc dù vẫn xảy ra nhiều vụ thiên tai,
bão lũ, tổn thất lớn về cháy nổ, thân tàu,

hàng hóa nhưng với sự nỗ lực của các
DNBH, tỷ lệ bồi thường đã giảm đáng kể so
với năm 2011. 

Trong nhóm dẫn đầu, Bảo hiểm Bảo
Việt, Bảo Minh, và PJICO có tỷ lệ bồi thường
cao hơn mức trung bình thị trường lần lượt
là 43,9%, 52,6% và 46,1%. PVI có tỷ lệ bồi
thường là 25,2%, PTI là 33,5%, cùng thấp
hơn mức trung bình thị trường. Tuy nhiên,
so với năm 2011 Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo
Minh và PTI giảm tỉ lệ bồi thường, trong khi
PVI và PJICO tăng tỉ lệ này.

11/29 DNBH có tỷ lệ thực bồi thường
bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của
toàn thị trường, trong đó 6 DNBH có tỷ lệ
thực bồi thường trên 50% là Bảo Minh
(52,6%), Hùng Vương (53,7%), SHB-Vina-
comin (54,9%) QBE (92,3%), Liberty (64,4%)
và Fubon (81,5%). 
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thị trường Bảo hiểm năm 2012
Tác động của bối cảnh kinh tế

2012 đến thị trường bảo hiểm
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn của

năm 2012, thị trường bảo hiểm đối mặt
với nhiều khó khăn. Tổng cầu suy giảm
do do tiêu dùng và đầu tư giảm cùng với
hoạt động sản xuất kinh doanh bị thu
hẹp đã tác động làm giảm nhu cầu bảo
hiểm. Trên thị trường bảo hiểm phi nhân
thọ, các nghiệp vụ chính như xe cơ giới,
tàu, tài sản và kỹ thuật đều suy giảm do
cắt giảm đầu tư công, thắt chặt tín dụng,
ngành vận tải biển suy thoái. Trong năm
xảy ra nhiều vụ thiên tai, bão lũ, cháy nổ
và các thiệt hại về thân tàu, hàng hóa, tài
sản làm gia tăng chi phí bồi thường của
các doanh nghiệp bảo hiểm. Bên cạnh
đó, tình trạng nợ phí, rủi ro thanh toán
gia tăng và nạn trục lợi bảo hiểm chưa
được kiểm soát chặt chẽ ảnh hưởng đến
kết quả hoạt động của các doanh
nghiệp bảo hiểm. Trên thị trường bảo
hiểm nhân thọ, suy giảm kinh tế đã tác
động đến thu nhập thực tế của người
dân, làm giảm nhu cầu bảo hiểm. Cạnh
tranh trên thị trường bảo hiểm cả nhân
thọ và phi nhân thọ đều gia tăng mạnh
mẽ. Điều đáng nói là trong bối cảnh
cạnh tranh gia tăng, những hành vi cạnh
tranh không lành mạnh và trục lợi bảo
hiểm cũng có xu hướng gia tăng, nhất là
lĩnh vực bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm
y tế. 

Về hoạt động đầu tư tài chính, xu

hướng lãi suất giảm cùng với sự suy
giảm của thị trường chứng khoán đã
khiến các doanh nghiệp bảo hiểm tăng
trích lập dự phòng rủi ro chứng khoán
đáng kể trong những quý đầu năm,
khiến kết quả lợi nhuận bị ảnh hưởng.
Sự hồi phục của thị trường chứng khoán
giai đoạn cuối năm đã giúp các doanh
nghiệp giảm phần nào trích lập dự
phòng rủi ro chứng khoán, góp phần cải
thiện lợi nhuận kinh doanh cả năm 2012. 

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó
khăn song nhờ những động lực về dân
số và xã hội, cũng như nỗ lực của chính
các doanh nghiệp bảo hiểm, thị trường
bảo hiểm nhìn chung vẫn đạt mức tăng
trưởng khả quan, khoảng 10-11%, so với
các ngành kinh tế nói chung. Theo
thông tin từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam,
năm 2012 toàn ngành bảo hiểm đầu tư
vào nền kinh tế khoảng 95.000 tỷ đồng
từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm và vốn
chủ sở hữu.

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ
Tăng trưởng doanh thu phí gốc
Theo số liệu ước tính của Cục Quản

lý Giám sát Bảo hiểm - Bộ Tài chính (QL-
GSBH), tổng doanh thu phí bảo hiểm
gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân
thọ năm 2012 ước đạt 22.777 tỷ đồng,
tăng 10,7%, bằng 1/2 mức tăng của năm
2011 là 21%. Đây là tốc độ tăng trưởng
thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.
Trong bối cảnh đó, tốc độ tăng trưởng
doanh thu phí của hầu hết các doanh

nghiệp bảo hiểm (DNBH) và các nghiệp
vụ bảo hiểm lớn đều giảm đáng kể so
với năm 2011, 9/29 DNBH tăng trưởng
thấp hơn mức tăng trưởng chung toàn
thị trường. 

Bảo hiểm Bảo Việt vẫn đạt tốc độ
tăng trưởng khả quan, khẳng định vị trí
dẫn đầu thị trường với tổng doanh thu
ước đạt 5.400 tỷ đồng, chiếm 23,7% thị
phần. PVI mặc dù tăng trưởng khả quan
hồi 6 tháng đầu năm, song tính chung
cả năm 2012 chỉ tăng trưởng 9,1%, tổng
doanh thu phí ước đạt 4.626 tỷ đồng,
chiếm 20,3% thị phần. PTI tăng trưởng
cao nhất trong nhóm 5 doanh nghiệp
dẫn đầu thị trường nhờ hợp đồng bảo
hiểm VINASAT 2 với mức tăng 51%,
doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt
1.638 tỷ đồng, nâng thị phần tổng
doanh thu phí từ 5,3% năm 2011 lên
7,2% năm 2012. Bảo Minh đã thoát khỏi
tình trạng giảm doanh thu so với cùng
kỳ trong 3 quý đầu năm, mức tăng
trưởng cả năm là 6,0%, doanh thu phí
bảo hiểm gốc ước đạt 2.261 tỷ đồng. Với
mức tăng này, thị phần năm 2012 của
Bảo Minh ước đạt 9,9%, giảm so với
10,4% năm 2011.

Ngoài 5 DNBH dẫn đầu thị trường,
trong số 13 doanh nghiệp bảo hiểm
trong nước còn lại, chỉ có MIC, Xuân
Thành và Hùng Vương có tỷ lệ tăng
trưởng cao hơn mức tăng chung của
toàn thị trường, 6/13 doanh nghiệp tăng
trưởng âm. 

Nguồn: Cục QLGSBH – Bộ Tài chính

tốc độ tăng trưởng dtPBh của nhóm dnBh trong nước 

tốc độ tăng trưởng dtPBh của nhóm dnBh nước ngoài

Nguồn: Cục QLGSBH – Bộ Tài chính

tăng trưởng tổng doanh thu Phí (tỷ đồng) thị Phần tổng doanh thu Phí

Nguồn: Cục QLGSBH – Bộ Tài chính
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Thị trường bảo hiểm nhân thọ
Theo số liệu ước tính của Cục QL-

GSBH, tổng doanh thu phí bảo hiểm
nhân thọ năm 2012 ước đạt 17.916 tỷ
đồng, tăng 11,9% so với mức tăng 16,2%
năm 2011. Xét thị phần tổng doanh thu
phí bảo hiểm của các hợp đồng có hiệu
lực, Prudential đứng đầu với 34,3% thị
phần, Bảo Việt Nhân thọ đứng thứ hai với
29,6% thị phần, Manulife 12,4%, AIA
7,6%, Dai-ichi 7,5%, ACE 5,5%. Trong số 5
doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ dẫn
đầu thị trường, thị phần của Prudential
năm 2012 giảm đáng kể so với năm
2011, trong khi Bảo Việt Nhân thọ,
Manulife và Dai-i-chi tăng thị phần. Thị
phần của các doanh nghiệp còn lại tăng
từ 1,9% năm 2011 lên 3,1%. Điều này cho
thấy mức độ tập trung của thị trường
bảo hiểm nhân thọ đang có xu hướng
giảm, song nhìn chung vẫn ở mức cao.

Năm 2012 cũng chứng kiến cuộc
cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh
nghiệp bảo hiểm nhân thọ nhằm gia
tăng thị phần doanh thu khai thác mới.
Theo ước tính của Cục QLGSBH, tổng
doanh thu khai thác mới cả năm 2012
ước đạt 5.208 tỷ đồng (trong đó hợp
đồng bảo hiểm chính đạt 4.808 tỷ đồng),
tăng 12,9%. Còn theo ước tính của Nhóm
các chuyên gia Actuary của các doanh
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nghiệp bảo hiểm (AWG), doanh thu khai
thác mới toàn thị trường năm 2012 ước
đạt 5.508 tỷ đồng, tăng 13,3%. Tốc độ
tăng trưởng doanh thu khai thác mới đã
giảm đáng kể, thấp hơn tốc độ tăng
trưởng tổng doanh thu phí, cho thấy sự
suy giảm nhu cầu bảo hiểm nhân thọ
trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu,
Bảo Việt Nhân thọ đạt tốc độ tăng
trưởng doanh thu khai thác mới cao
nhất, ước đạt khoảng 26,5%, cao gấp đôi
so với tốc độ tăng trưởng chung toàn thị
trường là 13,3%, nhờ đó thị phần doanh
thu khai thác mới của Bảo Việt tăng từ
22,3% năm 2011 lên 23,4% năm 2012.
Manulife và Dai-i-chi cũng đạt tốc độ
tăng trưởng doanh thu khai thác mới
cao hơn mức tăng trưởng chung của thị
trường, lần lượt là 19,0% và 17,5%, nhờ
đó thị phần doanh thu khai thác mới
cũng được cải thiện. Đáng chú ý là tốc
độ tăng trưởng của Korea Life ước đạt
93,7%, giúp nâng thị phần doanh thu
khai thác mới của Korea Life từ mức
1,9% năm 2011 lên 3,2% năm 2012.

hoạt động cạnh tranh trên thị
trường

Trên thị trường bảo hiểm phi nhân
thọ, cạnh tranh thị trường chủ yếu qua
kênh phân phối, trong đó kênh khai

thác trực tiếp, môi giới, đại lý vẫn đóng
vai trò chủ đạo. Kênh bancasurance
được chú trọng, do mô hình này có tiềm
năng lớn, tiện lợi cho khách hàng, tiết
kiệm chi phí cho DNBH và tận dụng
được hệ thống mạng lưới rộng khắp của
các ngân hàng để phân phối các sản
phẩm bảo hiểm. Một số doanh nghiệp
còn đầu tư nâng cấp website nhằm bán
bảo hiểm trực tuyến, bán hàng qua điện
thoại (telesales)… Do cầu bảo hiểm khu
vực doanh nghiệp giảm đáng kể nên
nhiều doanh nghiệp bảo hiểm tập trung
tăng cường khai thác mảng bán lẻ. Các
doanh nghiệp chú trọng hơn đến phát
triển, làm mới sản phẩm, đồng thời triển
khai nhiều chương trình khuyến mại
nhằm thu hút khách hàng. Đặc biệt, chi
phí dịch vụ y tế tăng cao trong năm
2012 tác động lớn đến nhu cầu mua bảo
hiểm y tế của người dân. Các sản phẩm
về bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế
được tập trung khai thác. Bên cạnh đó,
các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân
thọ  còn đầu tư nâng cao chất lượng
dịch vụ khách hàng, chú trọng công tác
bồi thường, đẩy nhanh tiến độ giải
quyết các đơn bảo hiểm. 

Trên thị trường bảo hiểm nhân thọ,
xu hướng cạnh tranh thể hiện rõ nét qua
chiến lược tung sản phẩm mới diễn ra

tích cực ngay từ đầu năm. Các doanh
nghiệp bảo hiểm nhân thọ liên tục phát
triển, làm mới sản phẩm bằng cách tích
hợp nhiều tính năng hỗ trợ các chi phí y
tế và giáo dục phục vụ nhu cầu ngày
càng gia tăng của khách hàng. Về cạnh
tranh kênh phân phối, các doanh
nghiệp phát triển mạng lưới hệ thống ra
nhiều tỉnh/thành, trong đó có xu hướng
phát triển ra thị trường phía Bắc. Các
hình thức hợp tác bancassurance ngày
càng đa dạng, trong đó có cả hình thức
phân phối sản phẩm độc quyền qua
một ngân hàng. 

Bên cạnh việc phát triển sản phẩm
và kênh phân phối, các DNBH năm nay
cũng chú trọng củng cố công tác quản
trị điều hành, kiểm tra, kiểm soát nội bộ
và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
để cải thiện chất lượng dịch vụ trong
khâu chăm sóc khách hàng nhằm tạo
lập uy tín cũng như thu hút nhiều khách
hàng hơn nữa. Trước yêu cầu về tái cơ
cấu các DNBH theo chủ trương tái cơ
cấu chung của nền kinh tế, các DNBH
cũng bắt đầu chú trọng nhiệm vụ tái cơ
cấu, mở rộng hợp tác với các đối tác
nước ngoài nhằm tăng cường năng lực
tài chính và củng cố hoạt động chuẩn bị
sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới. 

döï caûm 2013

Nguồn: Cục QLGSBH – Bộ Tài chính

Bồi thường Bảo hiểm gốc (tỷ đồng) tỷ lệ Bồi thường của 5 dnBh dẫn đầu tăng trưởng doanh thu khai thác mới năm 2012 của các dnBh 

Nguồn: AWG;

thị Phần tổng doanh thu Phí 2012 (hợP đồng có hiệu lực)

thị Phần doanh thu khai thác mới 2012 

Nguồn: Cục QLGSBH – Bộ Tài chính

Nguồn: AWG; Ghi chú: Thị phần DTKTM  2011 là số của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam
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dự Báo tình hình kinh tế năm 2013 
Năm 2013, nền kinh tế Việt Nam

được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn.
Trọng tâm các chính sách điều hành vĩ
mô 2013 tiếp tục là kiểm soát lạm
phát, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ
mô, tháo gỡ khó khăn cho sản
xuất kinh doanh và hỗ trợ thị
trường, tiếp tục tiến trình cải cách
nền kinh tế và khôi phục niềm tin
thị trường, đảm bảo an sinh xã hội
(Nghị quyết số 01/NQ-CP ban
hành ngày 7/1/2013). Với những
kết quả đạt được trong năm 2012
và với định hướng chính sách
năm 2013, môi trường vĩ mô năm
2013 dự báo ổn định hơn, tăng
trưởng GDP ở mức hợp lý, lạm
phát kỳ vọng tiếp tục được kiềm chế ở
mức một con số. Tốc độ tăng trưởng kim
ngạch xuất khẩu năm 2013 dự báo giảm
so với năm 2012 song vẫn đạt mức tăng
khá. Cán cân thương mại tiếp tục được
cải thiện, dự trữ ngoại hối tăng, tỷ giá ổn
định. Thu hút vốn FDI dự báo tiếp tục
đạt mức khả quan trong năm 2013.
Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị
quyết số 02/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ
khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xử lý
nợ xấu, hỗ trợ thị trường, trong đó, chủ
yếu liên quan đến thị trường bất động
sản. 

Mặc dù vậy, quá trình hồi phục của
nền kinh tế trong năm 2013 vẫn trong
giai đoạn đầu, tăng trưởng chưa bền
vững do tổng cầu của nền kinh tế còn
yếu, sự hồi phục của doanh nghiệp và
gia tăng sức cầu thị trường có thể diễn
ra chậm hơn kỳ vọng. Niềm tin người
tiêu dùng và nhà đầu tư vẫn cần thời
gian để khôi phục. Bên cạnh đó, áp lực
lạm phát tăng trở lại vẫn còn lớn do tác
động của chính sách nới lỏng tiền tệ
cộng với giá lương thực, thực phẩm
nhiều nguy cơ tăng trở lại, giá điện nước
có thể tiếp tục tăng, giá mặt hàng y tế,
giáo dục có thể tiếp tục bị điều chỉnh.
Mặc dù vậy, do yêu cầu cấp bách về tháo
gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ
thị trường và thúc đẩy tổng cầu hồi
phục trở lại, lãi suất chịu áp lực phải tiếp
tục giảm để giảm mặt bằng lãi suất. 

Bên cạnh đó, sức ép giải quyết nợ
xấu ngân hàng và tiến trình tái cơ cấu
nền kinh tế, nhất là tái cơ cấu hệ thống
tài chính - ngân hàng, đang đặt ra

những thách thức lớn. Các chuyên gia
kinh tế trong và ngoài nước đều cho
rằng, Việt Nam không nên tiếp tục chậm
chễ trong tái cơ cấu nền kinh tế cũng
như xử lý nợ xấu. Đối với hệ thống ngân
hàng, nhiệm vụ tái cơ cấu hệ thống
ngân hàng thương mại và xử lý nợ xấu
kỳ vọng sẽ được triển khai quyết liệt và
dự báo hoạt động ngân hàng sẽ tiếp tục
phải đối mặt với không ít khó khăn, biến
động trong năm 2013.

Trong bối cảnh đó, những khó khăn
đối với thị trường bảo hiểm vẫn còn
nhiều. Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ
khả năng vẫn chịu nhiều tác động bởi sự
suy giảm kinh tế, thắt chặt đầu tư công.
Rủi ro nợ phí bảo hiểm, trục lợi bảo hiểm
vẫn là thách thức đối với các DNBH. Thu
nhập của người dân bị tác động do kinh
tế tăng trưởng suy giảm nên cầu thị

trường bảo hiểm nhân thọ cũng tiếp tục
chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, vẫn có
những yếu tố thuận lợi cho sự phát triển
của thị trường. Cạnh tranh bình đẳng

giữa doanh nghiệp trong nước và
nước ngoài là xu hướng tất yếu do
mở cửa thị trường theo cam kết
WTO. Bộ Tài chính sẽ thắt chặt
thêm quy định thanh tra, giám sát
các DNBH tạo động lực cạnh tranh
lành mạnh cho thị trường. Tái cơ
cấu các Tập đoàn kinh tế nhà nước
và tái cơ cấu thị trường bảo hiểm
sẽ ảnh hưởng tới tình hình cạnh
tranh trên thị trường bảo hiểm phi
nhân thọ, đặc biệt là với các công
ty bảo hiểm nội ngành. Các yếu tố
nền tảng về dân số - xã hội tiếp tục

tác động tích cực lên thị trường bảo
hiểm, đặc biệt là thị trường bảo hiểm
nhân thọ. Ngoài ra, năm 2013 sẽ bắt đầu
triển khai thí điểm Chương trình hưu trí
bổ sung. Dự báo chương trình hưu trí bổ
sung sẽ trở thành nhân tố tích cực đối
với triển vọng phát triển dài hạn của thị
trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.
Trên cả hai thị trường bảo hiểm, yêu cầu
về củng cố hoạt động, nâng cao chất
lượng quản trị công ty, quản trị rủi ro
nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh đòi
hỏi các DNBH phải chủ động, tích cực
trong quá trình tái cơ cấu nhằm đứng
vững trên thị trường. Dự báo năm 2013,
thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng
trưởng doanh thu phí gốc 10-12%, thị
trường bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng
tổng doanh thu phí 12-14%. 
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tăng trưởng vững chắc 
Khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam và thế giới trong

năm 2012 có tác động khá mạnh tới các doanh nghiệp nói
chung và Bảo Việt nói riêng. Bảo Việt cũng chịu sự ảnh hưởng
của các tác động tương tự đối với hầu hết các mảng hoạt động
kinh doanh bảo hiểm và dịch vụ tài chính. Theo số liệu ước tính
của Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm, thị trường bảo hiểm ước
tăng trưởng chỉ 10,7%, so với mức tăng trưởng 21% của năm
2011. 

Chấp nhận những áp lực, thách thức của nền kinh tế khó
khăn và cạnh tranh, Bảo Việt đã tập trung đánh giá tình hình,
bám sát diễn biến thị trường và triển khai các biện pháp kinh
doanh linh hoạt, phù hợp và đạt được những thành quả đáng
tự hào. Năm 2012, về cơ bản Tập đoàn Bảo Việt đã hoàn thành
các mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận, tăng trưởng Đại hội đồng
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Trước tình hình đó, các doanh nghiệp
bảo hiểm đã đưa ra nhiều giải pháp để
vượt qua thách thức trên.

Thứ nhất, các doanh nghiệp bảo hiểm
tự tiến hành tái cơ cấu tài chính doanh
nghiệp bằng các giải pháp lựa chọn đối
tác chiến lược góp vốn và chung sức phát
triển kinh doanh bảo hiểm, xử lý tốt khoản
nợ đọng dây dưa phí bảo hiểm, tái cơ cấu
danh mục đầu tư đảm bảo an toàn hiệu
quả tạo nên năng lực tài chính lành mạnh,
biên khả năng thanh toán cao.

Thứ hai, các doanh nghiệp bảo hiểm
tự tiến hành cải tiến và phát triển sản
phẩm mới. Đưa ra nhiều sản phẩm bảo
hiểm ngoài bảo hiểm tài sản cho các tổ
chức (kinh doanh và hành chính sự
nghiệp). Đó là các sản phẩm bảo hiểm tài
sản cá nhân, bảo hiểm trách nhiệm (trách
nhiệm dân sự, trách nhiệm nghề nghiệp,

trách nhiệm sản phẩm,
trách nhiệm
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NgàNh Bảo hiểm: TăNg TrưởNg 
đáp ứNg Nhu cầu Bảo hiểm 
của NềN kiNh Tế và xã hội

Ông Phùng ĐắC LộC
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năm 2012, nền kinh tế trong và ngoài nước có
những diễn biến không mấy thuận lợi, không ít
doanh nghiệp phải điều chỉnh kế hoạch 
doanh thu và lợi nhuận. Mặc dù vậy, một số
doanh nghiệp vẫn phát triển vững chắc, đạt
được những thành công nhất định, Tập đoàn Bảo
việt là một trong số đó

SOng việT 

10,5%, bảo hiểm nhân thọ ước đạt
18.000 tỷ đồng tăng trưởng 12%, đầu
tư vào nền kinh tế quốc dân ước đạt
95.000 tỷ đồng tăng trưởng 13% đảm
bảo được cơ bản nhu cầu bảo hiểm
cho nền kinh tế xã hội.

Năm 2013 chỉ tiêu kinh tế xã hội
đã được Quốc hội thông qua, tăng
trưởng GDP 5,5%, tổng mức đầu tư
toàn xã hội 30% GDP. Các chỉ tiêu này
có cao hơn năm 2012 chút ít nhưng
khó khăn vốn có của nền kinh tế xã
hội đang còn đó không phải ngày
một ngày hai khắc phục được: tắc
nghẽn tín dụng, ứ đọng hàng tồn kho,
bất động sản; công ăn việc làm cho
người lao động, đầu ra kích cầu cho
thương mại dịch vụ.

Song, ngành bảo hiểm quyết tâm
tiếp tục thực hiện các giải pháp trên
(đã đem lại thành công trong năm
2012) một cách nỗ lực, quyết liệt hơn
để tiếp tục tăng trưởng có hiệu quả.
Toàn ngành phấn đấu tăng trưởng
doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ
13%-14%, bảo hiểm phi nhân thọ
11%-12%, đầu tư vào nền kinh tế
quốc dân 14%-15%.

Ngành bảo hiểm sẽ chung sức
cùng các doanh nghiệp sản xuất kinh
doanh đáp ứng nhu cầu bảo hiểm tối
thiểu cho tổn thất toàn bộ hoặc bảo
hiểm cho rủi ro cháy nổ, bão lụt đến
các nhu cầu bảo hiểm cao hơn cho
những rủi ro mở rộng khác tùy thuộc
vào khả năng tài chính và sự lựa chọn
của khách hàng. Ngành bảo hiểm sẵn
sàng chia sẻ rủi ro tài chính của nền
kinh tế xã hội trước những thiên tai tai
nạn, sự cố bất ngờ có thể xảy ra, tạo
nên tấm lá chắn kinh tế trước những
rủi ro trên. g

năm 2012 đầy khó khăn thách thức ảnh hưởng
nhiều đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Kìm chế
lạm phát, thắt chặt tín dụng và đầu tư công, mua
sắm công; vốn Fdi, OdA giảm làm cho nhu cầu về
bảo hiểm tài sản đầu tư mua sắm thêm giảm, trong
khi đó tài sản hiện có bị khấu hao bình quân
10%/năm làm giảm giá trị bảo hiểm và giảm phí bảo
hiểm. nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gặp
khó khăn về dòng tiền trả nợ ngân hàng, thuế và
lương công nhân nên mặc dù có nhu cầu bảo hiểm
nhưng không cân đối được nguồn tài chính đóng phí
bảo hiểm.

công cộng, trách nhiệm chung và trách
nhiệm người sử dụng lao động), bảo hiểm
y tế và chăm sóc sức khỏe. Những sản
phẩm mới này đã bù đắp được sự giảm sút
về bảo hiểm tài sản cho các tổ chức.

Thứ ba, các doanh nghiệp bảo hiểm tự
tiến hành phát triển các kênh phân phối
sản phẩm mới. Phối hợp với ngân hàng
phát triển bancassurance, thành lập call
center đại lý bảo hiểm…

Thứ tư, các doanh nghiệp bảo hiểm tự
tái cơ cấu lại mô hình tổ chức quản lý kinh
doanh tập trung hơn nữa năng lực điều
hành quản lý của trụ sở chính về khai thác
và bồi thường, giảm phân cấp và thu hẹp
quy mô phạm vi hoạt động của các chi
nhánh công ty thành viên, quy hoạch và
đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Các giải pháp trên đã đem lại cho các
doanh nghiệp bảo hiểm tăng thêm năng
lực tài chính quản lý điều hành kinh
doanh, phát triển doanh thu đi liền với có
hiệu quả và tiết giảm được chi phí, phòng

chống trục lợi bảo hiểm. Chính vì vậy
toàn thị trường bảo hiểm đã đạt được
doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ
ước gần 23.000 tỷ đồng tăng trưởng

Bảo việt tập trung 
mở rộNg và 
pháT TriểN Thị TrườNg 
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tố nền tảng, làm cơ sở và căn cứ cho
phát triển vững chắc và dài hạn, bao
gồm quản trị doanh nghiệp, quản trị
nhân sự và phát triển nguồn nhân lực,
tài chính, công nghệ thông tin, thống
nhất về thương hiệu, tập trung nâng
cao năng lực cạnh tranh trong các lĩnh
vực kinh doanh chính. Sau cổ phần
hoá, Tập đoàn Bảo Việt cũng tập trung
phát triển các lĩnh vực kinh doanh theo
mô hình Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm,
tăng cường phối hợp giữa Công ty Mẹ
và các công ty thành viên. Hiện Tập
đoàn Bảo Việt có mức vốn hóa trên 30
ngàn tỷ đồng và cổ phiếu BVH là một
trong 30 cổ phiếu tiêu biểu được lựa
chọn để tính chỉ số VN30. 

Kết quả của thực hiện chiến lược
“Một Bảo Việt-Một nền tảng mới” là
hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt luôn
tăng trưởng ổn định và phát triển bền
vững, thể hiện qua việc hoàn thành và
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế
hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ thông qua
hàng năm. Đến năm 2012, tổng tài sản
hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt đạt
trên 45.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình
quân giai đoạn 2008-2012 đạt trên
15%; vốn chủ sở hữu đạt trên 11.770 tỷ
đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn
2008-2012 đạt trên 10%. Tổng doanh
thu của Công ty Mẹ-Tập đoàn Bảo Việt
tăng trưởng bình quân 14,6%/năm giai
đoạn 2009-2012; lợi nhuận sau thuế
tăng trưởng bình quân 10%/năm giai

đoạn 2009-2012; đảm bảo tỷ lệ chi trả
cổ tức hàng năm giai đoạn 2007 - 2012
ổn định ở mức 11-12%, hoàn thành các
chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao.

Với những nền tảng vững chắc đã
được xây dựng của 5 năm sau cổ phần
hóa, Bảo Việt định hướng tiếp tục hoàn
thiện nền tảng hiện  có và trên cơ sở đó
thực hiện chiến lược phát triển thị
trường, nâng cao chất lượng dịch vụ
khách hàng và chuyển đổi mô hình
kinh doanh trong thời gian tới.  

năm 2013: tậP trung Phát triển
thị trường

Đối với Bảo Việt, 2013 là năm bản
lề thực hiện chiến lược 5 năm 2011 -
2015. Trên cơ sở những thành công của
giai đoạn thực hiện chiến lược “Một
Bảo Việt-Một nền tảng mới”, đây là giai
đoạn chiến lược tiếp theo để Bảo Việt
tập trung thực hiện các giải pháp
nhằm phát triển thị trường, phát triển
sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ
khách hàng và chuyển đổi mô hình
kinh doanh. 

Trong bối cảnh kinh tế năm 2013
được dự báo còn nhiều khó khăn, Bảo
Việt sẽ tập trung đẩy mạnh công tác
nghiên cứu và phát triển sản phẩm,
phát triển kênh phân phối mới, nâng
cao chất lượng dịch vụ khách hàng; tập
trung phát triển thị trường và mở rộng
mạng lưới. Song song với việc đẩy
mạnh chuyển đổi mô hình kinh doanh

theo hướng tập trung, Bảo Việt sẽ
tăng cường năng lực tài chính cho các
đơn vị để nâng cao năng lực cạnh
tranh. Đồng thời, Tập đoàn cũng tiếp
tục nâng cao hiệu quả hoạt động đầu
tư, quản trị nhân sự và phát triển
nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống
công nghệ thông tin và tăng cường và
đẩy mạnh hợp tác với đối tác chiến
lược, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm
nhân thọ.

Trong năm 2013, cùng với việc tiếp
tục duy trì hợp tác với HSBC, Bảo Việt
có thêm sự hợp tác chuyển giao công
nghệ của cổ đông chiến lược Sumit-
omo Life. Sumitomo Life là công ty bảo
hiểm nhân thọ lớn, có hơn 100 năm
kinh nghiệm kinh doanh bảo hiểm
nhân thọ tại Nhật Bản - một thị trường
bảo hiểm lớn thứ 2 thế giới. Với thế
mạnh của mình, Sumitomo Life cam
kết hỗ trợ Bảo Việt trong bốn lĩnh vực:
phát triển kênh phân phối, phát triển
hệ thống công nghệ thông tin, phát
triển sản phẩm và quản lý chất lượng.
Đó cũng chính là những lĩnh vực then
chốt Bảo Việt đang tập trung thực hiện
theo Định hướng chiến lược kinh
doanh đến 2015. Vì vậy, với sự hợp tác
của cổ đông chiến lược, Bảo Việt sẽ có
thêm nguồn lực và sức mạnh để thực
hiện chiến lược phát triển, phục vụ
khách hàng và đáp ứng yêu cầu của
các cổ đông. g
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cổ đông (ĐHĐCĐ) 2012 đặt ra. Tổng doanh thu của Công ty Mẹ
- Tập đoàn Bảo Việt ước đạt 1.390 tỷ đồng, đạt 104,5% kế hoạch.
Lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.075 tỷ đồng, hoàn thành 117,4%
kế hoạch, tăng 18,9% so với năm 2011; dự kiến tỷ suất lợi nhuận
sau thuế trên vốn điều lệ đạt 15,8%. Tốc độ tăng trưởng bình
quân trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và doanh thu khai
thác mới trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt tăng
trưởng vượt so với thị trường. 

Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, Công ty Chứng khoán Bảo
Việt có tổng doanh thu cả năm ước đạt 189 tỷ đồng, bằng
122,7% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế ước đạt 77 tỷ đồng.
Công ty đã tập trung thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro đầu
tư và phát triển các nghiệp vụ mang lại doanh số ổn định như
môi giới, tư vấn trước biến động bất thường của thị trường
chứng khoán và đã hai năm liền đã đạt danh hiệu nhà tư vấn
M&A tiêu biểu do Báo Đầu tư tổ chức. Năm 2012 cũng là năm
đặc biệt khó khăn trong lĩnh vực ngân hàng với rủi ro tín dụng,
Ngân hàng Bảo Việt đã thực hiện chiến lược tăng trưởng thận
trọng và vững chắc, được Ngân hàng Nhà nước xếp vào Nhóm
ngân hàng hoạt động an toàn - hiệu quả và đã đạt lợi nhuận
trước thuế với số ước là 120 tỷ đồng. Năm 2012, Ngân hàng Bảo
Việt cũng đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn lên mức 3.000 tỷ
đồng theo quy định.   

Thực hiện chủ trương tại Nghị Quyết 01 của Chính phủ và
chỉ đạo của Bộ Tài chính về tiết giảm chi phí, toàn Tập đoàn Bảo
Việt đã cam kết, triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm
trong toàn hệ thống và hoàn thành mục tiêu tiết giảm chi phí
145 tỷ đồng năm 2012, góp phần quan trọng vào tăng trưởng
lợi nhuận của Tập đoàn. 

Không ít các ý kiến cho rằng trong bối cảnh không nhiều
thuận lợi như năm 2012, đó là một kết quả ấn tượng. Kết quả
năm 2012 là thành quả của một quá trình kiên trì và quyết tâm
thực hiện chiến lược phát triển “Một Bảo Việt-Một nền tảng mới”
trong 5 năm kể từ khi thực hiện cổ phần hóa. Đó là quá trình tập
trung vào chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng tập trung
và chuyên môn hóa nên đã thúc đẩy và nâng cao năng suất của
hệ thống phân phối, chất lượng phục vụ khách hàng, góp phần
tạo tăng trưởng doanh số.  

5 năm cổ Phần hóa - một diện mạo mới
Nhìn lại chặng đường 5 năm kể từ khi cổ phần hoá, Tâ ̣p đoa ̀n

Bảo Việt đã có những bước tiến dài, tạo nên một diện mạo mới
- năng động và chuyên nghiệp hơn. Trong giai đoạn 2007 - 2012,
Tập đoàn Bảo Việt đã hai lần thực hiện tăng vốn vào các năm
2009 và 2010 nhằm nâng cao năng lực tài chính. Vốn điều lệ của
Tập đoàn Bảo Việt đã tăng từ 5.730,27 tỷ đồng lên 6.267,09 tỷ
đồng và sau đó tăng lên 6.804,71 tỷ đồng, nâng cao điều kiện
mở rộng hoạt động kinh doanh theo đúng chức năng của một
Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm. 

Trong thời gian qua, Tập đoàn Bảo Việt đã phối hợp hiệu quả
với cổ đông chiến lược HSBC tập trung thực hiện “Một Bảo Việt-
Một nền tảng mới”. Chiến lược này tập trung vào đổi mới các yếu

16

“Một Bảo Việt-
Một nền tảng mới” 

2012
Tổng Tài Sản hợP nhấT

đạt trên 
45.000 tỷ đồng, 

(giai đoạn 2008-2012 )

Tăng trưởng 
bình quân  đạt trên 

15%; 

vốn Chủ Sở hữu
đạt trên 

11.770 tỷ đồng, 

Tăng trưởng bình quân
đạt trên 10%

(giai đoạn 2008-2012 )
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* Chiến lược quản lý tài sản nợ
- Chiến lược quản lý tài sản nợ đối với

hầu hết các NH là phát triển vững chắc
thị trường bán lẻ. Những khoản tiền gửi
bán lẻ là nguồn vốn chiến lược chính
hình thành sức mạnh của NH. Về mặt kỳ
hạn, nguồn vốn bán lẻ có đặc trưng là
ngắn hạn, nhưng những nghiên cứu
khảo sát thực tế cho thấy phần lớn số dư
của nguồn vốn bán lẻ lại ổn định thường
xuyên giống như những nguồn vốn dài
hạn.

- Đa dạng hóa nguồn vốn nhằm giảm
sự phụ thuộc vào bất kỳ một thị trường ,
khu vực địa lý , công cụ huy động vốn ,
kỳ hạn , cơ sở khách hàng đầu tư  hay
đồng tiền nào. Khi nguồn vốn có sự đa
dạng cao thì NH được đảm bảo tốt hơn
về thanh khoản trong mọi điều kiện của
thị trường.

- Danh mục TSN của hầu hết các NH
thường có xu hướng thâm hụt các
nguồn vốn dài hạn có lãi suất cố định.
Kết quả là NH phải sử dụng nguồn vốn
ngắn hạn để tài trợ cho TSC dài hạn.
Nhận thức rõ về độ lệch về kỳ hạn giữa
TSN và TSC, các nhà quản lý cần tìm kiếm
các phương án để có được một danh
mục TSN có kỳ hạn dài hơn.

* Chiến lược quản lý hỗn hợp
Đây là chiến lược được sử dụng phổ

biến nhất hiện nay, là sự dung hòa giữa
chiến lược quản lý tài sản có và chiến
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quaûn trò doanh nghieäp

1. Chiến lượC quản lý tài sản Có – nợ Của CáC nh
* Chiến lược quản lý tài sản có
Căn cứ vào nguồn gốc hình thành nên tài sản có với những tính chất và

đặc điểm tương ứng để hình thành nên khoản mục của tài sản có thích hợp:
- Đối với tiền gửi không kỳ hạn, đây là loại tiền gửi không ổn định do

khách hàng có thể rút ra bất kỳ lúc nào nên phần lớn  được sử dụng cho dự
trữ sơ cấp, phần còn lại được đưa vào kinh doanh, chủ yếu là cho vay ngắn
hạn.

- Đối với nguồn vốn huy động có kỳ hạn, đây là loại tiền gửi ổn định ở
mức độ an toàn cao nên phần dự trữ cho loại tiền gửi này tương đối thấp,
chủ yếu loại này được sử dụng để cho vay trung dài hạn. 

- Đối với vốn điều lệ và các quỹ, đây là nguồn vốn chủ sở hữu của ngân
hàng  nên có tính ổn định rất lớn, nguồn vốn này được dùng để mua sắm
tài sản cố định, thiết bị, dụng cụ phục vụ cho hoạt động kinh doanh, hùn
vốn, liên doanh… nhu cầu dự trữ cho nguồn vốn này là không cần thiết.
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THS. HuỳNH THị HươNg THảo
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Nâng cao hiệu quả
quản trị tài sản
tại các ngân hàng
thương mại Việt Nam

lược quản lý tài sản nợ với những điểm
chính sau:

-  Hoạt động quản lý NH cần chú trọng
kiểm soát quy mô, cấu trúc, chi phí và thu
nhập của cả hai bên tài sản có và nợ.

- Quản lý tài sản có và nợ phải là một
quá trình thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau
nhằm tối đa hóa thu nhập và kiểm soát
chặt chẽ chi phí.

- Thu nhập và chi phí có thể phát sinh
từ cả hai phía của bảng cân đối. Do vậy,
chính sách của NH cần được điều chỉnh
phù hợp nhằm tối đa hóa thu nhập, tối
thiểu hóa chi phí trong mọi hoạt động
của NH dù hoạt động đó xuất phát từ
phía tài sản hay nguồn vốn. 

2. Cơ Chế điều hành quản trị tài
sản nợ - tài sản Có tại CáC nh Việt
nam hiện nay

Nhận biết được tầm quan trọng của
hoạt động quản trị TSN – TSC, các NH đã
tiến hành thành lập Ủy ban quản trị TSN
– TSC (ALCO - Assets liability Committee).
Ủy ban do Hội đồng quản trị của NH
quyết định thành lập bao gồm các thành
viên chính thức: Tổng giám đốc là chủ
tịch Ủy ban và các thành viên Ủy ban bao
gồm: các phó Tổng giám đốc phụ trách
các mảng: tiền tệ, tài chính, quản lý rủi
ro, cá nhân, doanh nghiệp; các Trưởng
phòng kinh doanh vốn, tài chính kế toán,
kế hoạch, quản lý rủi ro, bộ phận quản trị
TSN – TSC.

* Nhiệm vụ của Ủy ban quản trị TSN –
TSC: 

Với chức năng là vạch ra chiến lược
thích hợp nhất cho NH thông qua việc
quản trị danh mục TSN – TSC, ALCO có
nhiệm vụ đề ra chiến lược cũng như định
lượng mục tiêu và triển khai, giám sát
đến các bộ phận thực hiện, đánh giá
chiến lược đồng thời dự kiến các chiến
lược theo thời gian. Trên cơ sở đó, ALCO
có nhiệm vụ theo dõi một cách chi tiết,
thảo luận, đề ra quyết định của Ủy ban
và đánh giá công tác triển khai các hoạt
động sau: hoạt động quản trị rủi ro lãi
suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro ngoại
hối/tỷ giá; hoạt động huy động vốn và sử
dụng vốn, tính tuân thủ về các chính
sách và các chỉ số tài chính theo quy định

Hoạt động quản trị tài sản
bao gồm tài sản nợ (TSN) –

tài sản có (TSC) đóng vai trò
quan trọng trong hoạt động

kinh doanh của ngân hàng
(NH) và càng quan trọng

hơn khi mức độ mở cửa hội
nhập kinh tế quốc tế ngày
càng sâu rộng, yêu cầu về
chuẩn mực quản trị, điều
hành phải thích ứng, phù

hợp với chuẩn mực quốc tế.
Tuy nhiên hoạt động quản

trị TSN – TSC trong hệ thống
ngân hàng hiện nay vẫn còn

nhiều hạn chế, có thể dẫn
đến các rủi ro trong hoạt

động kinh doanh trước
những biến động của thị

trường tài chính. Vì vậy, việc
cải tiến nhằm hoàn thiện
hoạt động quản trị TSN –
TSC là cần thiết để giảm

thiểu rủi ro và gia tăng hiệu
quả trong hoạt động kinh
doanh cũng như phù hợp

với chuẩn mực kinh doanh
quốc tế lĩnh vực ngân hàng.

“Thu nhập và chi
phí có thể phát
sinh từ cả hai phía
của bảng cân đối.
Do vậy, chính sách
của NH cần được
điều chỉnh phù hợp
nhằm tối đa hóa
thu nhập, tối thiểu
hóa chi phí trong
mọi hoạt động của
NH dù hoạt động
đó xuất phát từ
phía tài sản hay
nguồn vốn.”
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hai kênh hoạt động kinh doanh truyền
thống của hầu hết các NH trong nước.
Kinh nghiệm của hệ thống ngân hàng
các nước phát triển là các dịch vụ ngân
hàng sẽ chiếm ưu thế cộng thêm với
việc chiếc bánh thị trường cho vay trong
nước ngày càng bị chia nhỏ qua từng
năm do sự gia nhập thêm của các ngân
hàng mới (trong nước lẫn nước ngoài) và
sự xuất hiện các kênh đầu tư khác (đầu
tư vào công ty con, đầu tư vào công ty
khác, đầu tư vào thị trường chứng
khoán…) đã làm tỷ lệ của khoản mục
này có xu hướng giảm đi. 

4. Kiến nghị góP Phần nâng Cao
hiệu quả quản trị tsn – tsC tại CáC
nh ở Việt nam

Hoạt động quản trị tài sản của ngân
hàng cần phải được nâng cao về chất,
tức là vừa phải đạt được rủi ro thấp và
mang về lợi nhuận chấp nhận được, hạn
chế được những tác động từ những rủi
ro có thể xảy ra. Vì thế, nâng cao hiệu
quả hoạt động quản trị tài sản tại các NH
thương mại tại Việt Nam là vấn đề cần
thực hiện ngay trong thời gian tới.  

- Đối với nguồn vốn huy động, cần
đẩy mạnh các biện pháp  tăng nguồn
vốn huy động bằng cả biện pháp kinh
tế, biện pháp kỹ thuật, biện pháp tâm lý.
Bên cạnh đó, kênh huy động bằng việc

phát hành giấy tờ có giá cũng như mua
giấy tờ có giá nên được chú trọng khi
nguồn huy động này mang tính ổn định
cao và còn được sử dụng hiệu quả trong
giao dịch thị trường mở.

- Chiến lược kinh doanh: Phân khúc
khách hàng để từ đó có thể xây dựng
chính sách khách hàng phù hợp với
từng nhóm đối tượng khách hàng, tạo
sự khác biệt trong sản phẩm dịch vụ
nhằm nâng cao tính cạnh tranh của NH,
tập trung phát triển sản phẩm dịch vụ
bán lẻ trong đó chú trọng hoạt động
bán chéo sản phẩm dịch vụ và đi kèm
theo đó là công tác chăm sóc khách
hàng, duy trì mối quan hệ bền vững với
khách hàng. 

- Cơ cấu tổ chức: Xây dựng bộ máy
quản lý rủi ro tiên tiến, chuyên nghiệp
và hoàn thiện bộ máy kiểm toán nội bộ
theo chuẩn mực quốc tế, đẩy mạnh hơn
nữa vai trò của bộ phận nghiên cứu và
phát triển, xây dựng cơ chế điều hành
tập trung, xuyên suốt từ Hội sở đến các
điểm giao dịch trên cơ sở hệ thống dự
báo hữu hiệu.

- Triển khai công cụ tài chính phái sinh
trong quản trị TSN – TSC

Cùng với sự phát triển của hoạt động
ngân hàng, các sản phẩm dịch vụ ngân
hàng ngày càng tăng cả về số lượng,
chất lượng, chủng loại sản phẩm dịch vụ
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của ngành NH cũng như những cam kết
với đối tác …

* Cơ chế hoạt động của ALCO:
Ủy ban tổ chức họp định kỳ hàng quý,

hàng tháng, các phiên họp bất thường
sẽ được Chủ tịch Ủy ban triệu tập khi cần
thiết. Ủy ban xem xét và tham mưu các
vấn đề nằm trong phạm vi chức năng và
nhiệm vụ thông qua việc biểu quyết
công khai theo nguyên tắc đa số. Các kết
luận của Ủy ban trong biên bản cuộc
họp là cơ sở để các phòng nghiệp vụ của
NH triển khai, thực hiện. 

Bên cạnh Ủy ban quản lý TSN – TSC
còn có các Hội đồng và Ủy ban khác góp
phần vào hoạt động quản trị TSN – TSC
cũng như điều hành hoạt động kinh
doanh của NH như Hội đồng tín dụng,
Hội đồng đầu tư tài chính, Ủy ban quản
lý rủi ro, Ủy ban chiến lược và các chính
sách phát triển, Ủy ban nhân sự, Ban chỉ
đạo và xử lý khủng hoảng … Các Hội
đồng và Ủy ban này sẽ tham mưu cho
Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan
đến quản trị TSN – TSC và các hoạt động
khác của NH. 

3. Phân tíCh Cơ Cấu tsn – tsC ở một
số nh tại Việt nam

* Cơ cấu TSN:
Trong cơ cấu TSN, một số khoản mục

chiếm tỷ trọng cao cần kể đến là tiền gửi
của khách hàng bao gồm tiền đồng,
ngoại tệ, vàng và giấy tờ có giá.

Tiền gửi của khách hàng là khoản mục
giữ vai trò rất quan trọng trong cơ cấu
TSN của các NH. Nó vừa là nguồn cung
thanh khoản quan trọng của NH nhưng
cũng lại là một thành tố lớn trong cầu
thanh khoản, rất khó dự đoán và có thể
dẫn đến các vấn đề về thanh khoản
trong trường hợp khách hàng rút tiền
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hàng loạt. Hiện tượng khách hàng rút
tiền gửi đề chuyển từ ngân hàng này
sang ngân hàng khác nhằm kiếm lợi  ích
ngắn hạn là phổ biến. Như vậy, để có thể
xây dựng cơ cấu khoản mục TSN đa
dạng, đáp ứng các tiêu chí an toàn thanh
khoản thì việc gia tăng số dư huy động
có kỳ hạn dài, ổn định là cần thiết. Trong
năm 2011, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn
tương đối cao nên tỷ trọng của loại tiền
gửi này trong cơ cấu TSN chiếm tỷ trọng
lớn.

* Cơ cấu TSC:
Trong cơ cấu TSC, cần tập trung đánh

giá một số khoản mục đóng vai trò quan
trọng hoặc chiếm tỷ trọng lớn trong cơ
cấu TSC như tiền mặt, tiền gửi tại Ngân
hàng nhà nước, tiền gửi và cho vay các
tổ chức tín dụng khác, cho vay khách
hàng.

Đầu tư vào ngân quỹ chủ yếu là để
đáp ứng nhu cầu thanh khoản còn mức
sinh lãi khi đầu tư vào nó không nhiều
hoặc thậm chí là bằng không, thông
thường tồn tại dưới các hình thức như:
tiền mặt để tại ngân hàng (tiền mặt,
vàng, ngoại tệ…), dự trữ bắt buộc, tiền
gửi tại các tổ chức khác như Ngân hàng
nhà nước, các tổ chức tín dụng khác…,
các giấy tờ có giá có thể chuyển thành
tiền ngay (tín phiếu, kỳ phiếu....). Do vậy
việc xem xét cân đối duy trì khoản mục
này ở một tỷ lệ hợp lý là rất cần thiết, tỷ
lệ của khoản mục này thay đổi phụ
thuộc vào tình hình rút và gửi tiền của
khách hàng và dự báo của ngân hàng về
nhu cầu rút tiền của khách hàng trong
tương lai. 

Tương tự khoản mục tiền gửi của
khách hàng, cho vay khách hàng cũng là
khoản mục chiếm tỷ trọng cao nhất
trong tổng TSC của NH khi mà đây vẫn là

“Tiền gửi của khách
hàng là khoản mục
giữ vai trò rất quan
trọng trong cơ cấu
TSN của các NH. Nó
vừa là nguồn cung
thanh khoản quan
trọng của NH
nhưng cũng lại là
một thành tố lớn
trong cầu thanh
khoản, rất khó dự
đoán và có thể dẫn
đến các vấn đề về
thanh khoản trong
trường hợp khách
hàng rút tiền hàng
loạt.”

Khoản mục Vietcombank
Tỷ trọng

trong cơ cấu
TSC

BIDV
Tỷ trọng

trong cơ cấu
TSC

Sacombank
Tỷ trọng

trong cơ cấu
TSC

Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 5.393.766 1,47% 3.628.604 0,89% 11.857.271 8,38%

Tiền gửi tại NHNN 10.635.620 2,9% 7.240.214 1,78% 2.807.350 1,98%

Tiền, vàng gửi tại các TCTD và
cho vay các TCTD khác

104.748.399 28,56% 57.580.363 14,19% 9.621.309 6,8%

Cho vay khách hàng trong
đó:

209.417.633 57,1% 274.303.554 67,6% 80.539.487 56,9%

Nợ đủ tiêu chuẩn 175.584.529 47,88% 233.765.981 57,62% 79.840.443 56,41%

Nợ cần chú ý 29.575.108 8,06% 32.414.884 7,99% 235.868 0,17%

Nợ dưới tiêu chuẩn 1.257.457 0,34% 5.244.120 1,29% 101.981 0,07%

Nợ nghi ngờ 653.072 0,18% 420.305 0,1% 193.285 0,13%

Nợ có khả năng mất vốn 2.347.467 0,64% 2.458.264 0,6% 167.91 0,12%

Cơ Cấu mộT Số kHoảN mụC TSC CủA
VieTCombANk, biDV Và SACombANk Năm 2011 ĐVT: triệu VNĐ

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 của Vietcombank, BIDV và Sacombank

Khoản mục Vietcombank
Tỷ trọng

trong TSN
BIDV

Tỷ trọng
trong TSN

Sacombank
Tỷ trọng

trong TSN

Tiền gửi không kỳ hạn 71.989.590 19,63% 41.038.423 10,1% 12.598.346 8,9%

Tiền gửi có kỳ hạn 171.662.928 46,8% 216.184.492 53,28% 68.228.698 48,2%

Phát hành giấy tờ có giá 2.071.383 0,56% 4.329.848 1,07% 17.616.708 12,45%

Cơ Cấu NguồN VốN Huy độNg CủA 
VieTCombANk, biDV Và SACombANk Năm 2011 ĐVT: triệu VNĐ

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 của Vietcombank, BIDV và Sacombank

“ALCo có nhiệm
vụ đề ra chiến
lược cũng như

định lượng mục
tiêu và triển khai,

giám sát đến các
bộ phận thực

hiện, đánh giá
chiến lược đồng
thời dự kiến các
chiến lược theo

thời gian.”
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theo đó tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động
kinh doanh của các ngân hàng ngày
càng lớn, đòi hỏi các ngân hàng phải có
những giải pháp hữu hiệu để quản lý,
phân tán rủi ro nhằm ngăn ngừa, giảm
thiểu các tổn thất trong hoạt động kinh
doanh. Bên cạnh các nghiệp vụ ngân
hàng mang tính truyền thống thì các
ngân hàng đã không ngừng phát triển
các nghiệp vụ tài chính mới, hiện đại
trong đó phải kể đến nghiệp vụ tài chính
phái sinh

Bộ phận quản trị TSN – TSC phân công
nhiệm vụ cụ thể từng thành viên để
triển khai các công cụ tài chính phái sinh
vào thực tế quản trị TSN – TSC: nhân sự
phụ trách phân tích cơ cấu TSN – TSC để
đưa ra các rủi ro đối với khoản mục TSN
– TSC tương ứng với các biến động của
thị trường và đề xuất điều chỉnh cơ cấu
TSN – TSC như thế nào, nhân sự phụ
trách thu thập và phân tích dữ liệu, nhân
sự phụ trách liên hệ với các đối tác để
thực hiện giao dịch phái sinh.

- Hệ thống công nghệ thông tin và
nhân sự của công tác quản trị TSN – TSC:

Nâng cao năng lực cạnh tranh và
năng lực quản lý của NH thông qua việc
triệt để khai thác tính năng vượt trội của

hệ thống core banking, hệ thống kho dữ
liệu nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị
thông tin giúp cho việc ra quyết định
triển khai các chiến lược phát triển phù
hợp theo từng thời kỳ và nâng cao hiệu
quả hoạt động của toàn hệ thống.

Nâng cao trình độ quản trị điều hành,
tư duy nhận thức của các cá nhân nắm
giữ chức vụ quan trọng trong công tác
quản trị hoạt động NH đồng thời đào
tạo nhân sự các bộ phận liên quan đến
hoạt động quản trị TSN – TSC, tăng
cường các buổi tọa đàm với NH nước
ngoài có uy tín nhằm học hỏi kinh
nghiệm quản trị. 

Hoạt động quản trị TSN – TSC phản ánh
được tính hiệu quả trong điều hành, cân
đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn. Đối
với một nền kinh tế đang trong giai đoạn
cất cánh như Việt Nam ta hiện nay, khi mà
các rủi ro ngày càng gia tăng trong các
giao dịch kinh tế thì không thể thiếu sự hỗ
trợ đắc lực của các công cụ quản trị rủi ro.
Với ý nghĩa thực tiễn trên, công tác quản
trị TSN – TSC  trở thành vấn đề hàng đầu
của hệ thống NH, kèm theo đó là các công
cụ giúp hạn chế rủi ro kinh doanh để đảm
bảo NH hoạt động an toàn và phát triển
bền vững. g
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Tài liệu tham khảo:
1. Trần Huy Hoàng, Quản trị ngân hàng, Nhà xuất bản Lao động xã hội, 2010.
2.  Peter. S. Rose, Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Thống kê, 2004.
3.  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 của Vietcombank, BIDV và Sacombank.

“Hoạt động quản trị
tài sản của ngân

hàng cần phải được
nâng cao về chất,

tức là vừa phải đạt
được rủi ro thấp và
mang về lợi nhuận

chấp nhận được,
hạn chế được những

tác động từ những
rủi ro có thể xảy ra.”



Trong bối cảnh thị trường mang tính toàn cầu hóa ngày càng cao, đối tượng
tham gia thị trường ngày càng đa dạng, đòi hỏi doanh nghiệp phải theo kịp
xu thế tất yếu - thông tin phải ngày càng minh bạch và được truyền thông hai
chiều giữa doanh nghiệp niêm yết và nhà đầu tư. khi nguồn cung cổ phiếu dồi
dào thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp niêm yết trong việc giữ chân cổ
đông và thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư tiềm năng trên thị trường diễn ra
ngày càng gay gắt. Hiển nhiên, doanh nghiệp nào có hoạt động công bố thông
tin tốt và xây dựng quan hệ nhà đầu tư (iR) một cách chuyên nghiệp sẽ góp
phần tạo nên sức hút của cổ phiếu và sức mạnh toàn diện của doanh nghiệp.
Hoạt động quan hệ nhà đầu tư cũng phản ảnh phần nào chất lượng và năng
lực quản trị của doanh nghiệp đó. 

Nhà đầu tư

Quản trị doanh nghiệp
dưới góc nhìn quan hệ 
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.CáCh tiếp Cận quan hệ nhà
đầu tư truyền thống và hiện
đại

Vài năm gần đây, thị trường Việt
Nam đã xuất hiện khái niệm về IR
(Investor Relations – Quan hệ
NĐT). Theo GS.Paul Argenti và
Janis Forman, tác giả cuốn “Sức
mạnh của truyền thông DN” thì “IR
là tất cả các hoạt động công bố
thông tin của DN với NĐT, nhằm
thỏa mãn cung cầu về thông tin
mang lại lợi ích cho cả hai bên”. Nói
cách khác, IR là hoạt động chuyên
biệt trong hoạt động quan hệ
công chúng (PR) của DN, bao gồm
hai nghiệp vụ chủ yếu là tài chính
và truyền thông. Nếu như nghiệp
vụ tài chính cung cấp các số liệu và
thuyết minh về kết quả kinh
doanh, năng lực tài chính của DN
cũng như đảm bảo thực hiện đầy
đủ quyền lợi cho cổ đông theo quy
định của pháp luật, thì nghiệp vụ
truyền thông có nhiệm vụ xây
dựng và định vị hình ảnh của DN
trên thị trường, tạo dựng niềm tin
cho công chúng đầu tư. Trên cơ sở
đó, hoạt động IR cần được tổ chức
ra sao để thông tin đến được với
NĐT một cách kịp thời, hiệu quả
nhất, giúp họ có cái nhìn toàn diện
hơn, chính xác hơn về giá trị DN.
Trong khi đó, theo Học viện Quan
hệ NĐT quốc gia Hoa Kỳ (NIRI), thì
công tác “IR là một chiến lược quản
trị, kết hợp giữa tài chính, truyền
thông, marketing, tuân thủ Luật
Chứng khoán, nhằm tạo nên mối
liên hệ hai chiều hiệu quả giữa một
DN, cộng đồng tài chính và các
chính thể khác”. Theo đó, công tác
IR là một bộ phận trong công tác
quản trị DN và được cụ thể hóa với
phạm vi rộng hơn. Đây cũng được
coi là cách tiếp cận của IR hiện đại.

Với cách tiếp cận truyền thống,
IR vốn chỉ được xem là chức năng
cung cấp thông tin thuần túy,
thông qua các hoạt động cung cấp
thông tin cơ bản như báo cáo tài
chính, kết quả hoạt động kinh

doanh và các thông tin phải công
bố định kỳ và bất thường theo quy
định tại Luật Chứng khoán. Công
cụ truyền tải chủ yếu là thông qua
kênh thông tin của các sở giao
dịch chứng khoán, báo cáo
thường niên, đại hội đồng cổ
đông. Các hoạt động chăm sóc cổ
đông chủ yếu bao gồm việc tiếp
nhận và xử lý các yêu cầu của cổ
đông như cấp sổ cổ đông, điều
chỉnh thông tin cổ đông, chi trả cổ
tức, chuyển nhượng, thừa kế cổ
phần… Cơ chế truyền thông một
chiều hiện vẫn chiếm ưu thế, thiếu
vắng các hoạt động giao lưu khiến
NĐT vẫn chưa đến gần được với
DN.

Với quan điểm hiện đại, IR cần
được xem là một công tác toàn
diện và tổng hợp. Trên cơ sở tuân
thủ những nguyên tắc cơ bản của
IR truyền thống song IR hiện đại
cần tìm kiếm và phát triển các
phương thức giao tiếp hiệu quả
hơn, cung cấp nhiều thông tin giá
trị cho NĐT chứ không chỉ đơn
thuần là nghĩa vụ phải làm.

Bất kể NĐT tổ chức như các quỹ,
ngân hàng đầu tư, hay NĐT cá
nhân đều có chung mong muốn
có thông tin đầy đủ, chính xác và
sự tin cậy về DN để đưa ra các
quyết định đầu tư phù hợp. Do
vậy, nhiệm vụ hàng đầu của IR
trong DN là xây dựng chiến lược
quan hệ NĐT, trong đó cần xác
định rõ triết lý quan hệ NĐT của
DN là gì, để từ đó xây dựng mục
tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn
và các chiến thuật phù hợp trong
từng giai đoạn để đạt được mục
tiêu đề ra. IR còn có vai trò đảm
bảo xử lý kịp thời các thông tin
nhạy cảm, tránh việc để tin đồn lan
truyền và tạo dư luận không tốt,
ảnh hưởng đến giá trị DN và gây
hoang mang cho NĐT; đánh giá và
lựa chọn kênh truyền thông hiệu
quả nhất để cập nhật thông tin kịp
thời tới công chúng quan tâm. Một
công cụ hữu hiệu mà IR hiện đại

cần tận dụng đó là việc tổ chức
những hội nghị, toạ đàm định kỳ
với NĐT. Đây là hình thức giúp NĐT
đến gần hơn và thấu hiểu DN hơn.

Trong bối cảnh TTCK còn tiềm
ẩn nhiều thách thức khó lường, chỉ
khi nhận thức của DN được nâng
cao thì hoạt động quan hệ NĐT
mới có sự chuyển biến về chất.
Điều này sẽ giúp nâng cao năng
lực cạnh tranh của DN trong thời
buổi cổ phiếu vàng thau lẫn lộn,
giúp hạn chế tâm lý đám đông ào
ạt tranh bán giá sàn hay đổ xô
tranh mua giá trần, giảm thiểu rủi
ro cho NĐT, thúc đẩy DN tăng
cường minh bạch hóa thông tin và
giúp TTCK hoạt động lành mạnh
hơn.

Bảo việt - Không ngừng nâng
Cao Chất lượng quan hệ nhà
đầu tư

Tập đoàn Bảo Việt là một trong
những DN tiên phong trong việc
xác định cho mình một triết lý
quan hệ NĐT rõ ràng, làm kim chỉ
nam cho mọi hoạt động liên quan.
Bảo Việt xác định sứ mệnh của
mình là đảm bảo lợi ích của nhà
đầu tư bao gồm đảm bảo lợi ích
hiệu quả đầu tư, bảo vệ và thực
hiện đầy đủ quyền cổ đông; đảm
bảo công bố thông tin minh bạch
và đối xử bình đẳng với các cổ
đông và NĐT. Do vậy, Tập đoàn
Bảo Việt xác định “việc nâng cao
chất lượng quan hệ NĐT là một
phần quan trọng trong định
hướng chiến lược nhằm xây dựng
một hệ thống quản trị theo tiêu
chuẩn quốc tế và đẩy mạnh công
tác truyền thông tới cổ đông và
các tổ chức, cá nhân tham gia thị
trường”.

Không dừng lại ở đó, với định
hướng “minh bạch trong từng
bước đi”, Bảo Việt đã nỗ lực không
ngừng nâng cao chất lượng công
bố thông tin. Trên cơ sở phân khúc
đối tượng NĐT và các bên tham
gia thị trường giúp Bảo Việt hiểu

Lý THị THANH THúy
Tập ĐoàN bảo vIệT

baoviet.com.vn
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được tâm lý, kỳ vọng của từng nhóm đối
tượng để có cách thức tiếp cận phù hợp.

Đối với NĐT cá nhân, Bảo Việt tích cực
tham gia các buổi hội thảo, giao lưu trực
tuyến với NĐT để trực tiếp giải đáp các
vấn đề NĐT quan tâm, giúp NĐT có thể
tiếp cận với lãnh đạo cao cấp của Bảo
Việt. Việc phát triển chuyên mục quan
hệ cổ đông trên website cũng được Bảo
Việt đẩy mạnh nhằm xây dựng một
kênh giao tiếp với đông đảo NĐT (đặc
biệt là NĐT cá nhân), qua tiếp nhận
phản hồi và giải quyết yêu cầu từ phía
NĐT một cách kịp thời.

Đối với NĐT tổ chức, chuyên gia phân
tích, môi giới chuyên nghiệp thường
trực tiếp đến gặp Bảo Việt để tìm hiểu
thông tin và đánh giá cao những buổi
đối thoại với ban lãnh đạo. Bảo Việt đã
xây dựng quy trình tiếp đón NĐT để
đảm bảo công tác chuẩn bị chu đáo và
buổi họp diễn ra hiệu quả. Mọi dữ liệu
và câu hỏi khó, câu hỏi được quan tâm
nhiều nhất của NĐT được quản lý và cập
nhật một cách khoa học để sử dụng cho
nhiều mục đích nhằm nâng cao lợi ích
cho NĐT.

Thông qua các cuộc tiếp xúc trực tiếp,
lắng nghe và giải đáp các vấn đề mà
cộng đồng đầu tư quan tâm, Bảo Việt đã
tiếp thu những ý kiến đóng góp từ cộng
đồng đầu tư để cải tiến nội dung, bố cục
Báo cáo thường niên 2011 giúp NĐT dễ
nắm bắt hơn định hướng chiến lược,
chính sách cụ thể mà Bảo Việt đang triển
khai để không ngừng nâng cao vị thế
DN. Cùng với việc công bố các báo cáo
tài chính theo cả Chuẩn mực Kế toán
Việt nam (VAS) và Chuẩn mực Kế toán
Quốc tế (IFRS), Bảo Việt đã chứng minh
nỗ lực minh bạch hóa thông tin và nâng
cao lợi ích cho cổ đông và công chúng
quan tâm... Định hướng, hoạt động
quan hệ nhà đầu tư cũng được đưa vào

nội dung Báo cáo thường niên 2011.
Đây là những nỗ lực của Bảo Việt thể
hiện sự Chuẩn mực - Minh bạch -
Chuyên nghiệp - Sáng tạo trong việc
cung cấp thông tin đến nhà đầu tư. Báo
cáo thường niên năm 2011 của Tập
đoàn Bảo Việt đã đạt giải đặc biệt Cuộc
bình chọn Báo cáo thường niên được tổ
chức bởi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.
Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán
Hà Nội, Báo Đầu tư Chứng khoán và
Công ty Dragon Capital. Trên trường
quốc tế, Báo cáo thường niên năm 2011
của Bảo Việt cũng đạt giải Vàng cho Báo
cáo thường niên xuất sắc trong ngành,
lọt vào Top 50 Báo cáo thường niên tốt
nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
do Hiệp hội Truyền thông chuyên
nghiệp Hoa Kỳ (LACP) bình chọn.

Nâng cao chất lượng quan hệ nhà đầu
tư là một phần quan trọng trong định
hướng chiến lược của Bảo Việt nhằm xây
dựng một hệ thống quản trị theo tiêu
chuẩn quốc tế và đẩy mạnh công tác
truyền thông tới cổ đông và các tổ chức,
cá nhân tham gia thị trường. Hoạt động
quan hệ nhà đầu tư của Bảo Việt nhằm
thực hiện việc bảo vệ, bảo đảm quyền
lợi của nhà đầu tư: quyền lợi đầu tư tài
chính (cổ tức, giá trị cổ phiếu) và các
quyền của cổ đông được tôn trọng, bình
đẳng và minh bạch thông tin.

Với mỗi thông điệp gửi ra thị trường,
DN cần phân tích tác động của thông tin
tới cảm xúc và nhận định của các đối
tượng khác nhau, bao gồm NĐT cá
nhân, tổ chức, CTCK, chuyên gia phân
tích, báo chí chuyên ngành, cơ quan
quản lý... IR chủ động đề xuất loại thông
tin cần công bố và hỗ trợ ban lãnh đạo
điều phối công tác chuẩn bị nội dung
công bố. Thời điểm và tần suất công bố
thông tin cũng được IR cân nhắc hiệu
ứng tốt nhất cho DN. .g

Tập đoàn bảo Việt
xác định “việc
nâng cao chất
lượng quan hệ NđT
là một phần quan
trọng trong định
hướng chiến lược
nhằm xây dựng
một hệ thống quản
trị theo tiêu chuẩn
quốc tế và đẩy
mạnh công tác
truyền thông tới cổ
đông và các tổ
chức, cá nhân tham
gia thị trường”.
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Luật Doanh nghiệp năm 2005 ra đời đã tạo ra một sân chơi
chung cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
Thi hành Luật Doanh nghiệp, các công ty 100% vốn nhà nước
hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003 được
chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm

hữu hạn. Để hướng dẫn thực hiện Luật Doanh nghiệp 2005 cho đối
tượng là doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị định
132/2005/NĐ-CP quy định về phân công, phân cấp thực hiện quyền của
chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và
doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước. Tiếp theo đó, Chính phủ ban
hành Nghị định 86/2006/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định 132. Nhưng, quá trình triển khai thực hiện cho thấy các nghị định
trên còn nhiều bất cập, vướng mắc, chưa đáp ứng được những yêu cầu
của thực tiễn. Từ khi kết thúc thời hạn chuyển đổi mô hình công ty Nhà
nước để hoạt động theo luật doanh nghiệp 2005 (01/7/2010) đến nay,
pháp luật đã tồn tại một khoảng trống về cả nội dung chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ chủ sở hữu nhà
nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

Ngày 15/11/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2012/NĐ-CP CP
(Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ
của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà
nước đầu tư vào doanh nghiệp) đánh dấu một bước quan trọng trong
quá trình hoàn thiện cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước của Việt
Nam. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi muốn cùng trao đổi về việc
Nhà nước thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu đối
với các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa, nhà nước sở hữu trên
50% vốn điều lệ. Qua đó, xem xét việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị
định 99/2012/NĐ-CP (Nghị định 99) có thuận lợi và khó khăn gì để đề
xuất việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều chỉnh của pháp luật.    

CáC quyền, tráCh nhiệm Của Chủ sở hữu nhà nướC
Sau khi nhà nước thực hiện các quyền của cổ đông hoặc Thành viên

góp vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp. quyền
và trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước phát sinh. Cơ quan quyền lực
cao nhất của doanh nghiệp, nơi giúp nhà nước thực hiện quyền chủ
sở hữu của mình là Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên.
Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 99 đã tổng hợp
lại các quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với hoạt động
của doanh nghiệp trong 09 nhóm công việc sau:

Việc thực hiện quyền, 
trách nhiệm của chủ sở hữu

Nhà nước trong doanh nghiệp 
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Tập đoàn bảo việT

1) Mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề
kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và yêu
cầu phá sản doanh nghiệp;

2) Điều lệ, sửa đổi và bổ sung điều lệ
của doanh nghiệp;

3) Tăng hoặc giảm vốn điều lệ; thời
điểm và phương thức huy động vốn; loại
cổ phần và tổng số cổ phần của từng
loại được quyền chào bán; việc mua lại
trên 10% tổng số cổ phần đã bán của
mỗi loại;

4) Đề cử để bầu, kiến nghị miễn
nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi
phạm của thành viên Hội đồng quản trị,
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội
đồng thành viên, thành viên Ban kiểm
soát. Đề cử để bổ nhiệm, kiến nghị miễn
nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp
đồng với Tổng giám đốc (Giám đốc)
doanh nghiệp. Thù lao, tiền lương, tiền
thưởng và lợi ích khác của thành viên
Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng
thành viên, thành viên Ban kiểm soát,
Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh
nghiệp; số lượng thành viên Hội đồng
quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Phó
Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh
nghiệp;

5) Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh
doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5
năm của doanh nghiệp; danh mục các
dự án đầu tư nhóm A, B hằng năm;

6) Chủ trương góp vốn, nắm giữ, tăng,
giảm vốn nhà nước đầu tư vào doanh
nghiệp khác; thành lập, tổ chức lại, giải
thể chi nhánh, văn phòng đại diện và
các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác;
việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện
tham gia làm công ty con, công ty liên
kết;

7) Chủ trương mua, bán tài sản và hợp
đồng vay, cho vay có giá trị bằng hoặc
lớn hơn 50% vốn điều lệ của doanh
nghiệp hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy
định tại Điều lệ của doanh nghiệp; chủ
trương vay nợ nước ngoài của doanh
nghiệp;

8) Báo cáo tài chính, phân phối lợi
nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức

cổ tức hằng năm;
9) Chế độ tuyển dụng; chế độ thù lao,

tiền lương, tiền thưởng của doanh
nghiệp.

Phạm vi quyền và trách nhiệm của
chủ sở hữu trong doanh nghiệp là rất
rộng. Với quyết định góp vốn vào doanh
nghiệp, nhà nước trực tiếp thực hiện các
quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu doanh
nghiệp liên quan đến mọi vấn đề trọng
yếu phát sinh trong hoạt động của
doanh nghiệp. Các quyền này được xác
định hoặc là ở ngoài phạm vi hoặc là
trên mức phân cấp cho các cơ quan
quản lý, điều hành của doanh nghiệp
được quyết định. Vấn đề đặt ra là nhà
nước cần thiết lập được đầu mối để tổ
chức thực hiện các quyền, nghĩa vụ của
chủ sở hữu nhà nước đối với các doanh
nghiệp nhà nước góp vốn một cách
thống nhất, đồng bộ.

Việc xác định rõ các quyền, trách
nhiệm của chủ sở hữu nhà nước có ý
nghĩa trong việc xác định ranh giới của
việc quản trị doanh nghiệp nhà nước
góp vốn và quản lý nhà nước đối với mọi
doanh nghiệp đang hoạt động trên thị
trường. Để thực hiện quyền, trách nhiệm
của chủ sở hữu nhà nước trong doanh
nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước cần
xác định đúng địa vị của mình để gác lại
quyền lực nhà nước với đặc trưng là
mệnh lệnh hành chính. Tham gia vào thị
trường, nhà nước chuyển sang vai trò là
một đối tượng chịu sự quản lý của pháp
luật, bình đẳng như các chủ thể khác
góp vốn vào doanh nghiệp. Giới hạn để
nhà nước triển khai thực hiện các quyền
và trách nhiệm của chủ sở hữu là được
làm những gì mà pháp lụât không cấm.
Nhà nước cũng như các chủ thể góp vốn
vào doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm
về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác
của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn
đã góp vào doanh nghiệp. Để có được
ưu thế của chủ sở hữu, Nhà nước phải tự
thiết lập bằng tỷ lệ vốn góp trong tổng
số vốn điều lệ của doanh nghiệp. Tất
nhiên, chủ sở hữu nhà nước phải tôn

trọng các quy định của doanh nghiệp
trong việc bảo vệ lợi ích của cổ đông
thiểu số. 

Cơ Chế thựC hiện CáC quyền, tráCh
nhiệm Của Chủ sở hữu

Về cơ chế
Cũng như các chủ thể khác tham gia

góp vốn vào doanh nghiệp, cơ chế để
nhà nước thực hiện các quyền, trách
nhiệm của chủ sở hữu là thông qua
Người đại diện. Nhà nước ủy quyền cho
Người đại diện thay mặt nhà nước quyết
định các công việc thuộc quyền hạn,
trách nhiệm của chủ sở hữu. 

Để cho việc cử Người đại diện được
thực hiện hiệu quả, vấn đề cần làm rõ là
cơ quan nào được quyền đại diện cho
nhà nước. Điều 1 Nghị định 99 khẳng
định Chính phủ là cơ quan hành chính
nhà nước cao nhất thống nhất quản lý
và thực hiện chức năng chủ sở hữu. Hiển
nhiên là Chính phủ không cần thiết phải
cử tất cả những người đại diện để thực
hiện quyền nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà
nước. Nghị định 99 quy định về việc
phân cấp trong việc cử Người đại diện
bằng việc xác định cơ quan được giao
làm đại diện chủ sở hữu. Khoản 3 Điều 3
Nghị định 99 quy định về đại diện chủ
sở hữu bao gồm cơ quan nhà nước hoặc
tổ chức kinh tế. Các đại diện chủ sở hữu
nhà nước được quy định tại Điều 4 Nghị
định bao gồm các cơ quan ngang bộ,
các cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban
nhân dân Tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương. Tổ chức kinh tế duy nhất
được giao làm đại diện chủ sở hữu là
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn
Nhà nước. Các cơ quan của chính phủ
được phân công giúp việc cho Chính
phủ trong việc tổ chức thực hiện các
quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu bao
gồm: Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu
tư; Bộ Nội vụ; Bộ Lao động, Thương binh
và Xã hội.

Để xác lập rõ về phạm vi quản lý của
các Đại diện chủ sở hữu, khoản 5 Điều 3
Nghị định 99 quy định: 



Công ty thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
gồm: Các tổng công ty nhà nước, công ty là công
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ, Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc
được giao quản lý.

Với cơ chế cử Người đại diện thực hiện các
quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước, Nghị
định 99 đã xác lập được 02 nguyên tắc cơ bản: 

Nguyên tắc 01: Ở đâu có vốn nhà nước, ở đó có
tổ chức đại diện chủ sở hữu nhà nước 

Nguyên tắc 02: Mọi hoạt động của doanh
nghiệp nhà nước sẽ có đia chỉ chịu trách nhiệm rõ
ràng; không còn tình trạng cơ quan nào cũng có
trách nhiệm với hoạt động của doanh nghiệp nhà
nước, nhưng khi có vụ việc cần xử lý trách nhiệm
thì không cá nhân nào bị xử lý;

Cách thức triển khai thực hiện quyền, trách
nhiệm của chủ sở hữu được Đại diện chủ sở hữu
nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị
định 99 như sau:

n Chỉ định Người đại diện để thực hiện các
quyền của cổ đông, thành viên góp vốn; miễn
nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện; quyết
định lương, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác
của Người đại diện; đánh giá đối với Người đại
diện.

n Giao nhiệm vụ, ủy quyền cho Người đại diện
thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà
nước; báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện
công việc theo ủy quyền

n Yêu cầu Người đại diện báo cáo để thực hiện
giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra theo
quy định việc chấp hành pháp luật; việc quản lý,
sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại
doanh nghiệp; việc thực hiện chiến lược, kế hoạch;
đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được
giao, kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh
doanh.

Cách thức tổ chức thực hiện
Do việc phân cấp cho nhiều cơ quan quản lý

khác nhau thay mặt cho Nhà nước để cử Người đại
diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhà nước tại
doanh nghiệp nên cần có cơ chế để tổ chức thực
hiện. Điều 21 Nghị định 99 quy định về việc tổ
chức thực hiện của Chính phủ bằng cách xây dựng
các quy định để hướng dẫn các đại diện chủ sở
hữu và Người đại diện thực hiện các quyền, nghĩa
vụ của chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp theo
các nhóm công việc thuộc quyền, trách nhiệm của
chủ sở hữu, bao gồm:   

n Quy định về chỉ định, miễn nhiệm, khen
thưởng, kỷ luật Người đại diện; tiêu chí đánh giá
Người đại diện; đề cử để bầu, miễn nhiệm, bãi
nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm của thành viên
Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ
tịch Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm
soát; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm
dứt hợp đồng với Tổng Giám đốc (Giám đốc)
doanh nghiệp; số lượng thành viên Hội đồng quản
trị, thành viên Ban Kiểm soát, Phó Tổng Giám đốc
(Phó Giám đốc) doanh nghiệp.

n Quy định chế độ quản lý tài chính, phân phối
lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; chế độ báo
cáo và công khai tài chính của doanh nghiệp; cơ
chế giám sát, kiểm tra thực hiện.

n Quy định chế độ tuyển dụng; chế độ thù lao,
tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp và
Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

n Quy định cơ chế giao nhiệm vụ và tham gia
thực hiện việc cung cấp và bảo đảm các sản phẩm,
dịch vụ công ích, thiết yếu của nền kinh tế.

n Quy định chế độ giám sát, kiểm tra, thanh tra
việc chấp hành pháp luật; đánh giá việc thực hiện
chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được
giao, kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh
doanh; quản lý, sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn
của doanh nghiệp.

n Quy định tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động,
hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nghị định 99 đã sử dụng cơ chế, cách thức quản
lý doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn điều
lệ để thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của
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nhà nước đối với doanh nghiệp nhà
nước góp vốn. Cách áp dụng này bộc lộ
rõ sự khiên cưỡng, chưa phù hợp. Thật
vậy, Quy định hướng dẫn Người đại diện
thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ
sở hữu do Chính phủ xây dựng và ban
hành với tư cách là một chủ sở hữu vốn
chứ không phải là cơ quan quản lý nhà
nước. Hướng dẫn của Chính phủ không
tác động trực tiếp đến doanh nghiệp
triển khai thực hiện công việc được đề
cập trong hướng dẫn. Trên cơ sở hướng
dẫn của Chính phủ, Người Đại diện đối
với phần vốn góp nhà nước đưa ra quan
điểm, cách giải quyết của nhà nước. Bên
cạnh đó, các thành viên góp vốn khác
trong doanh nghiệp cũng có quyền thể
hiện ý kiến của mình. Cách thực giải
quyết vấn đề sẽ do cơ quan quyền lực
cao nhất của doanh nghiệp quyết định
theo nguyên tắc, điều kiện được quy
định tại Điều lệ của doanh nghiệp. 

Về nguyên tắc, nhà nước không sử
dụng quyền lực nhà nước khi thực hiện
các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu tại
doanh nghiệp. Vậy thì, việc nhà nước sử
dụng việc ban hành văn bản quy phạm
pháp luật để triển khai công việc trên là
chưa hợp lý. Cách quy định về chức
năng và tổ chức thực hiện chức năng
chủ sở hữu nhà nước được thể hiện dưới
hình thức văn bản pháp luật sẽ dẫn đến
sự không rõ ràng, không tách bạch hệ
thống các văn bản quy định chức năng
chủ sở hữu nhà nước với chức năng
quản lý nhà nước. Hệ quả của việc chưa
tách bạch được giữa chức năng chủ sở
hữu nhà nước với chức năng quản lý nhà
nước được thể hiện ở cách khía cạnh:

nTạo ra sự khác biệt không hợp lý, tạo
ra sân chơi chưa thực sự bình đẳng giữa
doanh nghiệp nhà nước và doanh
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế
khác

n Một số nội dung quản lý xuất phát
từ chức năng quản lý nhà nước lại được
chủ sở hữu nhà nước áp dụng và hướng
dẫn cụ thể cho doanh nghiệp nhà nước;

n Nhà nước thiếu các quy định, chính
sách về sở hữu đối với doanh nghiệp
nhà nước góp vốn, ảnh hưởng xấu đến
quản trị doanh nghiệp;

n Bộ máy và đội ngũ cán bộ thực hiện
chức năng của chủ sở hữu nhà nước
thiếu tính chuyên nghiệp, không đủ khả
năng và thực lực để đảm nhận vai trò
của Nhà đầu tư nhà nước như các nhà
đầu tư 

Trong giai đoạn hiện nay, nhà nước
phải thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ
sở hữu nhà nước ở rất nhiều doanh
nghiệp, doanh nghiệp nhà nước được
xem là đóng vai trò chủ đạo thì việc sử
dụng nhiều đầu mối quản lý nhà nước
để đại diện cho chủ sở hữu nhà nước là
khó tránh khỏi. Tuy nhiên, trong tiến
trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà
nước, Chính phủ cần thu hẹp dần các
đầu mối là đại diện chủ sở hữu, hình
thành cơ quan quản lý chuyên trách
thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở
hữu nhà nước.  

Phân CấP thựC hiện CáC quyền,
tráCh nhiệm Của Chủ sở hữu

Các cơ quan quản lý nhà nước được
phân cấp thực hiện quyền trách nhiệm
của chủ sở hữu nhà nước được phân
công theo 02 loại công việc: Thứ nhất
với vai trò là cơ quan tư vấn, giúp việc
cho chính phủ, cơ quan được phân công
tiếp tục xây dựng các hướng dẫn, quy
định để những Người đại diện do đơn vị
cử thực hiện quyền trách nhiệm của chủ
sở hữu nhà nước; Tham gia ý kiến đề
xuất, trình Chính phủ trong việc quyết
định các quyền, trách nhiệm của chủ sở
hữu nhà nước trong trường hợp cụ thể;
Thứ hai là được phân cấp để có quyền
quyết định, chấp thuận việc thực hiện
một số quyền của chủ sở hữu nhà nước
trong doanh nghiệp nhà nước do đơn vị
quản lý.

Vấn đề phân cấp thực hiện các quyền,
nghĩa vụ của chủ sở hữu trong doanh
nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50%
vốn điều lệ được Nghị định 99 quy định
tương đối chi tiết, cụ thể như sau:

Thủ tướng Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ được phân

công trực tiếp thực hiện 01 loại nhiệm
vụ của chủ sở hữu nhà nước là: Quyết
định việc nắm giữ, tăng, giảm vốn nhà
nước đầu tư vào tập đoàn kinh tế sau cổ

phần hóa; Đối với việc quyết định nắm
giữ, tăng, giảm vốn nhà nước đầu tư vào
các doanh nghiệp chuyển đổi, cổ phần
hóa, Thủ tướng Chính phủ có trách
nhiệm phê duyệt đề án tổng thể;

Thủ tướng là người xem xét, chấp
thuận để Bộ quản lý ngành giao nhiệm
vụ cho Người đại diện quyết định 04
nhóm việc quan trọng đối với tập đoàn
kinh tế sau cổ phần hóa gồm:

n Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
n Mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề

kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và yêu
cầu phá sản;

n Việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ;
thời điểm và phương thức huy động
vốn; loại cổ phần và tổng số cổ phần của
từng loại được quyền chào bán; việc
mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã
bán của mỗi loại;

n Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh
doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5
năm;

Bộ quản lý ngành
Cùng với vai trò là đầu mối  để trình

Chính phủ trong việc thực hiện, tổ chức
thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ
sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý
ngành, các Bộ hữu quan được phân cấp
thực hiện một số quyền, nghĩa vụ của
chủ sở hữu nhà nước cụ thể như sau: 

n Bộ Tài chính được đề cử người tham
gia Ban kiểm soát tại các Tập đoàn kinh
tế sau cổ phần hóa; được thẩm định và
chấp thuận các khoản vay nợ nước
ngoài của doanh nghiệp theo đề nghị
của Bộ quản lý ngành, ủy ban nhân dân
cấp tỉnh; 

n Bộ Nội vụ được phân công phối hợp
với Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh yêu cầu Người đại diện báo cáo
để thực hiện giám sát, kiểm tra việc chấp
hành quy định của Đảng, Nhà nước về
công tác cán bộ đối với tập đoàn kinh tế,
tổng công ty sau cổ phần hóa

n Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội được phân công phối hợp với bộ
quản lý ngành, ủy ban nhân dân cấp
tỉnh thực hiện giám sát, kiểm tra định kỳ
hàng năm và thanh tra theo quy định
việc thực hiện chế độ tuyển dụng, thù
lao, tiền lương, tiền thưởng của doanh



nghiệp có vốn góp của nhà nước. 
n Bộ quản lý ngành được thực hiện

một số quyền, trách nhiệm của chủ sở
hữu nhà nước đối với tập đoàn kinh tế
sau cổ phần hóa gồm: Chỉ định, miễn
nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại
diện; quyết định lương, thưởng, phụ cấp
và các lợi ích khác của Người đại diện.
Đánh giá đối với Người đại diện; Chấp
thuận để Người đại diện quyết định
những nội dung thứ 4, 6, 8 về quyền,
trách nhiệm của chủ sở hữu đề cấp tại
phần I; danh mục các dự án đầu tư
nhóm A, B hằng năm và thông báo cho
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để
tổng hợp, giám sát; chủ trương mua,
bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay có
giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều
lệ hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định
tại Điều lệ tập đoàn; chủ trương vay nợ
nước ngoài của tập đoàn và đề nghị Bộ
Tài chính thẩm định và chấp thuận;

Ủy ban nhân dân Tỉnh
Đối với các doanh nghiệp cổ phần

hóa thuộc Bộ quản lý ngành, Ủy ban
nhân dân cấp Tỉnh, cơ quan quản lý là
đại diện chủ sở hữu được phân cấp thực
hiện đầy đủ các quyền, trách nhiệm và
nghĩa vụ của chủ sở hữu. Vấn đề cần
quan tâm ở đây là Chính phủ cần sớm
xây dựng các quy định hướng dẫn các
đại diện chủ sở hữu và Người đại diện
thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ
sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp.

Sự phân cấp thực hiện quyền, trách
nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đã thể
hiện được một số điểm tích cực: Mặc dù
đầu mối thực hiện chức năng chủ sở
hữu nhà nước vẫn chia về các bộ, ngành,
địa phương, song điểm khác biệt rất căn
bản là các tổ chức đại diện chủ sở hữu
nhà nước được phân rõ trách nhiệm,
công việc, nhất là nhiệm vụ phải thường
xuyên giám sát, kiểm tra việc chấp hành
pháp luật của doanh nghiệp nhà nước,
giám sát việc thực hiện mục tiêu đặt ra
với doanh nghiệp nhà nước và quan
trọng là đảm bảo việc sử dụng vốn nhà
nước đúng mục đích đã được phê duyệt.
Với quy định này, bất kể doanh nghiệp
nhà nước nào thua lỗ, ngoài trách nhiệm
trước hết của lãnh đạo doanh nghiệp,

thì bộ quản lý ngành sẽ chịu trách
nhiệm trực tiếp. Như vậy, trách nhiệm
của bộ chuyên ngành rất lớn, bộ này
phải tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám
sát, kiểm tra thường xuyên các hoạt
động của doanh nghiệp. Các đơn vị này
sẽ phải bắt tay vào việc một cách thực
chất, sâu sát với doanh nghiệp, thay vì
cách làm lâu nay là giám sát dựa trên
báo cáo do doanh nghiệp gửi lên.

Hạn chế trong việc phân cấp cho các
cơ quan quản lý nhà nước thực hiện
quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu là làm
cho công việc không có được tính
chuyên nghiệp. Đầu mối quan trọng
nhất để thực hiện quyền, nghĩa vụ của
chủ sở hữu nhà nước là Người đại diện;
Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi
được ủy quyền, Người đại diện cần xin ý
kiến Đại diện chủ sở hữu. Nhưng, đại
diện chủ sở hữu có thể là một cơ quan
quản lý ngành, chỉ được phân cấp thực
hiện một số công việc trong phạm vi
quản lý theo chức năng. Trong nhiều
trường hợp, người đại diện sẽ phải trình,
xin chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà
nước liên quan để xử lý công việc. Đối
với những công việc liên quan tới nhiều
ngành  sẽ khó tránh khỏi tình trạng đùn
đẩy trách nhiệm. Mặt khác, trong các cơ
quan quản lý nhà nước theo chuyên
ngành liên quan cũng không bắt buộc
phải thiết lập bộ phận chuyên trách
quản lý việc thực hiện chức năng của
chủ sở hữu nhà nước. Cơ sở pháp lý để
xác định trách nhiệm của các cơ quan
quản lý nhà nước, viên chức nhà nước
trong việc thực hiện quyền, trách nhiệm
của đại diện chủ sở hữu chưa rõ ràng.
Khung pháp luật về việc thực hiện
quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà
nước còn thiếu. Rủi ro trốn tránh trách
nhiệm trong việc thực hiện chức năng
của chủ sở hữu nhà nước của cơ quan
quản lý nhà nước luôn tồn tại.  

Tóm lại, qua việc tìm hiểu, xem xét
quy định của Nghị định 99 về cơ chế
thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở
hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do
nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
đã cho thấy rằng: 

Nghị định đã xây dựng được tương

đối đồng bộ, hoàn chỉnh khung pháp
luật về chức năng chủ sở hữu nhà nước.
Nghị định đã bước đầu phân định được
chức năng chủ sở hữu nhà nước so với
chức năng quản lý nhà nước. Thành
công quan trọng nhất của Nghị định
được thể hiện trong quy định về phân
công, phân cấp thực hiện quyền, nghĩa
vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu nhà
nước, giao doanh nghiệp nhà nước cho
các Bộ, ủy ban nhân dân tỉnh quản lý;
Quy định về đại diện chủ sở hữu và
Người đại diện đã xác định rõ hơn về các
đối tượng chịu trách nhiệm trong việc
thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm
của chủ sở hữu nhà nước. Các cơ quan
được phân cấp là đại diện vốn và quyền
hạn, trách nhiệm đã được xác định cụ
thể. Tuy nhiên, cơ chế điều chỉnh của
Nghị định vẫn còn những tồn tại, thể
hiện ở một số khía cạnh như: Nghị định
chưa tách bạch được chủ thể thực hiện
chức năng quản lý nhà nước và chức
năng chủ sở hữu nhà nước; chưa tách
biệt được công cụ và phương pháp thực
hiện chức năng quản lý nhà nước và
chức năng chủ sở hữu nhà nước; Chưa
có các quy định về giám sát việc thực
hiện các quyền, nghĩa vụ bảo vệ lợi ích
của chủ sở hữu nhà nước. Chưa có các
quy định về phương thức và biện pháp
hình thành các quyết định của chủ sở
hữu nhà nước. Hạn chế lớn nhất là việc
tổ chức thực hiện chức năng chủ sở hữu
nhà nước thể hiện dưới hình thức ban
hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Vào thời điểm ra đời, Nghị định 99 đã
giải quyết được nhiệm vụ trước mắt, đó
là, trong khi tiến hành nghiên cứu thấu
đáo phương án thành lập một cơ quan
thực hiện thống nhất chức năng chủ sở
hữu với doanh nghiệp nhà nước, nhà
nước vẫn cần có một quy định rõ ràng
và rành mạch về quyền hạn, nghĩa vụ,
trách nhiệm của các tổ chức đại diện chủ
sở hữu nhà nước. Hy vọng rằng sau khi
Nghị định 99 được ban hành, cơ chế
điều chỉnh về việc thực hiện quyền,
nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu
nhà nước trong các doanh nghiệp có
vốn đầu tư của nhà nước sẽ từng bước
được hoàn thiện.g
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cùng một lúc đã mang lại lợi ích cho nhiều đối tượng
khác nhau từ doanh nghiệp, người lao động đến các
Công ty bảo hiểm và Nhà nước. Cụ thể, quy định này
đã: khuyến khích các doanh nghiệp gia tăng quyền lợi
cho người lao động để thu hút, đãi ngộ và giữ chân
người lao động đặc biệt là những người có trình độ
chuyên môn và tay nghề cao, tránh sự hao hụt về tài
chính cho doanh nghiệp khi người lao động chẳng
may bị ốm đau, thương tật hay tử vong; làm cho người
lao động thấy được tính ưu việt của những chính sách
ưu đãi mà doanh nghiệp dành cho mình, tăng sự gắn
bó và yên tâm cống hiến của người lao động đối với
doanh nghiệp nhất là những người lao động chủ chốt;
san sẻ và giảm gánh nặng cho Nhà nước cũng như
toàn xã hội trong việc giải quyết vấn đề an sinh xã hội;
tạo cơ hội cho các Công ty bảo hiểm mở rộng phạm vi
khai thác bảo hiểm, tăng doanh thu và thêm việc làm,
thu nhập cho người lao động cũng như cho lực lượng
đại lý bảo hiểm; thúc đẩy thị trường bảo hiểm Việt Nam
phát triển và góp phần vào sự phát triển chung của
nền kinh tế.

Qua một năm thực hiện đã cho thấy tính ưu việt của
việc áp dụng quy định mới về việc mua bảo hiểm cho
người lao động. Nhờ đó, nhiều Công ty bảo hiểm trong
đó có Bảo Việt Nhân thọ đã triển khai bán bảo hiểm
khá hiệu quả với đối tượng khách hàng là doanh
nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi nêu trên,
việc thực hiện quy định mới này trong thời gian qua
cũng phát sinh khó khăn, vướng mắc cho các Công ty
bảo hiểm khi tư vấn cho những doanh nghiệp có nhu
cầu mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, đó là:

Thứ nhất, theo Điểm b. 2.1.5 Mục 2.II của Thông tư
số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính
(hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu
nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số

100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá
nhân), “Tiền mua bảo hiểm đối với các hình thức bảo
hiểm mà pháp luật không quy định trách nhiệm bắt
buộc người sử dụng lao động phải mua cho người lao
động” trong đó có cả khoản phí bảo hiểm nhân thọ mà
doanh nghiệp mua cho người lao động sẽ được tính
chung vào thu nhập chịu thuế của người lao động để
tính Thuế Thu nhập cá nhân. Tuy  vậy, cho đến thời
điểm này, vẫn chưa có văn bản quy định và hướng dẫn
của cơ quan Nhà nước về việc tính, nộp thuế thu nhập
cá nhân đối với khoản phí bảo hiểm này như thế nào,
chưa kể đến trường hợp khi hợp đồng bảo hiểm chấm
dứt trước thời hạn mà chưa có giá trị hoàn lại (giá trị
giải ước) hoặc giá trị hoàn lại thấp hơn khoản phí bảo
hiểm đã đóng nhưng thuế thu nhập cá nhân đã bị thu
thì sẽ xử lý thế nào, có hoàn lại cho người lao động hay
không?

Thứ hai, phần lớn điều khoản sản phẩm bảo hiểm
nhân thọ của các Công ty bảo hiểm trên thị trường
thường quy định giá trị hoàn lại và quyền lợi bảo hiểm
sẽ trả cho Bên mua bảo hiểm (là doanh nghiệp) mà
không trả cho Người được bảo hiểm (là người lao
động). Mặt khác, theo pháp luật kinh doanh bảo hiểm,
Người được bảo hiểm chỉ là người có tính mạng, sức
khỏe được bảo hiểm còn Bên mua bảo hiểm mới có
quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, tạm ứng từ
giá trị hoàn lại của hợp đồng, thay đổi các điều kiện
bảo hiểm và chỉ định, thay đổi người thụ hưởng quyền
lợi bảo hiểm. Do đó, nếu người lao động phải chịu
Thuế Thu nhập cá nhân đối với khoản phí bảo hiểm
nhân thọ mà doanh nghiệp đã đóng cho mình và
người sử dụng lao động phải đóng thuế thay cho
người lao động theo nguyên tắc khấu trừ tại nguồn thì
người lao động khó chấp nhận việc mua bảo hiểm này
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Cùng với quá trình thay đổi, hoàn
thiện của hệ thống pháp luật
Việt Nam, thời gian qua, nhiều
văn bản pháp luật trong và liên
quan đến lĩnh vực kinh doanh

bảo hiểm đã được ban hành nhằm đưa ra
những quy định điều chỉnh phù hợp hơn với
yêu cầu thay đổi của thực tiễn và chính sách
của Nhà nước. Một trong những văn bản đó
phải kể đến là Nghị định số 122/2011/NĐ-CP
ngày 27/12/2011 (sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày
11/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập
doanh nghiệp) và Thông tư 123/2012/NĐ-CP
ngày 27/7/2012 (hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
và Nghị định số 124/2008/NĐ-CP, Nghị định
số 122/2011/NĐ-CP). 

Với việc đưa ra quy định mới cho phép các
doanh nghiệp được tính vào chi phí trước
thuế đối với khoản chi mua bảo hiểm nhân
thọ cho người lao động nếu điều kiện được
hưởng và mức được hưởng được ghi cụ thể
tại Hợp đồng lao động hoặc Thỏa ước lao
động tập thể, các văn bản pháp luật nêu trên
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Trên thế giới, bảo hiểm trong đó có bảo hiểm nhân thọ và bảo
hiểm con người từ lâu đã được doanh nghiệp sử dụng như là một
công cụ hữu hiệu để thực hiện trách nhiệm luật định của mình đối
với người lao động. Đồng thời, bảo hiểm cũng được sử dụng như là
một công cụ tốt trong việc thu hút, khuyến khích và lưu giữ người
lao động, đặc biệt là những người lao động đảm trách các vị trí chủ
chốt trong tổ chức. Tại Việt nam, các sản phẩm bảo hiểm, đặc biệt
là bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm con người ngày càng được sử
dụng như một công cụ gia tăng quyền lợi cho người lao động.

BẢO HIỂM NHÂN THỌ 
dành cho người lao động
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lãi chia (nếu có) được trả cho Bên mua
bảo hiểm thì khoản tiền này sẽ được
xem là khoản thu nhập của doanh
nghiệp đó;hoặc ii) Bên mua bảo hiểm
chuyển nhượng toàn bộ hợp đồng bảo
hiểm cho Người được bảo hiểm tiếp tục
thực hiện và trở thành Bên mua bảo
hiểm mới thì Người được bảo hiểm sẽ
phải chịu thuế Thu nhập cá nhân trên
toàn bộ khoản phí bảo hiểm trước đó
mà Bên mua bảo hiểm đã đóng và thời
điểm tính thuế là thời điểm chuyển
nhượng hợp đồng bảo hiểm.

2. Đề nghị Bộ Tài chính có chính
sách ưu đãi đối với Người lao động
được doanh nghiệp sử dụng lao động

mua bảo hiểm mà mức phí bảo hiểm
nhân thọ quy đổi hàng tháng cộng với
tiền lương của họ bằng hoặc thấp hơn
mức chịu thuế Thu nhập cá nhân. 

3. Đề nghị Bộ Tài chính quy định
thuế suất thuế Thu nhập cá nhân của
Người lao động được doanh nghiệp sử
dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ:

- Đối với hợp đồng bảo hiểm mà số
tiền bảo hiểm tích lũy được trả một lần
ngay sau khi đáo hạn hợp đồng thì
khoản thu nhập chịu thuế Thu nhập cá
nhân sẽ được tính theo mức thuế suất
10% (thu nhập không thường xuyên)
cho số tiền bảo hiểm được nhận sau khi
đã trừ lãi chia (nếu có). Công ty bảo hiểm

có trách nhiệm khấu trừ thuế tại nguồn
khi chi trả tiền bảo hiểm và ghi rõ phần
lãi chia đã loại khỏi thu nhập chịu thuế.

- Đối với hợp đồng bảo hiểm mà số
tiền bảo hiểm tích lũy được trả nhiều lần
theo định kỳ tháng, quý… thỏa thuận
tại hợp đồng mang tính chất trả lương
hưu trí sẽ được miễn thuế Thu nhập cá
nhân. Trong hợp đồng bảo hiểm nhân
thọ có ghi rõ phương thức trả tiền nhiều
kỳ nên có thể kiểm soát được. Ngoài ra,
để chính sách khuyến khích mua bảo
hiểm cho người lao động không bị lạm
dụng, gây thất thu thuế, theo chúng tôi,
Nhà nước có thể quy định mức giới hạn
tối đa phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm
được miễn thuế trong trường hợp này.

- Thêm vào đó, chính sách thuế
cũng cần cân nhắc sự tính chất khác
biệt giữa các sản phẩm bảo hiểm nhân
thọ truyền thống và các sản phẩm bảo
hiểm liên kết đầu tư để đưa ra các quy
định phù hợp.

4. Công ty bảo hiểm khi bán bảo
hiểm nhân thọ cho doanh nghiệp mua
cho người lao động phải có trách nhiệm
giúp cơ quan thuế thực hiện những
chính sách trên và cơ quan thuế hoàn
toàn có thể quản lý được vì:

- Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do Bộ
Tài chính phê chuẩn, trong đó điều
khoản hợp đồng, phí bảo hiểm đóng
hàng tháng, phương thức chi trả quyền
lợi bảo hiểm (ốm đau, tai nạn, tử vong,
đáo hạn hợp đồng) chi trả giá trị hoàn
lại và chi trả bảo tức.

- Tách sản phẩm bảo hiểm nhân thọ
do doanh nghiệp mua cho người lao
động thành một loại sản phẩm riêng để
hạch toán theo dõi và quản lý thuế, thu
khấu trừ tại nguồn, dễ kiểm tra, thanh
tra khi cần thiết.

5. Để quản lý thống nhất và bảo vệ
một cách hợp lý quyền lợi của người lao
động, Bộ Tài chính cần có quy định
chung về một số nội dung liên quan đến
hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà doanh
nghiệp mua cho người lao động
và/hoặc ban hành điều khoản bảo hiểm
mẫu trong đó đưa ra những quy định để
điều chỉnh những vướng mắc trên.g
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vì họ chưa nhận được quyền lợi từ hợp
đồng bảo hiểm, tức là chưa có thu nhập
đã phải đóng thuế đồng thời cũng
không khuyến khích được doanh
nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ cho
người lao động. 

Thứ ba, bản thân các doanh nghiệp
hiện đang băn khoăn không biết trường
hợp Công ty bảo hiểm chi trả giá trị
hoàn lại, lãi chia/bảo tức hoặc niên kim,
các quyền lợi bảo hiểm khác theo hợp
đồng bảo hiểm nhân thọ cho Bên mua
bảo hiểm thì doanh nghiệp có phải chịu
thuế thu nhập doanh nghiệp đối với
khoản tiền đã nhận này hay không và
nếu có thì sẽ tính như thế nào, có đối trừ
với khoản phí bảo hiểm đã đóng hay
không? Thêm nữa, nếu doanh nghiệp
để cho Người lao động được quyền chỉ
định người hưởng các quyền lợi bảo
hiểm rủi ro của hợp đồng hoặc thỏa
thuận người lao động và doanh nghiệp
cùng chia sẻ đóng phí bảo hiểm hoặc
thỏa thuận phân chia tỷ lệ hưởng quyền
lợi bảo hiểm giữa doanh nghiệp với
người lao động…thì có được không?.

Để quy định về việc mua bảo hiểm
nhân thọ cho người lao động thực sự
phát huy hiệu quả đồng thời đáp ứng
yêu cầu quản lý của Nhà nước, cơ quan
quản lý đặc biệt là Bộ Tài chính cần có
văn bản hướng dẫn cụ thể hơn để giải
quyết những băn khoăn, vướng mắc
nêu trên. Như chúng tôi được biết, các
chuyên gia, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam,
công ty bảo hiểm cũng như các doanh
nghiệp sản xuất kinh doanh có dự định
mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao
động đã đưa ra những kiến nghị với Bộ
Tài chính xung quanh vấn đề này như
sau:

1. Đề nghị xác định thời điểm chịu
thuế Thu nhập cá nhân của người lao
động đối với khoản phí bảo hiểm nhân
thọ mà doanh nghiệp mua cho họ là
thời điểm được Công ty bảo hiểm chi trả
quyền lợi bảo hiểm cho người lao động
và/hoặc là thời điểm Người lao động
được nhận chuyển nhượng hợp đồng
bảo hiểm từ doanh nghiệp. Đây thực
chất là thời điểm họ nhận được lợi ích
vật chất ngoài tiền lương, tiền thưởng

phải chịu thuế, trong đó:
- Chi trả quyền lợi bảo hiểm trong

trường hợp Người được bảo hiểm bị ốm
đau, tai nạn, tử vong không phải tính
thuế Thu nhập cá nhân tương tự như
bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm xã hội hiện hành và theo đúng
quy định tại Điểm 12.1.III (Các khoản thu
nhập được miễn thuế) Thông tư số
84/2008/TT-BTC;

- Chi trả lãi chia/bảo tức (lãi từ hợp
đồng bảo hiểm nhân thọ) được tách
riêng khỏi số tiền bảo hiểm mà Người
được bảo hiểm được hưởng khi đáo hạn
hợp đồng bảo hiểm và không phải tính
thuế Thu nhập cá nhân theo quy định tại

Điểm 7.2.III (Các khoản thu nhập được
miễn thuế) Thông tư số 84/2008/TT-BTC;

- Khoản thu nhập để tính chịu thuế
Thu nhập cá nhân của Người lao động
khi được trả tiền bảo hiểm nhân thọ tại
thời điểm hợp đồng bảo hiểm đáo hạn
là số tiền bảo hiểm được Công ty bảo
hiểm chi trả trừ đi lãi chia.

- Nếu Người được bảo hiểm chấm dứt
quan hệ lao động với Bên mua bảo hiểm
trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm nhân
thọ còn hiệu lực, phụ thuộc vào sự thỏa
thuận giữa Bên mua bảo hiểm và Người
được bảo hiểm mà: i) hợp đồng bảo
hiểm của chính họ chấm dứt hiệu lực
trước thời hạn và giá trị hoàn lại cộng với
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Biến đổi khí hậu (BĐKh) là một trong những thách thức lớn nhất đối
với nhân loại trong thế kỷ 21. Là một trong năm nước chịu tác động
lớn của BĐKh, hậu quả của BĐKh đối với Việt nam vô cùng nghiêm trọng và là
nguy cơ hiện hữu cho sự phát triển bền vững của đất nước. ngành bảo hiểm
vốn được biết đến với như một công cụ quản lý rủi ro, trong bối cảnh BĐKh là
một rủi ro mới, quy mô tác động lớn, nếu không chủ động thích ứng, ngành
bảo hiểm sẽ đối mặt với những thiệt hại đáng kể và mất cơ hội phát triển trong
tương lai. nghiêm trọng hơn, vai trò quản trị rủi ro của ngành bảo hiểm có thể
bị đe dọa. Tuy nhiên, cho tới nay, dù đối mặt với không ít rủi ro và thách thức
liên quan tới rủi ro BĐKh, các nhà bảo hiểm Việt nam vẫn đứng ngoài cuộc,
hầu như chưa có nghiên cứu nào liên quan tới các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm
ứng phó với rủi ro BĐKh được triển khai.

Việt nam: một trong năm nướC
Chịu táC động lớn nhất Của
BđKh

Theo Công ước khung của Liên Hợp
Quốc về BĐKH thì “BĐKH là những biến
đổi trong môi trường vật lý hoặc sinh
học, gây ra những ảnh hưởng có hại
đáng kể đến thành phần, khả năng phục
hồi hoặc sinh sản của các hệ sinh thái tự
nhiên và được quản lý hoặc đến hoạt
động của các hệ thống kinh tế - xã hội
hoặc đến sức khỏe và phúc lợi của con
người”. 

Các biểu hiện chính của BĐKH có thể
nhận thấy trên quy mô toàn cầu gồm:
gia tăng nhiệt độ khí quyển - trái đất
nóng lên, lượng mưa thay đổi, mực nước
biển dâng lên do sự tan băng ở hai cực
và các vùng núi cao, các thiên tai và hiện
tượng thời tiết cực đoan (nắng nóng, giá
rét, bão lũ, hạn hán…) xảy ra với tần suất,
độ bất thường, và có thể cả cường độ,
đều tăng lên. 

Theo Stern Review, mực nước biển
dâng 20-80cm (do nhiệt độ Trái Đất tăng
3-4 độ C) sẽ khiến thêm 7-300 triệu
người đối mặt với rủi ro lũ lụt hàng năm.
Nếu không có các biện pháp thích ứng,
số dân cư ở 136 thành phố lớn trên khắp
thế giới gánh chịu bão lốc sẽ tăng từ 40
triệu (2005) lên 150 triệu (những năm
2070) và tài sản thiệt hại có thể tăng từ
3.000 tỷ đô la Mỹ lên 35.000 tỷ đô la Mỹ.
Báo cáo của uNEP FI (2006) ước lượng cứ
trung bình 12 năm, tổn thất do các hiện
tượng thời tiết gây ra sẽ tăng 6%/năm và
tăng gấp đôi toàn cầu. Theo đánh giá của
WB (2007), Việt Nam là một trong năm
nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng của
BĐKH và nước biển dâng, trong đó vùng
đồng bằng sông Hồng và sông Mê KôngBản đồ nguy cơ ngập khu vực ven biển Việt Nam ứng với mực nước biển dâng 1m 

(Nguồn: Bộ TNMT, 2011)

BIếN ĐổI KHÍ Hậu VÀ NGÀNH BẢO HIỂM 
Từ bị động tới 

chủ động thích ứng

sẽ bị tác động nặng nề nhất. Nếu mực
nước biển dâng 1m: Khoảng 10% dân
số bị ảnh hưởng trực tiếp, tổn thất đối
với GDP khoảng 10,2%, 10,9% diện tích
đô thị bị ảnh hưởng; Gần 35% dân số
thuộc các tỉnh vùng đồng bằng sông
Cửu Long, trên 9% dân số vùng đồng
bằng sông Hồng, Quảng Ninh, gần 9%
dân số các tỉnh ven biển miền Trung và
khoảng 7% dân số Tp. Hồ Chí Minh bị
ảnh hưởng trực tiếp; Trên 4% hệ thống
đường sắt, trên 9% hệ thống quốc lộ và
khoảng 12% hệ thống tỉnh lộ của Việt
Nam sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ tính riêng
năm 2010, thiên tai đã làm 355 người
chết và mất tích; gần 600 người bị
thương, hơn 2,6 nghìn ngôi nhà bị sập
đổ, cuốn trôi; hơn 579 nghìn ngôi nhà
bị sạt lở, tốc mái, ngập nước; 30 nghìn
ha lúa và hoa màu bị mất trắng; trên
100km đê, kè và gần 1,9 nghìn km
đường giao thông cơ giới bị vỡ, sạt lở và
cuốn trôi; hơn 11 nghìn cột điện bị gãy,
đổ. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây
ra trong năm 2010 ước tính 11,7 nghìn
tỷ đồng.

ngành Bảo hiểm: hành động để
thíCh ứng Với diễn Biến BđKh

Tổn thất được bảo hiểm liên quan tới
rủi ro thời tiết có xu hướng tăng từ
1990, kéo theo đó là nhu cầu bảo hiểm
gia tăng. Thay vì bị động trong kinh
doanh, gánh chịu các thiệt hại phải bồi
thường khi rủi ro xảy ra, việc hoàn

thiện, phát triển các sản phẩm mới sẽ
đưa doanh nghiệp ở vị thế chủ động,
vừa hạn chế được tổn thất vừa khai
thác được một thị trường mới còn bỏ
ngỏ. Nhu cầu bảo hiểm cho các rủi ro
BĐKH, từ đó, tạo ra một thị trường tiềm
năng mới.

Hành động 1: Thiết kế các sản phẩm
bảo hiểm mới 

Nhằm tạo lợi thế cạnh tranh, các nhà
bảo hiểm có xu thế ra mắt các sản
phẩm cùng các gói bảo hiểm toàn diện
đáp ứng yêu cầu mới của người tiêu
dùng. Ngay từ đầu những năm 1930,
một số quốc gia như Nhật Bản, Mỹ đã
thực hiện triển khai bảo hiểm nông
nghiệp. Tới năm 1950, loại hình bảo
hiểm này bắt đầu mở rộng ra nhiều
quốc gia khác. Từ những năm 1990,
nhiều sản phẩm bảo hiểm tiên tiến

khác như bảo hiểm lũ lụt, bảo hiểm cao
ốc xanh cũng được giới thiệu trên thị
trường và từng bước phát triển, đi kèm
với đó là những cải tiến về thiết kế sản
phẩm và các dịch vụ gia tăng cho
khách hàng tham gia bảo hiểm. Đi tiên
phong trong cung cấp các sản phẩm
tiên tiến này là những doanh nghiệp
bảo hiểm/môi giới quốc tế như Fire-
man Fund, AON, Lloyd’s…

Thông qua việc nghiên cứu và phát
triển loại hình bảo hiểm thích ứng
BĐKH, các nhà bảo hiểm đã từng bước
phát triển kỹ thuật đánh giá và phân
tích rủi ro, áp dụng các điều khoản bảo
hiểm phù hợp, phát triển các sản phẩm
dịch vụ mới thích ứng với rủi ro mới,
tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh độ tin cậy của
dịch vụ bồi thường; củng cố khả năng
tư vấn hạn chế tổn thất, chia sẻ kiến
thức kinh nghiệm. Từ đó, tăng cường
khả năng quản lý rủi ro thông qua các
biện pháp, công cụ đối phó và thích
ứng; Tận dụng cơ hội kinh doanh mới
và đầu tư bền vững; Trợ giúp khách
hàng trong việc quản lý rủi ro và hạn
chế tổn thất thông qua việc chia sẻ
kiến thức, kinh nghiệm và dịch vụ tư
vấn; Thay đổi hoạt động theo hướng
thân thiện với môi trường.

Ví dụ 1: Bảo hiểm cao ốc xanh
Khí nhà kính là một trong những

nguyên nhân gây BĐKH. Nhu cầu giảm
thải khí nhà kính và tiết kiệm nguyên
liệu đã khiến các cao ốc thân thiện môi
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nhà dân sinh, trong đó quy định cụ thể
về cấu trúc nhà, kích thước vật liệu sử
dụng, đặc biệt ở các khu vực thường
xuyên hứng chịu các thiệt hại do BĐKH
như: động đất, lốc xoáy, sóng thần…
Căn cứ theo đó, các công ty bảo hiểm
đưa ra quy định buộc khách hàng tại
những khu vực có nguy cơ cao này phải
tuân thủ các quy định xây dựng kể trên
khi tham gia bảo hiểm nhà ở, văn
phòng do công ty cung cấp. Trong một
số trường hợp, để hạn chế tổn thất, các
công ty bảo hiểm cũng có thể xây dựng,
phát triển thêm các quy định, quy tắc
mới để sàng lọc khách hàng, hướng tới
nhóm khách hàng rủi ro thấp và đáp
ứng được các quy định hạn chế tổn
thất. 

Ví dụ: “Bảo hiểm xanh” dành cho xe cơ
giới

Bảo hiểm xe cơ giới là một trong
những sản phẩm phổ thông nhất trong
cuộc sống. Để cắt giảm lượng phát thải
khí nhà kính, bảo hiểm cho các phương
tiện thân thiện với môi trường đóng vai
trò quan trọng như một động lực giúp
khách hàng quan tâm hơn bảo vệ môi
trường bằng chế độ giảm phí. Các công
ty bảo hiểm đang tập trung phát triển
các sản phẩm bảo hiểm thân thiện với
môi trường từ các khía cạnh khác nhau
như: phí bảo hiểm phụ thuốc vào số km
sử dụng, mức độ tiết kiệm nhiên liệu
hay quá trình sửa chữa sử dụng nguyên
liệu tái chế. Chẳng hạn:

Allianz: thực hiện chế độ giảm phí
cho khách hàng tham gia bảo hiểm với
những phương tiện phát thải thấp (sản
phẩm bảo hiểm Eco-bonus) và cung
cấp cả những sản phẩm bảo hiểm,
trong đó khách hàng có thể lựa chọn
đền bù lượng phát thải cho phương
tiện của mình thông qua mua bảo hiểm.
Theo đó, một phần phí bảo hiểm sẽ
được trích ra đầu tư vào các dự án cắt
giảm lượng phát thải khí nhà kính.

Allianx Elementar: Áo áp dụng chế độ
giảm 10% phí bảo hiểm xe ô tô hàng
năm cho những khách hàng sử dụng
phương tiện giao thông công cộng vé
năm.

Progressive: đưa ra mức phí thấp cho

những phương tiện an toàn và thân
thiện môi trường. Một thiết bị phát tín
hiệu nhỏ được gắn vào xe sẽ cho phép
công ty theo dõi mức độ và thời gian sử
dụng xe. Những chiếc xe được sử dụng
ít hơn và an toàn hơn (không tai nạn,
tiết kiệm nhiên liệu…) sẽ hưởng mức
phí thấp hơn.

Hành động 3: Dịch vụ khách hàng/tư
vấn hạn chế tổn thất

Ví dụ 1: Dịch vụ hỗ trợ khách hàng
tham gia bảo hiểm xe cơ giới 

Phát thải CO2 là một trong những
nguyên nhân chính dẫn đến BĐKH. Do
đó, mục tiêu cắt giảm lượng khí nhà
kính (Co2, SO2…) là mục tiêu chung
của thế giới nhằm giảm tác động của
BĐKH trong tương lai, ngành bảo hiểm
cũng không nằm ngoài xu hướng
chung này. Rất nhiều dịch vụ, sản phẩm
đã được triển khai nhằm đáp ứng nhu
cầu mới này.

Việc mua và sử dụng một chiếc xe ô
tô là quyết định của cá nhân nhưng kéo
theo những tác động lớn về môi trường,
xã hội. Bằng việc cung cấp dịch vụ hỗ
trợ khách hàng online Greensafe Car
Profiler, đặc biệt là nhóm khách hàng có
xu hướng sử dụng các sản phẩm thân
thiện với môi trường, Công ty bảo hiểm
NRMA thuộc tập đoàn bảo hiểm Úc IAG
giúp khách hàng so sánh các dòng xe
theo tiêu chí an toàn và thân thiện với
môi trường. Ngoài việc phục vụ nhu cầu
mới của khách hàng, dịch vụ này cũng
gián tiếp điều chỉnh hành vi tiêu dùng
của khách hàng, góp phần nâng cao
nhận thức của họ về bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, AIG cũng cung cấp tiện ích
online mang tên Climate help – Hỗ trợ
môi trường. Khách hàng khi truy nhập
vào website của công ty bảo hiểm này
và khai báo thông tin kĩ thuật của xe và
mức độ sử dụng, từ đó tính toán lượng
khí nhà kính do phương tiện này phát
thải và tính toán lượng tiền bồi thường
cho khách hàng trực tuyến. Khách hàng
có thể tự nguyện đăng kí tham dự
chương trình tín dụng carbon do AIG
bằng việc thanh toán một khoản chi phí
nhỏ (tương ứng với lượng phát thải của
phương tiện). 100% số tiền huy động sẽ

được sử dụng cho chương trình tín
dụng carbon, phục vụ cho các dự án
trồng rừng trong vòng 100 năm. 

Ví dụ 2: Dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro
Hiểu đặc điểm và mức độ rủi ro, thiệt

hại của các thảm họa tự nhiên do BĐKH
gây ra đặc biệt có ích cho việc giảm
thiểu tối đa các thiệt hại này. Với nhận
thức ngày càng cao của công chúng,
ngành bảo hiểm đã tập trung khai thác
mảng dịch vụ đề phòng, hạn chế tổn
thất và phát triển các công nghệ đánh
giá rủi ro thảm họa tự nhiên từ những
kinh nghiệm và kiến thức có được. 

Norwich union (Aviva) Anh: đã tiến
hành chạy bản đồ lũ lụt điện tử ở Anh,
từ đó giúp tăng cường nhận thức của
người dân về rủi ro đối với tài sản của
họ. Công ty này cũng phát triển các
mô hình nhà chống lũ, mô hình này
được dự đoán sẽ giảm đáng kể thiệt hại
do lũ gây ra do sử dụng hệ thống cảnh
báo lũ và hệ thống chống lũ.

IAG: cùng phát triển quan hệ đối tác
với nhà hoạch định chính sách New
Zealand để xác định các cấp độ lũ lụt
trong lương lai. IAG cung cấp những kết
quả trong đó chỉ rõ những thay đổi về
lượng mưa, chính quyền địa phương sẽ
sử dụng những kết quả này để tính toán
những thay đổi về cấp độ lũ trong
tương lai. Những thay đổi này sau đó sẽ
được đưa vào chương trình hành động
thích ứng lũ lụt. 

Lloyd’s cũng chạy một website mới
để cung cấp thông tin cho khách hàng
về rủi ro sóng thần và những lời khuyên,
tư vấn để chuẩn bị khi rủi ro xảy ra cùng
với những thông tin thời tiết cập nhật
từ Dow Jones.

Munich Re: phát triển công cụ xác
định rủi ro tự nhiên toàn cầu, cho phép
người sử dụng dễ dàng nắm bắt thông
tin về các rủi ro tự nhiên và ảnh hưởng
khí hậu cũng như đánh giá những rủi ro
tự nhiên từ góc độ địa lý và khoa học.

Swiss Re: phát triển công cụ CatNet,
hệ thống bản đồ và thông tin rủi ro tự
nhiên trực tuyến để khách hàng đánh
giá rủi ro tự nhiên cho bất kỳ địa điểm
nào trên thế giới.
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trường trở thành một lĩnh vực kinh
doanh bất động sản hấp dẫn. Các tiêu
chuẩn xây dựng bền vững như tiêu
chuẩn LEED và Địa cầu xanh kéo theo
các chiến lược nhằm giảm thiểu rủi ro
hoặc sự xuất hiện của các rủi ro mới như
sự rò rỉ từ mái nhà dạng thảm thực vật
đã dẫn tới sự ra đời của sản phẩm bảo
hiểm này. Ngành bảo hiểm đã thích ứng
ngay lập tức với các sản phẩm hướng tới
những đặc trưng của cao ốc xanh. Sản
phẩm Bảo hiểm cao ốc xanh hiện đang
được AON cung cấp trên thị trường
quốc tế. Đơn bảo hiểm này bồi thường
chi phí thay thế và sửa chữa các “tòa nhà
sinh thái” hoặc nâng cấp các tòa nhà
thông thường theo hướng thích nghi
với môi trường sau khi tổn thất xảy ra.
Sản phẩm được phát triển từ đơn bảo
hiểm tài sản và bảo hiểm văn phòng
hiện thời của công ty có bổ sung thêm
điều khoản bảo hiểm cho các tài sản
thân thiện môi trường đã hoặc chưa có
chứng chỉ xác nhận, đồng thời chi trả
chi phí để sửa chữa/thay thế toàn bộ các

cấu phần thân thiện với môi trường đáp
ứng tiêu chuẩn hoặc để nâng cấp
chúng thành các cấu phần thân thiện
môi trường. Theo đó, đơn bảo hiểm
đảm bảo các vật liệu được sử dụng và
các nâng cấp trong quá trình sửa chữa,
thay thế sẽ đáp ứng tiêu chuẩn của một
“cao ốc xanh”, ngoài việc đáp ứng các
tiêu chuẩn được công nhận xây dựng
được áp dụng rộng rãi ở Mỹ hoặc Châu
Âu. Bằng việc cung cấp các sản phẩm
toàn diện hỗ trợ sự phát triển bền vững,
trách nhiệm xã hội và các nỗ lực quản lý
môi trường, Chương trình bảo hiểm tài
sản cho các tòa nhà thân thiện môi
trường của AON sẽ cho phép chủ sở
hữu vượt qua những hạn chế về vị trí địa
lý để hướng tới sự thân thiện với môi
trường. Phạm vi bảo hiểm của lựa chọn
mới này bao gồm các chi phí cần thiết
để sửa chữa, thay thế tài sản theo tiêu
chuẩn LEED (tiêu chuẩn về sử dụng hiệu
quả năng lượng và môi trường trong
thiết kế) của Hội đồng công trình xanh
Hoa Kỳ, hệ thống xếp hạng và đánh giá
Sáng kiến Địa cầu xanh trong xây dựng
cao ốc hay các tiêu chuẩn tương đương
khác; chi phí sửa chữa hay thay thế các
thiết bị điện, điện tử đáp ứng yêu cầu
chất lượng Energy Star - chứng nhận
của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ
(EPA); chi phí thuê kiến trúc sư hay
chuyên gia thiết kế đạt chứng nhận của
LEED; tài trợ chương trình tái xác nhận
“cao ốc xanh” và vụn tái chế từ các thiệt
hại được bảo hiểm.

Hành động 2: Lồng ghép các điều
khoản, dịch vụ mới vào các đơn bảo
hiểm truyền thống

Một trong những giải pháp thích ứng
với những rủi ro BĐKH mà các công ty
bảo hiểm hiện đang sử dụng đó là bổ
sung thêm các quy định, điều khoản
nhằm hạn chế tổn thất khi rủi ro xảy ra
ở những khu vực có nguy cơ cao. Thay
vì đưa ra mức phí bảo hiểm cao hoặc
không cung cấp dịch vụ, các công ty áp
dụng biện pháp mới: bổ sung các điều
kiện bắt buộc mà người tham gia bảo
hiểm cần đạt được nếu muốn mua bảo
hiểm. Tại Úc và Nhật Bản, chính phủ đã
ban hành bộ quy tắc cho các công trình
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Thay vì bị động
trong kinh

doanh, gánh chịu
các thiệt hại phải

bồi thường khi
rủi ro xảy ra, việc
hoàn thiện, phát

triển các sản
phẩm mới sẽ đưa

doanh nghiệp ở
vị thế chủ động,

vừa hạn chế được
tổn thất vừa khai

thác được một thị
trường mới còn

bỏ ngỏ. 
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Thông tin không cân xứng: Lựa chọn bất lợi
và nguy cơ tinh thần

Lo ngại về những vấn đề do lựa chọn ngược
gây ra sẽ ảnh hưởng tới việc mở rộng các loại
hình bảo hiểm rủi ro BĐKH. Lựa chọn bất lợi là
hiện tượng người tham gia bảo hiểm tập trung
lựa chọn vào các đối tượng có nguy cơ rủi ro
cao hơn để mua bảo hiểm. Do đó, công ty bảo
hiểm sẽ phải gánh chịu tổn thất khi mức phí
được tính căn cứ theo khả năng trung bình xảy
ra tổn thất. Nguyên nhân dẫn đến lựa chọn bất
lợi là thông tin không cân xứng giữa công ty
bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm. Vấn đề
này càng nghiêm trọng hơn khi người mua bảo
hiểm có thể xác định được các mức độ, đặc
trưng rủi ro của mình trong khi các công ty bảo
hiểm gặp khó khăn để phân biệt người rủi ro
tốt và người rủi ro xấu. Nếu loại trừ thông tin
không đối xứng này, công ty bảo hiểm chỉ cần
áp mức phí cao lên những người có rủi ro cao.
Lựa chọn bất lợi dẫn dến mức phí bảo hiểm
cao do các DNBH tự bảo vệ mình trước nguy cơ
rủi ro.

Thông tin không cân xứng giữa công ty bảo
hiểm và người tham gia bảo hiểm còn dẫn đến
nguy cơ tinh thần. Người đã tham gia bảo hiểm
thường ít cẩn thận, đề phòng trước rủi ro hơn
và công ty bảo hiểm không thể kiểm soát được
điều này, do đó, khả năng xảy ra tổn thất sẽ cao
hơn. Nguy cơ tinh thần có thể gia tăng khi các
cá nhân đã tham gia bảo hiểm rủi ro BĐKH. Tuy
nhiên, nguy cơ tinh thần của người tham gia
bảo hiểm là một vấn đề thứ yếu trong bảo
hiểm rủi ro BĐKH vì họ không thể kiểm soát
được khi nào sự kiện bảo hiểm xảy ra (tức là
khả năng xảy ra thiệt hại) mặc dù họ có thể
kiểm soát được mức độ thiệt hại trong và sau
rủi ro lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh.

Rủi ro có hệ thống
Các nhà bảo hiểm có khả năng phá sản do

phải bồi thường nhiều tổn thất xảy ra cùng lúc
do nguyên nhân từ một sự kiện được bảo
hiểm. Tình huống này nảy sinh khi các rủi ro có
tính hệ thống. Hơn nữa, các thảm họa tự nhiên
như lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh... thường gây
thiệt hại lớn. Do đó, khi các rủi ro không được
phân loại về mặt địa lý, công ty bảo hiểm bất
ngờ phải đối mặt với những tổn thất đáng kể
không thể bù đắp bằng doanh thu phí bảo
hiểm. Chẳng hạn như các công ty bảo hiểm ở
khu vực lưu vực sông, duyên hải, khu đất lấn
biển cần nắm được mối liên hệ tương quan

giữa các trận lũ lụt. Các công ty bảo hiểm sẽ áp
mức phí bảo hiểm cao hơn cho những khu vực
có rủi ro hệ thống cao hơn để bù đắp cho khả
năng phá sản, đảm bảo khả năng chi trả. Một
đặc điểm của rủi ro BĐKH là khả năng xảy ra
thấp/tác động lớn của các sự kiện bảo hiểm.
Điều này gây khó khăn cho việc chi trả tổn thất
và dự phòng đủ vốn cho các tổn thất tiếp theo.

Tuy nhiên, những vấn đề này có thể từng
bước được giải quyết và giảm dần ảnh hưởng
do đặc tính linh hoạt của ngành bảo hiểm: Mức
phí và đơn bảo hiểm có thể điều chỉnh hàng
năm, do đó, góp phần hạn chế rủi ro cho các
công ty bảo hiểm.

Nhận thức của cộng đồng: Vấn đề muôn
thưở

Do các điều khoản bổ sung liên quan tới rủi
ro BĐKH hoặc bảo hiểm “xanh” là lựa chọn tự
nguyện của khách hàng, vì vậy, nếu khách
hàng chưa nhận thức được vai trò, tầm quan
trọng trong hành vi tiêu dùng của mình, các
doanh nghiệp bảo hiểm sẽ đối mặt với khó
khăn trong việc phát triển thị trường. Ngoài ra,
có thể xuất hiện hiện tượng cạnh tranh không
lành mạnh giữa các DNBH. Cùng một đơn bảo
hiểm, nhưng nhà bảo hiểm chỉ cần bỏ đi điều
khoản bảo hiểm xanh là đã có thể giảm phí,
thu hút khách hàng. Do đó, tư duy doanh
nghiệp và nhận thức khách hàng là hai yếu tố
ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát
triển của các sản phẩm bảo hiểm xanh.g
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doanh nghiệP Bảo hiểm: từ Bị
động tới Chủ động quản lý CáC
rủi ro 

Với sự ra đời của các sản phẩm bảo
hiểm mới, cách tiếp cận của ngành bảo
hiểm thế giới đã và đang chuyển dịch từ
thế bị động sang chủ động ứng phó với
những rủi ro mới. Từ chỗ hứng chịu
những tác động tiêu cực và chi trả
những khoản thanh toán đắt đỏ do
BĐKH gây ra, ngành bảo hiểm đã có
những bước tiển chủ động, đặt nền tảng
cho những cơ hội kinh doanh mới trong
tương lai. Hầu hết các DNBH hàng đầu
thế giới đều xác định BĐKH là ưu tiên
hàng đầu của họ trong chiến lược kinh
doanh dài hạn. BĐKH là những rủi ro,
ngành bảo hiểm là ngành quản lý rủi ro,
do đó, sự ra đời của các sản phẩm, dịch
vụ bảo hiểm cho rủi ro biến đối khí hậu
là chiến lược kinh doanh chủ động của
các DNBH.

Thị trường tiềm năng, dẫn đầu xu
hướng

BĐKH kéo theo nhiều rủi ro và tổn
thất mới. Nhu cầu quản lý rủi ro của
cộng đồng cũng ngày càng cao, từ đó
mở ra cơ hội kinh doanh mới cho ngành
bảo hiểm. Ngoài sự xuất hiện của những
rủi ro mới thì nhận thức của cộng đồng
về BĐKH cũng gia tăng. Họ ý thức được
tác động tới môi trường trong mỗi hành
vi tiêu dùng của mình. Vì vậy, tiêu dùng
xanh đang là xu hướng tiêu dùng chủ
đạo của thế giới. Người tiêu dùng hiện
đại không chỉ muốn sử dụng những sản
phẩm chất lượng tốt mà còn muốn sản
phẩm đó an toàn và thân thiện với môi
trường. Ngày càng nhiều người tiêu
dùng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho
một sản phẩm cùng loại nhưng thân
thiện với môi trường. Các sản phẩm bảo
hiểm xanh với đối tượng được bảo hiểm
là những tài sản, thiết bị thân thiện với
môi trường (VD như bảo hiểm cao ốc
xanh, dịch vụ tư vấn rủi ro, hỗ trợ khách
hàng), với những điều khoản góp phần
cổ vũ xu hướng tiêu dùng xanh, làm
giảm phát thải khí nhà kính (chế độ phí
ưu đãi áp dụng trong bảo hiểm xe cơ
giới) đã thể hiện sự thích nghi với xu thế
mới này.  

Marketing xanh: Xây dựng hình ảnh
doanh nghiệp 

Marketing xanh (Green Marketing) là
thuật ngữ tương đồng dùng để chỉ hoạt
động marketing các loại sản phẩm được
cho là tốt cho môi trường. Do nhu cầu
“phát triển bền vững”, xu hướng tiêu
dùng xanh phát triển, hệ thống hàng
rào kĩ thuật trong thương mại quốc tế,
marketing xanh trở thành chiến lược
được nhiều doanh nghiệp vận dụng
hiệu quả. Bằng việc thay đổi thiết kế sản
phẩm, điều chỉnh các điều khoản bảo
hiểm theo hướng thân thiện với môi
trường, đáp ứng “nhu cầu xanh” của
người tiêu dùng và xã hội, các doanh
nghiệp bảo hiểm tạo dựng lợi thế cạnh
tranh trước các đối thủ, xây dựng hình
ảnh đẹp về thương hiệu, sản phẩm, gián
tiếp góp phần thúc đẩy doanh số, đặc
biệt trong điều kiện nhân loại đang phải
đối mặt với những thách thức lớn từ
môi trường, thay đổi khí hậu, dịch
bệnh…

Đặt người tiêu dùng ở vị trí trung tâm,
thức tỉnh và thỏa mãn “nhu cầu xanh”
của người tiêu dùng và của xã hội là
mục tiêu lớn nhất mà marketing xanh
hướng tới. Việc đưa ra những điều
khoản bảo hiểm xanh là quyết định “chủ
động đón đầu” của doanh nghiệp,
hướng tới đánh thức nhu cầu xanh của
người tiêu dùng và xây dựng hình ảnh
doanh nghiệp với xã hội.

một số rào Cản Với doanh
nghiệP Bảo hiểm Việt nam
trong Chiến lượC thíCh ứng
Với BđKh

Thiết kế sản phẩm: 
Thứ nhất, để rủi ro có thể bảo hiểm

được thì tần suất xảy ra rủi ro và mức độ
tổn thất mà doanh nghiệp bảo hiểm
phải chi trả ứng với các mức quyền lợi
bảo hiểm phải tính toán được. Sẽ rất
khó khăn để hiện thực hóa hai điều kiện
này cho các đơn bảo hiểm rủi ro BĐKH
vì các rủi ro như lũ lụt, hạn hán… hệ quả
của BĐKH thường xảy ra với tần suất
thấp và mức độ thiệt hại quy mô lớn.
Việc tính toán thiệt hại sẽ rất khó khăn
nếu không có các hệ thống dữ liệu  về

tổn thất trên quy mô lớn, được tập hợp
trong một thời gian dài. Sự không chắc
chắn liên quan tới các kịch bản BĐKH là
đáng kể; Tác động của BĐKH lên tần
suất xảy ra rủi ro được bảo hiểm (như
hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh…) cũng là
yếu tố không chắc chắn. Do đó, phương
án giải quyết vấn đề này là sự chia sẻ rủi
ro giữa doanh nghiệp bảo hiểm với
chính phủ. Tuy nhiên, để thị trường bảo
hiểm thế giới phát triển và trở thành
một công cụ kinh tế môi trường, công
cụ tài chính hữu hiệu, cần tìm ra hướng
giải quyết mới cho vấn đề này. 

Thứ hai, các công ty bảo hiểm phải
xác định được mức phí ứng với các đối
tượng khách hàng khác nhau. Đây có
thể là một thách thức lớn do rủi ro
không chắc chắn, lựa chọn bất lợi, nguy
cơ tinh thần, rủi ro hệ thống. 

Rủi ro không chắc chắn
Khó khăn trong việc đánh giá khả

năng xảy ra các rủi ro và ước lượng thiệt
hại tạo trở ngại cho việc xây dựng biểu
phí phù hợp và quản lý rủi ro của các
công ty bảo hiểm. Kinh nghiệm thực tế
cho thấy tần suất rủi ro và mức độ tổn
thất càng không chắc chắn thì mức phí
bảo hiểm đề xuất càng cao. Mức phí cao
nhằm giảm thiểu những rủi ro mà công
ty bảo hiểm phải gánh chịu do những
yếu tố không chắc chắn trong tần suất
và phạm vi chi trả cho các yêu cầu bồi
thường tương lai. Tức là phí bảo hiểm
cho các rủi ro liên quan tới BĐKH sẽ cao
hơn các rủi ro khác, chẳng hạn như cháy
nổ, đổ vỡ máy móc…mặc dù tổn thất
dự kiến có thể như nhau. Yếu tố không
chắc chắn gắn liền với các rủi ro BĐKH
là rất đáng kể vì hiện thời có rất ít thông
tin khoa học và dữ liệu được thu thập
trong một thời gian đủ dài để có thể xác
định các đặc tính của rủi ro (như tần
suất, mức độ, khu vực rủi ro..) khi so
sánh với các rủi ro thông thường khác vì
các rủi ro BĐKH xảy ra với tần suất thấp.
Các công ty bảo hiểm có thể sử dụng
các mô hình thảm họa để nghiên cứu về
các tổn thất do các thảm họa này gây ra,
tuy nhiên, cách thức này vẫn chưa thể
giải quyết hoàn toàn các vấn đề liên
quan tới yếu tố không chắc chắn.
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nhằm tạo lợi
thế cạnh tranh,
các nhà bảo
hiểm có xu thế
ra mắt các sản
phẩm cùng các
gói bảo hiểm
toàn diện đáp
ứng yêu cầu
mới của người
tiêu dùng.
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Nông nghiệp, nông thôn có vị trí và tầm
quan trọng đặc biệt đối với nền kinh
tế quốc dân của nhiều quốc gia, đặc
biệt là Việt Nam – một quốc gia đang
phát triển. Nông nghiệp cung cấp

lương thực, thực phẩm, đây là yếu tố đầu tiên, có tính
chất quyết định đến sự tồn tại và phát triển của con
người cũng như sự phát triển kinh tế – xã hội của đất
nước. Đồng thời, Nông nghiệp có vai trò quan trọng
trong việc cung cấp các yếu tố đầu vào cho công
nghiệp và khu vực thành thị. Nông nghiệp – đặc biệt
ở các nước đang phát triển – là khu vực dự trữ và
cung cấp lao động cho phát triển công nghiệp và đô
thị. Nông nghiệp còn là nguồn cung cấp vốn lớn,
nguồn cung cấp nguyên liệu phong phú và dồi dào
cho công nghiệp. Bên cạnh đó, Nông nghiệp và

nông thôn là thị trường tiêu thụ lớn của công
nghiệp. 

Nông nghiệp là ngành đem lại nguồn thu nhập
ngoại tệ lớn. Ở các nước đang phát triển như Việt
Nam, nguồn xuất khẩu để thu ngoại tệ chủ yếu là
dựa vào các loại nông, lâm, thủy sản vì chúng dễ
dàng gia nhập thị trường quốc tế hơn so với các mặt
hàng công nghiệp.

rủi ro trong sản xuất nông nghiệP 
Trong quá trình sản xuất nông nghiệp, người sản

xuất luôn phải đối mặt với rất nhiều các loại rủi ro
khác nhau với cơ chế ảnh hưởng hết sức đa dạng và
phức tạp. Căn cứ vào cách thức tác động, có thể chia
các rủi ro trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam
thành một số dạng chính sau đây:

ThS. Luyện Minh ĐứC
TỔnG CÔnG TY bảo Hiểm bảo việT

Bảo hiểm nông nghiệp -
lá chắn của nhà nông

Để triển khai bảo hiểm thích
ứng với BĐKH, Nhà nước cần đưa ra
các biện pháp về mặt pháp lý, bao gồm: quy
định khung pháp lý với các hoạt động kinh doanh,
các biện pháp hành chính như quy định danh mục đầu
tư, cấp phép thành lập…, các biện pháp tài chính như
thuế, phí, trợ cấp, trợ giá để huy động được sự tham gia
đông đảo của người dân và các DNBH tham gia triển khai
bảo hiểm thích ứng với BĐKH. Nhà nước cũng cần tạo
hành lang pháp lý để các nhà bảo hiểm phối hợp với các
nhà khoa học xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thu thập
thông tin tổn thất trên quy mô toàn quốc và liên tục
trong thời gian dài đồng thời cũng quy định về cơ chế
chia sẻ thông tin giữa các bên liên quan. Trong dài hạn,
khi một số sản phẩm thích ứng BĐKH mới đã được triển
khai trên quy mô rộng, Nhà nước cần hỗ trợ DNBH vượt
qua những khó khăn trong việc bồi thường khi rủi ro
BĐKH gây ra tổn thất lớn, đặc biệt trong trường hợp các
rủi ro có liên quan tới nhau và xảy ra cùng lúc. Ngoài việc
tạo điều kiện cho các sản phẩm bảo hiểm tư nhân phát
triển, chính phủ cũng có thể xây dựng một dạng bảo
hiểm công để bảo lãnh cho các hộ gia đình trong trường
hợp tổn thất quy mô lớn và đồng loạt xảy ra cũng như
nâng cao nhận thức của người dân đối với các sản phẩm
bảo hiểm thích ứng với BĐKH.

Đối với ngành bảo hiểm: có thể tổ chức các hội thảo
chuyên ngành, thành lập các tổ nghiên cứu, huy động bài
viết hoặc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu trên các tạp chí
chuyên ngành để từng bước phổ biến kiến thức về loại
hình bảo hiểm này trên phạm vi quốc gia. Ngành bảo
hiểm cũng cần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống
thông tin để đảm bảo tăng năng suất lao động và xây
dựng biểu phí phù hợp. Để kiểm soát các rủi ro đạo đức,
các DNBH có thể áp dụng mức miễn thường hoặc đồng
bảo hiểm. Trong dài hạn, sau khi hệ thống dữ liệu được

xây dựng hoàn
chỉnh, các DNBH cũng cần liên
tục cập nhật thông tin để đảm bảo độ
tin cậy và chính xác của hệ thống dữ liệu
cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Về phía các nhà khoa học và cộng đồng: Khi Nhà
nước có cơ chế chính sách và DNBH đầu tư nghiên cứu
xây dựng hệ thống dữ liệu về rủi ro môi trường, các nhà
khoa học và các nhà kinh tế môi trường cần có sự phối
hợp hiệu quả để xây dựng bộ dữ liệu này. Các nhà khoa
học trong các lĩnh vực: địa lý, thổ nhưỡng, hải dương học,
khoa học tự nhiên… theo dõi, nghiên cứu, xác định
nguyên nhân, đánh giá xu thế, tần suất của các rủi ro
trong lĩnh vực nghiên cứu của mình và hợp tác với nhau
để kết nối các dữ liệu, xây dựng một bộ dữ liệu chung áp
dụng cho từng khu vực địa lý. Trong dài hạn, các nhà khoa
học giữ vai trò hỗ trợ cung cấp thông tin, hợp tác với nhà
bảo hiểm trong công tác đánh giá rủi ro, giám định tổn
thất, đồng thời, hoàn thiện cơ chế chia sẻ thông tin giữa
hai lĩnh vực, đảm bảo hiệu quả ứng dụng của công tác
nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong quản trị rủi ro.

Với vai trò là người tiêu dùng, trong điều kiện được tiếp
cận đầy đủ với thông tin về BĐKH, ý thức tự chủ động bảo
vệ bản thân và tài sản được nâng cao, xu hướng tiêu dùng
xanh được khuyến khích, người dân chính là người đưa
ra nhu cầu về sản phẩm bảo hiểm cũng như đòi hỏi sản
phẩm phải được thiết kế hợp lý, chất lượng dịch vụ tốt.

Bàn luẬn:
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bảo quản nông sản, bà con nông dân
nước ta còn thiếu các phương tiện thu
hoạch và hệ thống kho tàng bảo quản.
Điều này sẽ khiến cho sản lượng thu
hoạch bị hao hụt, đồng thời ảnh hưởng
đến chất lượng của nông sản. Theo tính
toán, hàng năm có tới 15% đến 18% giá
trị thiệt hại của rủi ro bảo quản là do
mưa, mốc và chuột gây ra.

+ Sự cô lập: Theo đánh  giá của Ngân
hàng thế giới, Ngân hàng Châu Á và các
nhà tài trợ khác đối với Việt Nam thì rủi
ro cô lập với thị trường và nguồn thông
tin do chất lượng đường giao thông quá
thấp cũng như hệ thống truyền hình
không đồng bộ là một trong các nhân tố
chính làm cản trở tiến trình tăng trưởng
thu nhập và hạn chế đói nghèo ở các
vùng xa xôi, hẻo lánh. Việc cô lập này sẽ
khiến người nông dân hầu như không
có cơ hội để tiếp cận với các kiến thức
khoa học, công nghệ tiến bộ cũng như
lựa chọn thị trường đầu ra cho sản phẩm
của mình.

+ Rủi ro tín dụng: Mặc dù hiện nay hệ
thống Ngân hàng NN & Phát triển nông
thôn, Ngân hàng chính sách xã hội đã có
mạng lưới khá rộng trên toàn quốc song
người nông dân vẫn còn khó khăn trong
việc vay các khoản tiền tương đối lớn với
thời gian hoàn trả trên một năm (chẳng
hạn việc vay tiền để mua máy bơm nước
hoặc để đầu tư vào các cây trồng lâu
năm). Điều này sẽ trực tiếp kìm hãm sự
phát triển và đa dạng hóa sản xuất nông
nghiệp.

* Rủi ro thị trường 
+ Lạm phát: Lạm phát không chỉ đe

dọa sản xuất nông nghiệp mà còn ảnh
hưởng tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế.
Đối với nông dân, lạm phát sẽ làm giảm
giá trị mùa màng. Lạm phát không
những làm suy giảm sức mua của người
tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến khả
năng thanh toán các khoản tín dụng của
nông dân.

+ Tăng giá vật tư nông nghiệp, thủy lợi
phí: Vật tư nông nghiệp, giống, phân
bón, thuốc trừ sâu… là những yếu tố
đầu vào hết sức quan trọng đối với sản
xuất nông nghiệp. Hệ thống các công
trình thủy lợi, kênh mương tưới tiêu là

không thể thiếu trong quá trình sản
xuất. Vì thế, khi giá cả của các yếu tố này
tăng cao sẽ khiến cho người nông dân
rất khó khăn, làm cản trở việc nâng cao
năng suất và chất lượng nông sản.

+ Mất thị trường, sụt giá nông sản:
Sau khi kết thúc quá trình sản xuất, đầu
ra trở thành vấn đề then chốt đối với tất
cả các hộ nông dân sản xuất có tính chất
hàng hóa. Do đó, việc mất thị trường
truyền thống hay sụt giá nông sản sẽ
làm giảm đáng kể lợi nhuận thu được từ
hoạt động sản xuất. Điều này có thể xuất
phát từ nhiều lý do, chẳng hạn như: tính
tự phát trong sản xuất nông nghiệp ở
Việt Nam là khá cao; hay do việc thiếu
nghiên cứu, tìm hiểu thị trường đầu ra
một cách kỹ lưỡng, thiếu kinh nghiệm
trong việc đàm phán, ký kết các đơn
hàng; hoặc cũng có thể là tình trạng tư
thương thông đồng với nhau ép giá
nông sản mỗi khi được mùa… 

* Rủi ro khác:
Ngoài những rủi ro chính nêu trên,

sản xuất nông nghiệp còn phải đối mặt
với nhiều loại rủi ro khác, như: rủi ro ốm
đau, tai nạn và chết của nông dân; rủi ro
liên quan đến máy móc, thiết bị phục vụ
sản xuất như trộm cắp, cháy, thiệt hại
trong quá trình xây dựng, hỏng hóc máy
móc; các rủi ro hỗn hợp bao gồm rủi ro
về chính trị, bạo loạn, chiến tranh, nhiễm
phóng xạ…
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* Rủi ro trực tiếp
+ Thiên tai: Những thiên tai thường

gặp trong sản xuất nông nghiệp ở nước
ta chủ yếu là:

- Bão và áp thấp nhiệt đới: Với vận tốc
gió cao, bão và áp thấp nhiệt đới phá
hủy nhà cửa và tạo thành sóng phá hoại
các đê biển bảo vệ các vùng đất bên
trong, tàn phá mùa màng, vật nuôi.
Đồng thời, bão và áp thấp nhiệt đới
thường kèm theo mưa lớn, kéo dài trên
diện rộng nên thường gây ra tình trạng
ngập lụt các diện tích đất nông nghiệp
trong thời gian dài. Phần lớn các cơn
bão ảnh hưởng tới khí hậu Việt Nam
được hình thành từ phía tây Thái Bình
Dương, qua Philippines vào Việt Nam.
Một số ít các cơn bão được hình thành
từ các áp thấp nhiệt đới trong vùng biển
Đông, mạnh dần lên rồi đổ bộ vào nước
ta. Những vùng chịu ảnh hưởng nhiều
nhất của bão là các tỉnh ven biển miền
Bắc và miền Trung. 

- Úng lụt: Theo thống kê, có từ 70%
đến 80% lượng mưa trung bình ở Việt
Nam (2.500mm/năm) xuất hiện từ tháng
7 đến tháng 11. Ở Bắc bộ, mưa chủ yếu
xuất hiện vào khoảng thời gian từ tháng
5 đến tháng 10 hàng năm, sau đó giảm
dần. Mưa lớn tập trung vào tháng 7 và
tháng 8 với lượng mưa trung bình từ
300mm đến 500mm. Các nghiên cứu
cũng cho thấy ở miền Bắc, nếu mưa liên
tục 48 tiếng thì:

o Với lượng mưa 20 ly sẽ làm úng
110.000 ha

o Với lượng mưa 200-250 ly sẽ làm
úng 170.000-180.000 ha

o Với lượng mưa 250-300 ly sẽ làm
úng 220.000 ha

o Với lượng mưa lớn hơn 300 ly sẽ làm
úng 240.000 ha

- Lũ và lũ quét: Mưa lớn gây úng lụt,
nước ở các sông lên cao gây lũ, nước lớn
từ thượng nguồn đổ về bất ngờ gây lũ
quét… gọi chung là thủy tai – thực sự đã
và đang là những nguy cơ thường trực
đối với đại đa số người Việt Nam nói
chung và cư dân trong khu vực nông
nghiệp, nông thôn nói riêng. Thống kê
cho thấy có tới hơn 70% dân số Việt Nam
có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thủy tai.

- Hạn hán: Hạn hán không những là
nguyên nhân gây ra tổn thất trên phạm
vi rộng đối với cây trồng và vật nuôi mà
còn tác động đến vấn đề làm tăng độ
nhiễm phèn, ảnh hưởng đến thủy triều
và lưu thông dòng chảy. Ở miền Bắc,
hạn hán thường xảy ra vào vụ Đông
Xuân, còn ở miền Nam, hạn hán thường
xảy ra vào vụ Hè Thu và ở miền núi, hạn
thường xảy ra ở vụ mùa. 

- Rét và ấm: Rét và ấm thường ảnh
hưởng đến sản xuất lương thực ở miền
Bắc và miền Trung. Khi thời tiết rét đậm
(nhiệt độ hạ xuống dưới 13oC) sẽ khiến
nhiều cây trồng, vật nuôi bị chết hoặc
kéo dài thời gian sinh trưởng. Ngược lại,
trong điều kiện thời tiết ấm trái với quy
luật thông thường sẽ khiến cho nhiều
loại cây trồng bị rút ngắn thời gian sinh
trưởng, mạ chóng già, kết quả là sản
lượng thu hoạch giảm sút. 

- Động đất: Về cấu tạo địa chất, Việt
Nam có hai vùng đứt gãy đó là đứt gãy
sông Cả-sông Mã và đứt gãy sông Đà-
sông Hồng (còn gọi là nếp đứt kiến tạo).
Hai vùng này là nơi gây ra những cơn địa
chấn và động đất ở nước ta. Động đất
xảy ra không chỉ tàn phá nhà cửa, công
trình, làm nhiều người thiệt mạng mà
còn gây thiệt hại nghiêm trọng đối với
cây trồng, vật nuôi trong khu vực chịu
ảnh hưởng.

- Mưa đá: Khi rơi xuống đất, mưa đá sẽ
làm dập nát cây trồng, hoa màu và làm
hư hỏng nhà cửa, công trình những nơi
chúng đi qua. 

- Sương muối: Trong điều kiện thời tiết
giá rét mùa đông và đầu xuân, thường
vào những đêm không có mây, gió, khí
lạnh đọng lại sát mặt đất, khi tiếp xúc với
những vật thể có nhiệt độ lạnh dưới 0oC
thì một phần hơi nước sẽ bám vào bề
mặt vật đó mà ngưng kết thành tinh thể
băng nhỏ. Đó chính là sương muối.
Sương muối có thể làm chết nhiều loại
cây trồng và hoa màu trong vụ Đông
Xuân.

+ Sâu bệnh, dịch bệnh:
- Sâu bệnh: Sâu bệnh có thể gây ra tác

hại ở những mức độ khác nhau. Đối với
sâu đục thân: ở mức độ nhiễm nhẹ sẽ
làm mất 5%-7% sản lượng, mức độ nặng

làm mất tới 50% sản lượng. Rầy nâu, đạo
ôn: mức độ nhiễm nhẹ làm mất 3%-5%
sản lượng, mức độ nặng mất 30%-100%
sản lượng. Đối với bệnh khô vằn: mức độ
nhiễm nhẹ làm mất 2%-3% sản lượng,
mức độ nặng sẽ làm mất 30%-40% sản
lượng.

- Dịch bệnh: Trong lĩnh vực chăn nuôi,
dịch bệnh là một trong những nguyên
nhân chính khiến vật nuôi ốm và chết
hàng loạt. Có rất nhiều loại dịch bệnh
khác nhau, như dịch tụ huyết trùng ở
lợn, bệnh lở mồm long móng ở trâu bò,
cúm virus H5N1 ở gia cầm…

* Rủi ro gián tiếp
+ Đất: Đất nông nghiệp ở Việt Nam do

Chính phủ quản lý. Việc quản lý này đi
đôi với việc quy định về mục đích sử
dụng đất. Điều đó có nghĩa là đất được
giao để trồng một loại cây nào đó
(chẳng hạn lúa) thì không được sử dụng
để trồng các loại cây trồng khác. Vì thế,
có một dạng rủi ro luôn tiềm ẩn đối với
nông dân là ruộng đất của họ có thể bị
phân chia lại hoặc được giao trồng một
loại cây khác mà họ không có kinh
nghiệm.

+ Quản lý nguồn nước: Tình trạng
thiếu nước và quản lý nguồn nước
không tốt thường khiến cho các kế
hoạch về mùa vụ không đảm bảo tính
chắc chắn trong quá trình thực hiện
(chẳng hạn quy mô gieo trồng 2 hay 3
vụ thâm canh…). Do thiếu cả về cơ sở
hạ tầng và trình độ quản lý các công
trình thủy lợi nên rất dễ dẫn tới tình
trạng ngập lụt do hệ thống tiêu nước
kém hoặc tràn nước từ các kênh rạch và
các con sông. Mặt khác, việc cung cấp
nước từ hệ thống tưới tiêu không đảm
bảo có thể gây thiệt hại cho các loại cây
trồng vào mùa khô.

+ Sử dụng phân bón: Việc lạm dụng
phân hóa học và thuốc trừ sâu hiện nay
ở Việt Nam đã trở nên phổ biến trong
sản xuất nông nghiệp, chúng luôn chứa
đựng những nguy cơ tiềm ẩn đối với
không chỉ những nông dân sử dụng mà
còn đối với sức khoẻ của cả gia đình họ
và cộng đồng. 

+ Rủi ro bảo quản: Thực tế hiện nay
cho thấy trong quá trình thu hoạch và

46

Trong quá trình
sản xuất nông
nghiệp, người
sản xuất luôn
phải đối mặt với
rất nhiều các
loại rủi ro khác
nhau với cơ chế
ảnh hưởng hết
sức đa dạng và
phức tạp. 
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Thứ nhất là: người sản xuất tự thành
lập một quỹ dự trữ tài chính cho riêng
mình nhằm đề phòng các rủi ro, bất trắc
có thể xảy ra trong quá trình sản xuất.
Đây thực chất là cách thức xử lý rủi ro
thông qua hình thức tự bảo hiểm (hay
giữ lại rủi ro) của mỗi cá nhân, tổ chức
có nguy cơ gặp rủi ro.

Biện pháp này có ưu điểm là người lập
quỹ dự trữ hoàn toàn chủ động trong
việc đối phó với rủi ro, không những thế,
nó còn có tác dụng nâng cao ý thức
ngăn ngừa, hạn chế rủi ro của người sản
xuất. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất
của biện pháp tự bảo hiểm là sự hạn hẹp
của nguồn tài chính so với mức độ thiệt
hại trong những trường hợp xảy ra rủi ro
nghiêm trọng. Bên cạnh đó, để có thể
đảm bảo an toàn trước các rủi ro, đòi hỏi
lượng tài chính tích lũy được phải đủ lớn
– điều này sẽ có ảnh hưởng đáng kể tới
quỹ ngân sách dành để đầu tư cho quá
trình sản xuất.

Thứ hai là: hỗ trợ của nhà nước về mặt
tài chính cho các cá nhân, đơn vị sản
xuất nông nghiệp trước, trong và sau khi
xảy ra rủi ro. Thuộc loại này gồm có một
số biện pháp chủ yếu như:

- Trợ cấp kinh phí phòng chống lụt
bão;

- Trợ cấp thông qua hệ thống ngân
hàng bằng việc hạ lãi suất cho vay;

- Trợ cấp thông qua việc hỗ trợ về
phân bón và giống;

- Miễn thuế, giảm thuế, khoanh nợ,
xóa nợ đối với các địa phương, các vùng
xảy ra tổn thất, thiệt hại;

- Cứu trợ, cứu tế cho nông dân chịu
hậu quả nghiêm trọng của thiên tai, bão
lụt…

Hạn chế của biện pháp này là rất bị
động và việc trợ cấp nhiều lúc có thể
khá bấp bênh và vì nó phụ thuộc vào
khả năng tài chính của Ngân sách nhà
nước tại thời điểm xảy ra tổn thất. Thông
thường, sự hỗ trợ của chính phủ sẽ chỉ
giải quyết được phần nào những khó
khăn do hậu quả của thiên tai, dịch
bệnh để lại.

Tác dụng của bảo hiểm đối với sản
xuất nông nghiệp

Để giải quyết những hạn chế của
những phương pháp xử lý rủi ro truyền
thống thì xét trên phương diện xử lý rủi
ro, bảo hiểm là một trong các giải pháp
hết sức hữu hiệu trong việc trợ giúp và
thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát
triển:

Một là, bảo hiểm góp phần khắc phục
các rủi ro, tổn thất trong nông nghiệp,
qua đó giúp nông dân sớm khôi phục
sản xuất và ổn định đời sống. Như đã
phân tích, các rủi ro trong nông nghiệp
rất đa dạng, phức tạp và khi xảy ra
thường để lại hậu quả khá nặng nề cho
sản xuất và đời sống. Với việc tham gia
bảo hiểm, các rủi ro về tài chính đã được
nông dân chuyển giao lại cho DNBH. Khi
đó, DNBH sẽ có trách nhiệm quản lý và
sử dụng quỹ sao cho có hiệu quả, đảm
bảo thực hiện việc bồi thường, trả tiền
bảo hiểm khi có rủi ro xảy ra.

Hai là, bảo hiểm góp phần mở rộng
tín dụng nông nghiệp. Để có thể được
vay vốn sản xuất, các ngân hàng thường
đòi hỏi người vay phải có tài sản thế
chấp - điều này sẽ khiến nhiều hộ nông
dân không thể vay được tiền. Bằng việc
tham gia bảo hiểm, các ngân hàng có
thể yên tâm cho nông dân vay vì khi đó
họ có khả năng trả nợ – hợp đồng bảo
hiểm chính là thứ tài sản thế chấp hữu
hiệu, đảm bảo cho nông dân trả được
tiền vay ngay cả khi họ mất mùa. Chính
vì thế, tín dụng nông nghiệp có cơ hội
thuận lợi để phát triển, tạo điều kiện cho
nông dân mở rộng quy mô sản xuất,
mua sắm các máy móc, vật tư, trang
thiết bị cần thiết phục vụ sản xuất.

Ba là, bảo hiểm thúc đẩy quá trình áp
dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ
vào sản xuất. Khi đã tham gia bảo hiểm,
nông dân hoàn toàn yên tâm vì tiền vốn
và phương tiện khoa học kỹ thuật họ
đầu tư vào sản xuất sẽ không bị mất
trắng ngay cả trong trường hợp xảy ra
thiên tai, dịch bệnh bất ngờ.

Bốn là, bảo hiểm góp phần giảm bớt
gánh nặng chi tiêu của Ngân sách Nhà
nước, bởi lẽ với việc sản xuất nông
nghiệp được bảo hiểm, nguồn thu từ
thuế nông nghiệp sẽ ổn định hơn, đồng

thời khoản kinh phí dành để cứu trợ
đồng bào các vùng bị thiên tai và tai nạn
bất ngờ sẽ có điều kiện thu hẹp lại.

Năm là, bảo hiểm là sự bổ sung rất
hiệu quả cho những hạn chế của các
biện pháp xử lý rủi ro truyền thống
thường gặp phải. Cụ thể như: bảo hiểm
cung cấp sự bảo vệ có hiệu quả cho các
rủi ro trực tiếp; bảo hiểm là giải pháp
hữu hiệu trong trường hợp thiên tai,
dịch bệnh vượt ra khỏi phạm vi của các
biện pháp can thiệp về mặt kỹ thuật;
người tham gia bảo hiểm chỉ cần đóng
một khoản phí nhỏ thay vì việc phải tự
tích lũy một quỹ dự trự tài chính lớn của
biện pháp tự bảo hiểm; bảo hiểm là một
phương cách chủ động đối phó với
các rủi ro có thể xảy ra với mức bảo
đảm có thể giúp NĐBH khôi phục lại
hoạt động sản xuất của mình như trước
khi xảy ra rủi ro…

Mặc dù xử lý rủi ro bằng bảo hiểm có
những ưu thế như vậy song mục đích
của bảo hiểm chủ yếu là nhằm bảo vệ
cho các rủi ro trực tiếp – những rủi ro
thường gây ra thiệt hại nặng nề nhất
cho sản xuất nông nghiệp. Các rủi ro
mang tính gián tiếp và thị trường
thường khó có thể xác định được mức
độ và hậu quả, vì thế, về cơ bản, chúng
không thuộc phạm vi bảo hiểm.

Phân loại sản Phẩm Bảo hiểm
nông nghiệP 

Để bảo hiểm cho khu vực nông
nghiệp, nông thôn, DNBH có thể triển
khai nhiều loại sản phẩm bảo hiểm khác
nhau với đối tượng bảo hiểm là con
người, tài sản hoặc trách nhiệm. Tuy
nhiên, xét trong phạm vi các đối tượng
được bảo hiểm là những đối tượng của
sản xuất (cây trồng, vật nuôi) và các kết
quả của sản xuất thì các sản phẩm BHNN
có thể được phân loại dựa trên một số
tiêu thức khác nhau: 

* Căn cứ vào cách thức thiết lập các
đảm bảo bảo hiểm

+Bảo hiểm chi phí sản xuất
Bảo hiểm chi phí sản xuất nhằm bù

đắp cho chi phí sản xuất thực tế mà
NĐBH đã bỏ ra. SPBH này chủ yếu phù
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Bảo hiểm Với sản xuất nông nghiệP
Trước khi nói đến tác dụng của bảo

hiểm đối với sản xuất nông nghiệp thì
trước hết ta hãy bàn về hạn chế của các
biện pháp truyền thống áp dụng để xử
lý rủi ro trong sản xuất nông nghiệp.
Nếu căn cứ vào hình thức tác động thì
những biện pháp xử lý rủi ro truyền
thống trong nông nghiệp có thể được
chia thành các nhóm chính sau:

* Nhóm biện pháp cơ chế, chính sách
định hướng thị trường

Để giảm thiểu các rủi ro trong nông
nghiệp (chủ yếu là các rủi ro gián tiếp và
rủi ro thị trường), chính phủ các nước
xây dựng nên các cơ chế, chính sách vĩ
mô nhằm định hướng thị trường và tạo
ra các điều kiện thuận lợi cho sản xuất.
Chẳng hạn việc tổ chức thu mua nông
sản với số lượng lớn khi được mùa; quy
định giá trần, giá sàn của nông sản; xây
dựng các nhà máy chế biến; tìm kiếm
các thị trường xuất khẩu nông sản đảm
bảo uy tín và chất lượng…

Tuy nhiên, bên cạnh những ảnh
hưởng tích cực, các biện pháp trên đây
cũng có hạn chế là chúng chủ yếu nhằm
giảm thiểu thiệt hại do rủi ro gián tiếp và
rủi ro thị trường gây ra. Chúng không có

những tác động đáng kể đến các rủi ro
trực tiếp như thiên tai, sâu hại, dịch
bệnh…

* Nhóm biện pháp kỹ thuật
Đây là các biện pháp tác động trực

tiếp hay gián tiếp đến quá trình sinh
trưởng, phát triển của vật nuôi, cây
trồng nhằm bảo vệ chúng trước các rủi
ro hoặc giảm thiểu mức độ thiệt hại.
Thuộc nhóm này có những biện pháp
như: đắp đê bao, đê quai phòng chống
lụt; bơm nước chống hạn, tháo nước
chống úng; che chắn cho cây trồng, vật
nuôi để chống rét; phun thuốc trừ sâu;
làm lưới chống chuột;…

Những biện pháp này có tác dụng tốt
trong việc ngăn ngừa, giảm nhẹ thiệt
hại, tuy nhiên chúng chỉ ngăn ngừa,
phòng tránh được ở một mức độ nhất
định. Nếu rủi ro diễn ra trên diện rộng
với cường độ lớn thì những tổn thất do
thiên tai, dịch bệnh gây ra vẫn rất trầm
trọng, ảnh hưởng nặng nề tới sản xuất
và đời sống khu vực nông nghiệp –
nông thôn.

* Nhóm biện pháp tài chính
Căn cứ vào chủ thể thực hiện, nhóm

biện pháp này có thể được chia thành
hai loại: 

48 Đối với nông
dân, bảo hiểm

thu nhập có
nhiều điểm hấp

dẫn hơn so với
các loại hình bảo
hiểm khác bởi nó

trực tiếp bảo
hiểm cho lợi ích

cuối cùng mà họ
thu được sau quá

trình sản xuất. 
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nuôi cũng mang tính hệ thống, đồng
thời số liệu thống kê về thiệt hại trong
quá khứ thường rất hạn chế. Tuy vậy,
khác với thiên tai, người nông dân có
thể tác động làm giảm thiệt hại của dịch
bệnh thông qua các biện pháp phòng
bệnh thích hợp cho gia súc, gia cầm.
Thêm vào đó, chính phủ cũng đóng vai
trò rất quan trọng trong việc đề ra
khung pháp lý cũng như các hình thức
trợ cấp cho các thiệt hại trực tiếp do dịch
bệnh gây ra. 

Như vậy, tương tự rủi ro thiên tai,
SPBH các dịch bệnh mang tính thảm
họa đối với vật nuôi có thể phát triển
được hay không cũng tùy thuộc vào sự
thu thập số liệu tổn thất trong quá khứ,
đồng thời phụ thuộc vào khả năng tái
bảo hiểm trên thị trường và sự trợ giúp
của chính phủ.

+ Bảo hiểm đa rủi ro 
Rủi ro được bảo hiểm trong SPBH này

là hầu hết các loại rủi ro trong sản xuất
nông nghiệp. Ưu thế của sản phẩm là
hoạt động sản xuất của nông dân được
bảo hiểm ở mức độ khá cao. Tuy nhiên,
mặt trái của nó là phí bảo hiểm cũng cao
tương ứng, khiến cho nhiều người sản
xuất khó có thể đáp ứng được nếu
không có các cơ chế trợ giúp nhất định
từ phía nhà nước. Bên cạnh đó, DNBH

cũng phải đối mặt với nguy cơ rủi ro rất
lớn từ việc kinh doanh sản phẩm này.

* Căn cứ vào cơ sở giám định bồi
thường

Dựa trên cơ sở giám định, bồi thường,
người ta chia BHNN (chủ yếu là bảo
hiểm sản lượng) thành hai loại sau:

+ Bảo hiểm sản lượng cá biệt của từng
NĐBH:

Đây là sản phẩm mà DNBH sẽ bồi
thường nếu sản lượng thu hoạch của
từng NĐBH thấp hơn một mức sản
lượng nhất định được xác định trong
hợp đồng bảo hiểm.

* Bảo hiểm sản lượng theo chỉ số
vùng

Trong SPBH này, DNBH sẽ chỉ bồi
thường nếu sản lượng của cả vùng thấp
hơn mức sản lượng bảo hiểm quy định
căn cứ vào chỉ số vùng (chẳng hạn chỉ số
lượng mưa, chỉ số giờ nắng hạn, chỉ số
mức độ nhiễm sâu bệnh… của cả vùng)
do cơ quan chức năng cung cấp. Điểm
đặc biệt của SPBH này là trong trường
hợp xảy ra rủi ro, DNBH không phải tiến
hành giám định tổn thất trên từng đối
tượng bảo hiểm riêng lẻ mà chỉ dựa trên
thông báo công khai về chỉ số vùng của
cơ quan chức năng (thường là cơ quan
Khí tượng thủy văn hoặc ngành Nông
nghiệp của vùng đó) để xác định mức

độ bồi thường. Vì thế, phí bảo hiểm của
tất cả NĐBH đều bằng nhau, đồng thời
nếu rủi ro thuộc trách nhiệm bồi thường
của NĐBH thì tất cả NĐBH trong vùng
đều được hưởng mức bồi thường như
nhau.

Ưu điểm của loại SPBH này trước tiên
là phí khá thấp vì DNBH đã tiết kiệm
được rất nhiều chi phí: chi phí quản lý,
chi phí giám định, bồi thường...  Bên
cạnh đó, nguy cơ tinh thần, khả năng lựa
chọn bất lợi cũng như khả năng trục lợi
bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm
hầu như bị loại trừ hoàn toàn.

Tuy nhiên, để hình thức bảo hiểm dựa
trên sản lượng của vùng có sức hấp dẫn
đối với nông dân thì đòi hỏi sản lượng
thu hoạch giữa các hộ trong vùng phải
có mối tương quan khá chặt chẽ, nghĩa
là sự biến động sản lượng trong vùng
phải khá đồng đều. Bởi nếu không đáp
ứng được yêu cầu này thì trong những
trường hợp rủi ro chỉ xảy ra với một số ít
người, rủi ro đó sẽ không được thừa
nhận là rủi ro được bảo hiểm, và như vậy
chỉ có một bộ phận nông dân phải gánh
chịu thiệt hại.

Để hình thành và phát triển BHNN ở
Việt Nam, trước hết, cần xác định đối
tượng bảo hiểm hướng vào một số cây
trồng, vật nuôi chủ lực như: Lúa, cà phê,
trâu, bò, lợn, gia cầm, tôm, cá và xác định
những rủi ro cần được bảo hiểm.... Lựa
chọn một số cây trồng, vật nuôi phù hợp
với từng vùng làm thí điểm rồi nhân
rộng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
vận động nông dân tham gia bảo hiểm
cây trồng, vật nuôi thông qua các
phương tiện thông tin đại chúng, qua
các đoàn thể quần chúng như hội nông
dân, hội khuyến nông, hội phụ nữ; Mở
các lớp tập huấn cho nông dân; Hỗ trợ
các doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai
các loại sản phẩm theo từng vùng, miền,
kênh phân phối, đội ngũ giám định và
xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ về tài
chính, bù đắp chi phí cho doanh nghiệp
triển khai BHNN; Hỗ trợ nông dân tham
gia bảo hiểm; Tăng cường sự phối hợp
giữa Nhà nước, các DNBH, tái bảo hiểm,
các tổ chức tín dụng, tài chính và nông
dân. g
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hợp với chương trình bảo hiểm theo
định hướng duy trì và đối với những
nước chậm phát triển bởi mức độ đảm
bảo của sản phẩm không cao. 

Trong loại hình bảo hiểm này, trách
nhiệm của DNBH phát sinh ngay sau khi
xảy ra một số rủi ro nhất định làm thiệt
hại đến số chi phí sản xuất mà người
nông dân đã bỏ ra cho đến thời điểm đó
hay đến công đoạn đó chứ không đợi
đến khi thu hoạch. Số tiền bồi thường
được xác định trên cơ sở đánh giá tổn
thất thực tế chi phí sản xuất của NĐBH.
Vì thế, sản phẩm này chịu ảnh hưởng
đáng kể của nguy cơ đạo đức của NĐBH
trong quá trình kê khai chi phí sản xuất
theo yêu cầu của DNBH sau khi xảy ra sự
kiện bảo hiểm.

+ Bảo hiểm sản lượng
Bảo hiểm sản lượng chủ yếu được áp

dụng đối với cây trồng, còn đối với vật
nuôi thì tính khả thi của loại hình bảo
hiểm này là khá thấp. Sở dĩ như vậy vì
chu kỳ cung cấp sản phẩm của vật nuôi
khá phức tạp: có thể là rất nhanh (như
sữa, trứng) nhưng cũng có thể là rất
chậm (chẳng hạn sản phẩm là bê con).
Thêm vào đó, đa số vật nuôi đều không
có một mùa vụ thu hoạch rõ ràng và
khách quan, vì thế càng làm gia tăng
khả năng xuất hiện nguy cơ tinh thần.

Rủi ro được bảo hiểm trong bảo hiểm
sản lượng thường được xác định một
cách cụ thể (như bão, mưa đá, hạn hán)
nhằm giúp cho DNBH ước tính được khả
năng phân bố của tổn thất có thể xảy ra
căn cứ vào những số liệu thống kê trong
quá khứ. 

Bảo hiểm chi phí sản xuất và bảo hiểm
sản lượng là những SPBH truyền thống
trong BHNN. Gần đây, ở một số nước
phát triển đã xuất hiện các SPBH mới là
bảo hiểm doanh thu và bảo hiểm thu
nhập. Việc ra đời các SPBH này nhằm
đáp ứng những đòi hỏi khách quan của
nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa tiên
tiến.

+ Bảo hiểm doanh thu
Bảo hiểm doanh thu là sự kết hợp

giữa bảo hiểm sản lượng và bảo hiểm
giá bán nông phẩm. SPBH này có ưu thế
hơn về phí (thấp hơn) so với bảo hiểm

sản lượng vì rủi ro sụt giảm doanh thu
thường nhỏ hơn rủi ro sụt giảm sản
lượng và giá bán (sản lượng thấp có thể
được bù đắp bởi giá bán cao và ngược
lại).

Bảo hiểm doanh thu có thể được thực
hiện bằng cách bảo hiểm cho từng loại
hàng hóa nông phẩm hoặc bảo hiểm
cho cả một danh mục nông phẩm. Với
cách làm thứ hai, phí bảo hiểm sẽ rẻ hơn
do việc doanh thu của trang trại này
thấp có thể được bù đắp một phần bằng
doanh thu của các trang trại khác cao
hơn (với điều kiện doanh thu của các
trang trại tương đối độc lập với nhau).

Tuy nhiên, loại hình bảo hiểm này chỉ
có thể thực hiện được nếu DNBH đánh
giá được mối tương quan giữa các sản
phẩm nông nghiệp. Không những thế,
DNBH còn cần xác định được quy luật
phân bố của rủi ro kết hợp giữa sản
lượng thu hoạch và giá bán sản  phẩm.
Bên cạnh đó, DNBH cũng cần phải có
giải pháp nhằm ngăn ngừa nguy cơ tinh
thần và khả năng lựa chọn bất lợi, xây
dựng phương án nhằm có được giá bán
khách quan và phương pháp xác định
sản lượng hợp lý.

+ Bảo hiểm thu nhập
Bảo hiểm thu nhập được xây dựng

trên cơ sở thu nhập thuần của trang trại
hoặc của hộ gia đình:

Đối với nông dân, bảo hiểm thu nhập
có nhiều điểm hấp dẫn hơn so với các
loại hình bảo hiểm khác bởi nó trực tiếp
bảo hiểm cho lợi ích cuối cùng mà họ
thu được sau quá trình sản xuất. Song,
đối với DNBH thì đây là loại SPBH phải
đối mặt với nguy cơ tinh thần và khả
năng lựa chọn bất lợi rất cao. Sở dĩ như
vậy vì những tổn thất về thu nhập
không chỉ bắt nguồn từ các sự cố khách
quan (thiên tai, dịch bệnh…) mà còn
phụ thuộc nhiều vào khả năng quản lý,
sản xuất của chủ trang trại. Thêm vào
đó, các chủ trang trại còn có thể tìm
cách khai tăng các chi phí sản xuất (chi
trả lương cho người làm thuê, chi phí
hoạt động, tiền thuê các công cụ sản
xuất…) để làm giảm thu nhập thuần của
mình. Những nhân tố trên khiến cho
DNBH rất khó khăn trong việc tìm ra quy

luật phân bố rủi ro thu nhập cũng như
thiết lập nên mức phí bảo hiểm hợp lý.

* Căn cứ vào rủi ro được bảo hiểm 
+Bảo hiểm cho một rủi ro duy nhất
Đây là dạng SPBH mà DNBH chỉ chấp

nhận cho một rủi ro duy nhất được xác
định trong hợp đồng, như hạn hán hoặc
lụt hoặc mưa đá…

SPBH này có ưu điểm là phí bảo hiểm
khá thấp, tuy nhiên nó sẽ chỉ phù hợp
với những nước, những vùng mà sản
xuất nông nghiệp chỉ phải đối mặt với
một số lượng rủi ro không lớn. Còn đối
với những nền nông nghiệp thường
xuyên chịu sự đe dọa của nhiều loại rủi
ro như ở các nước nhiệt đới thì SPBH này
thường không thực sự hấp dẫn người
sản xuất.

+ Bảo hiểm cho những rủi ro, tổn thất
mang tính thảm họa

Tổn thất mang tính thảm họa là
những tổn thất phát sinh từ các thiên tai
hoặc các dịch bệnh lớn, gây ra hậu quả
nghiêm trọng cho sản xuất nông
nghiệp. 

Đối với cây trồng: những rủi ro thiên
tai thường là rủi ro hệ thống đối với
những người dân trong khu vực chịu
ảnh hưởng. Mặt khác chúng có tần suất
xảy ra thấp song mức độ tổn thất lại rất
cao. Tuy nhiên, trên thực tế, việc bảo
hiểm cho những tổn thất này gặp rất
nhiều khó khăn, xuất phát từ các
nguyên nhân sau:

Rủi ro mang tính hệ thống, vì thế, nếu
không có sự can thiệp của nhà nước
hoặc không chuyển nhượng được rủi ro
qua các hợp đồng tái bảo hiểm thì
DNBH sẽ phải đưa ra mức phí rất cao và
phải xây dựng quỹ dự phòng có quy mô
lớn.

Do tần suất xảy ra rủi ro thấp nên
DNBH không có đủ các số liệu thống kê
có liên quan để có thể tính ra mức phí
phù hợp cho sản phẩm.

Do chính phủ cũng có các chương
trình viện trợ đặc biệt cho nhân dân
vùng chịu thiên tai nên đôi khi, sản
phẩm này không còn nhiều ý nghĩa đối
với sản xuất nông nghiệp.

Đối với vật nuôi: Tương tự như các rủi
ro thiên tai, rủi ro dịch bệnh đối với vật
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khoảng 7 tỷ uSD, tương đương 5% GDP”. Ông Louis
nhận xét.

Một trong những cách thức để hạ thấp con số nợ
xấu, là các ngân hàng ủ nợ, báo cáo sai giá trị thực.
Con số nợ xấu thấp đồng nghĩa với việc các ngân
hàng sẽ được lợi, cụ thể là họ sẽ giảm được tỷ lệ trích
lập dự phòng rủi ro (DPRR) nếu như tỷ lệ nợ xấu nằm
trong phạm vi cho phép của NHNN là 3% tổng dư nợ
tín dụng. Bên cạnh đó, hiện tượng sở hữu chéo giữa
các ngân hàng với nhau và giữa ngân hàng – doanh
nghiệp càng làm cho con số nợ xấu thực tế trở nên
khó xác định. Thời gian qua rất nhiều ngân hàng rơi
vào tình trạng căng thẳng về thanh khoản và tỷ lệ nợ

xấu thực sự cao hơn rất nhiều so với con số công
bố.Chẳng hạn, theo báo cáo đến hết quý 2/2012, nợ
xấu của các ngân hàng đều ở mức thấp, nhưng khi
NHNN thực hiện kiểm tra lại phát hiện có ngân hàng
nợ xấu trên 30% hay cao hơn, thậm chí có ngân hàng
đã mất cả vốn điều lệ. Điển hình, trường hợp
Habubank gần như mất hoàn toàn vốn với nợ xấu lên
đến 32,06% nếu đánh giá theo chuẩn rủi ro cao nhất. 

Sự kém minh bạch này đã làm cho quá trình xử lý
và tái cơ cấu ngân hàng diễn ra rất chậm chạp và hệ
thống ngân hàng cũng trở nên rủi ro vì khi đó không
thể phân biệt được ngân hàng tốt, xấu thực sự. 

Trích lập DPRR là một trong các biện pháp kỹ thuật
mà ngân hàng đang áp dụng để xử lý nợ xấu. Theo
Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN của NHNN, tổ chức
tín dụng (TCTD) phải trích lập và duy trì DPRR tín
dụng chung (cho những tổn thất chưa xác định được

trong quá trình phân loại nợ) và DPRR cụ thể. TCTD
thực hiện trích lập và duy trì DPRR chung bằng 0,75%
tổng giá trị của các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm
4. Bên cạnh đó, các TCTD còn phải thực hiện trích lập
DPRR rủi ro cụ thể cho các khoản nợ từ nhóm 2 đến
nhóm 5. Trong đó, các khoản nợ nhóm 5 phải trích
DPRR với tỷ lệ 100%. Như vậy, nếu trích đúng, trích
đủ, quỹ DPRR của các TCTD là rất lớn.

Cũng theo Quyết định này, các TCTD chỉ được xử
lý nợ xấu khi các khách hàng giải thể, phá sản theo
quy định của pháp luật; cá nhân bị chết, mất tích;
hoặc các khoản nợ thuộc nhóm 5. Như vậy, trong
trường hợp các TCTD muốn xử lý nhanh nợ xấu bằng

cách sử dụng DPRR có thể phải nhanh chóng chuyển
các khoản nợ nhóm 3 và nhóm 4 sang nợ nhóm 5 để
xử lý. Tuy nhiên, việc chuyển nhóm như vậy gây ra hệ
quả ngay lập tức, chưa nói về kỹ thuật điều chỉnh, chỉ
nói về chi phí đã là rất lớn để tăng trích lập DPRR từ
20% và 50% áp dụng cho nợ nhóm 3 và 4 lên tỷ lệ dự
phòng 100% áp dụng cho nợ nhóm 5.

Đây là một thử thách rất lớn cho các TCTD vì trích
lập DPRR lớn sẽ gây ảnh hưởng mạnh đến kết quả
kinh doanh và thậm chí có thể gây lỗ lớn cho các đơn
vị này. Bên cạnh đó, có một vấn đề là nếu sử dụng tối
đa DPRR cũng chỉ xử lý được không nhiều lượng nợ
xấu thật của hệ thống ngân hàng vì số nợ xấu được
công bố chắc chắn thấp hơn nhiều so với số liệu thực
tế.

Một cách thức mà các TCTD có thể nhanh chóng
xử lý nợ xấu là khả năng bán và thanh lý các tài sản

TS. hoàng Thị KiM Thanh
nGÂn HànG bảo việT

tình hình nợ xấu theo Báo Cáo tài Chính Của một số nhtm 

(Nguồn: Báo cáo tài
chính của các NHTM)

STT NGâN HàNG THươNG Mại
Tỷ Lệ Nợ Xấu

31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 30/06/2012 30/09/2012

1 NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam 2.41% 2.93% 2.03% 3.50% 3.21%

2 NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4.08% 2.66% 5.24% 6.96% 6.37%

3 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam 3.09% 2.30% 2.96% 2.97% 2.77%

4 NH Công thương Việt Nam 0.61% 0.66% 0.75% 2.50% 2.57%

5 NH Phát triển Nhà ĐBSCL 2.03% 1.94% 2.32% 2.63% 3.15%

6 NH TMCP Á Châu 0.41% 0.34% 0.86% 1.53% 2.08%

7 NH TMCP Sài Gòn Thương tín 0.64% 0.54% 0.58% 1.28% 1.43%

8 NH TMCP Kỹ Thương 2.49% 2.29% 2.83% 2.94% 3.09%

9 NH TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam 1.83% 1.42% 1.61% 1.73% 1.89%

10 NH TMCP Quân đội 1.69% 1.26% 1.61% 1.84% 1.99%

11 NH TMCP Quốc tế Việt Nam 1.28% 1.59% 2.69% 2.85% 2.81%

12 NH TMCP Hàng Hải Việt Nam 0.62% 1.85% 2.25% 1.80% 2.75%
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Bài toán nợ xấu ngân hàng 
Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF): “Một khoản

nợ được coi là nợ xấu khi quá hạn trả lãi
và/hoặc gốc trên 90 ngày; hoặc các khoản lãi
chưa trả từ 90 ngày trở lên đã được nhập gốc,
tái cấp vốn hoặc chậm trả theo thoả thuận;
hoặc các khoản phải thanh toán đã quá hạn
dưới 90 ngày nhưng có lý do chắc chắn để nghi
ngờ về khả năng khoản vay sẽ được thanh toán
đầy đủ”.

Theo định nghĩa của Ngân hàng nhà nước
Việt Nam (NHNN) “Nợ xấu là những khoản nợ
được phân loại vào nhóm 3 (dưới chuẩn), nhóm
4 (nghi ngờ) và nhóm 5 (có khả năng mất vốn).”
Cụ thể nhóm 3 trở xuống gồm các khoản nợ
quá hạn trả lãi và/hoặc gốc trên 90 ngày, đồng
thời các ngân hàng thương mại căn cứ vào khả
năng trả nợ của khách hàng để hạch toán các
khoản vay vào các nhóm thích hợp.

Như vậy, nợ xấu về cơ bản được xác định dựa
trên 2 yếu tố: (i) quá hạn trên 90 ngày và (ii) khả
năng trả nợ nghi ngờ.

Trong mấy năm gần đây nợ xấu của toàn hệ
thống ngân hàng Việt Nam liên tục gia tăng,
đặc biệt tăng đột biến trong năm 2012. Theo

thống kê từ báo cáo tài chính của các ngân
hàng, tỷ lệ nợ xấu trung bình của hệ thống
ngân hàng tính đến tháng 12/2010 là 2,16%;
tháng 5/2011 là 2,37%; tháng 9/2011 là 3,31%;
tháng 3/2012 là 3,6%; tháng 4/2012 là 4,14%;
tháng 5/2012 là 2,37% và tháng 6/2012 là
3,12%. Tuy nhiên theo con số công bố của
NHNN thì đến tháng 6/2012 tỷ lệ nợ xấu bình
quân của các ngân hàng là 8,6% trên tổng dư
nợ, các khoản nợ này đều có tài sản thế chấp
gấp 1,3 lần, tương đương với 256 nghìn tỷ
đồng. Mới đây, NHNN công bố tính đến thời
điểm cuối tháng 10/2012, tỷ lệ nợ xấu này
chiếm vào khoảng 8,82% trên tổng dư nợ.
Trong số này, 84% nợ xấu là có tài sản đảm bảo
và hiện tại các tổ chức tín dụng cũng đã trích
lập được dự phòng rủi ro lên tới 70 nghìn tỷ
đồng. 

Nhự vậy, những con số của NHNN công bố
luôn cách rất xa so với con số mà các tổ chức
tín dụng đưa ra trong báo cáo tài chính. 

Theo ông Louis Taylor, Trưởng nhóm công
tác về ngân hàng của  Diễn Đàn Doanh nghiệp
(VBF) - Tổng giám đốc Standard Chartered Việt
Nam: Dù nợ xấu đã trở thành một vấn đề được
bàn luận rộng rãi tại nhiều diễn đàn thời gian
qua nhưng bản chất, mức độ cũng như quy mô
nợ trong hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn là
điều mà ngay chính những người trong nghề
cũng chưa biết rõ. “Các ngân hàng báo cáo là
4,43%. Thống đốc cho biết là 8,82% nhưng
nhiều đồn đoán cho rằng phải gấp đôi con số
đó. Và nếu lấy con số 8,82% làm chuẩn thì quy
mô nợ xấu khoảng 12 tỷ uSD và nếu áp dụng
tỷ lệ tổn thất ở các thị trường khác (40%) thì
lượng vốn mà các ngân hàng có thể bị thiệt hại
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được vay vượt mức. Vấn đề quan trọng
nhất bây giờ là phải giải quyết ngay từ
gốc, kiểm soát chặt chẽ nguồn tiền, phải
thiết lập kỷ cương ngân hàng, khi cho
vay phải chấp hành đúng những quy
định của ngân hàng, quy trình thẩm
định tín dụng, không xem xét cho các
đối tượng “nghiệp dư” kinh doanh bất
động sản vay vốn…

Nợ xấu tồn tại trong chính yếu kém
của ngân hàng (do năng lực quản lý,
thẩm định còn nhiều hạn chế) và doanh
nghiệp (do năng lực sản xuất kinh
doanh của chưa khoa học, bài bản...).
Nhiều ngân hàng đã có những giải pháp
như “khoanh nợ”, “đảo nợ” cho doanh
nghiệp nhưng đó chưa phải là giải pháp
căn cơ. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng
cần thay đổi rào cản vay vốn và “cái nhìn”
để doanh nghiệp có thể tiếp cận được
với các nguồn vốn vay ngân hàng. 

Trước khối lượng nợ xấu đồ sộ như
hiện nay, cũng có nhiều ý kiến cho rằng
Nhà nước phải đứng ra mua lại nợ xấu
để lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng
và cách thức mua bán ra sao cần phải
nghiên cứu để thực sự hiệu quả. Quan
điểm được nhiều chuyên gia tán thành
này đã được NHNN quan tâm, xem xét
và đưa thành Đề án hiện đang hoàn
thiện trình Chính phủ phê duyệt.

Các chuyên gia trong nhóm công tác
ngân hàng VBF cho rằng tình hình nợ
xấu của Việt Nam hoàn toàn có thể kiểm
soát và thấp hơn nhiều so với con số mà
các nền kinh tế như Indonesia, Thái Lan
hay Hàn Quốc phải xử lý trong các cuộc
khủng hoảng nợ xấu trước đây. “Thậm
chí với mức nợ gấp đôi con số nêu trên,
chúng tôi vẫn tin rằng có thể xử lý được
với điều kiện Chính phủ và các cấp quản
lý cần có những giải pháp nhanh chóng
và quyết đoán hơn”, ông Louis, Trưởng
nhóm công tác nhận xét.

Các chuyên gia còn cho rằng Nhà
nước sẽ phải có vai trò trong quá trình
này. Tuy nhiên, chi phí mà Chính phủ
phải chịu cần được giảm thiểu tối đa,
trong khi các “ông chủ” ngân hàng cần
đóng vai trò chính. Ngân hàng phải
dùng chính vốn chủ sở hữu của mình đề
bù đắp tổn thất. Dù khó khăn với cổ

đông, nhưng đây sẽ chính là bài học lớn
nếu ngân hàng đó muốn tiếp tục tồn tại
và phát triển.

Ông Brett Krause,Tổng giám đốc
Citibank Việt Nam cho rằng: Trong quá
trình tái cơ cấu nợ xấu, nhất thiết phải
thành lập AMC. Nhờ công ty này, ngân
hàng sẽ không phải lo tới việc xử lý các
món nợ xấu, để có thể tập trung vào
ngành nghề chính trong khi có thể thu
lại một nguồn vốn không nhỏ từ việc
thanh lý tài sản. “Điều quan trọng là cần
thiết lập một cơ chế để các ngân hàng
có thể bán lại nợ với giá hợp lý, theo thị
trường. Ngoài ra, nhân sự của AMC cần
có kinh nghiệm, có thể phải tính tới việc
thuê ngoài”, ông Krause tham vấn.

Gần đây, một trong những biểu hiện
để thấy rõ sự "quyết liệt" giải quyết nợ
xấu của nhà điều hành các ngân hàng là
ở sự thay đổi về lợi nhuận, lương thưởng
của chính bản thân các ngân hàng. Chưa
năm nào như năm nay, không có thông
tin nào về ngân hàng lãi khủng. Nói cách
khác, các ngân hàng cũng đã hy sinh lợi
nhuận để trích lập DPRR xử lý nợ xấu
(theo số liệu từ NHNN, đến nay các ngân
hàng đã trích lập DPRR lên đến 90 nghìn
tỷ đồng và cũng đã tự giải quyết 39.000
tỷ đồng nợ xấu). Năm nay đã có nhiều
ngân hàng tuyên bố không có tháng
lương thưởng Tết nào cả trong khi
những năm trước nhiều ngân hàng đã
chia nhau một vài tháng lương nhân dịp
Tết. Các ngân hàng đều đã điều chỉnh
định hướng hoạt động: đặt mục tiêu an
toàn, quản trị rủi ro, xử lý nợ xấu lên
hàng đầu... Chúng ta nên ghi nhận sự
việc trên là những chia sẻ và nỗ lực của
ngành ngân hàng với nhiệm vụ xử lý nợ
xấu ngân hàng, nợ xấu của toàn nền
kinh tế.

Trong buổi trao đổi với báo chí cuối
năm 2012, Thống đốc NHNN Nguyễn
Văn Bình cho biết: Đến tháng 10/2012,
những gì đã làm được của ngành ngân
hàng  là 252 nghìn tỷ đồng nợ được cơ
cấu lại - tương ứng 8% dư nợ tín dụng.
Nếu không xử lý được như vậy, nợ xấu
của ngân hàng sẽ tăng lên ít nhất 8%
nữa. Ông cho biết: Trong năm tới xử lý
nợ xấu là một trong những nhiệm vụ rất

quan trọng của hệ thống ngân hàng.
Bằng các biện pháp trực tiếp, quyết liệt
của NHNN hệ thống ngân hàng có thể
giải quyết được 4-5% nợ xấu (trong tổng
số khoảng 8%). NHNN cũng đã có
những giải pháp để  cho các ngân hàng
tự giải quyết nợ xấu qua nguồn trích lập
DPRR, dự kiến trong năm 2013 có thể
giải quyết được 40 - 50 ngàn tỷ đồng nợ
xấu. (Các giải pháp, kiến nghị đã được
NHNN lập thành  Đề án xử lý nợ xấu
đang trình Chính phủ phê duyệt)

Đề án thành lập AMC hiện cũng đã
được hoàn thiện, và nếu được thông
qua, có thể giải quyết được thêm
khoảng trên 100 ngàn tỷ đồng nợ xấu.
Bên cạnh đó, NHNN cũng đã trình lên
Chính phủ giải pháp giải quyết nợ
đọng xây dựng cơ bản trong hệ thống
ngân hàng, theo phương châm mỗi
năm xử lý được 30% khoản nợ này,
tương đương khoảng khoảng 30 ngàn
tỷ đồng, không để nợ xấu phát sinh
thêm, phấn đấu đến năm 2015 đưa tỷ lệ
nợ xấu khó đòi xuống mức 3%.

Ngoài các biện pháp xử lý nợ xấu trực
tiếp, NHNN cũng sẽ có các biện pháp hỗ
trợ, đồng bộ khác như: sẽ thông qua các
công cụ tái cấp vốn để hỗ trợ thêm vốn
cho sản xuất, đặc biệt là các lĩnh vực ưu
tiên như xuất khẩu, nông nghiệp, nông
thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công
nghiệp phụ trợ và công nghệ cao... Và
đặc biệt, việc xử lý các ngân hàng yếu
kém (tái cấu trúc hệ thống ngân hàng) -
một trong những bước quan trọng để
xử lý nợ xấu cũng đang  được hệ thống
ngân hàng quyết tâm thực hiện theo
đúng đề án mà Thủ tướng Chính phủ đã
phê duyệt. 

Hy vọng với động thái tích cực, quyết
liệt của Chính phủ, hệ thống ngân hàng,
doanh nghiệp và cả nền kinh tế, bài toán
nợ xấu ngân hàng sẽ được giải quyết.g
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đảm bảo đi kèm của các khoản nợ được xử
lý nhằm thu hồi phần nào thiệt hại do xử
lý nợ xấu gây ra. Tuy nhiên, việc thanh lý
tài sản đảm bảo thực tế hiện đang là một
ẩn số lớn do hành lang pháp lý còn nhiều
rào cản. 

Nợ xấu hiện giờ như “cục máu đông” làm
tắc nghẽn kênh huy động vốn của nền
kinh tế, dù hạ lãi suất doanh nghiệp cũng
khó tiếp cận được vốn, nhiều doanh
nghiệp không thể  vay mới để phát triển
kinh doanh, rồi trả nợ và hệ lụy là nợ xấu
không được giải quyết…

lời giải Cho Bài toán “hóC Búa”
Thực tế hiện nay cho thấy, trong hệ

thống ngân hàng Việt Nam, để xử lý triệt
để nợ xấu có khả năng mất vốn là không
hề dễ dàng vì không đủ tài sản đảm bảo
và DPRR. Mặt khác, một vấn đề nổi cộm

hiện nay là tỷ lệ nợ xấu của các TCTD chưa
được báo cáo một cách đầy đủ, minh bạch
nên việc xử lý các khoản nợ xấu này sẽ khó
khăn gấp nhiều lần, hơn nữa các TCTD
chưa trích lập dự phòng đầy đủ đối với các
khoản nợ bị “che giấu” này nên sẽ không
có nguồn để xử lý.

Với hàng loạt các quan điểm, các cuộc
hội thảo, họp bàn rồi cả những biện pháp
chính sách hay các "đòn cân não" để tìm
ra lời giải cho bài toán “hóc búa”, giải tỏa
“cục máu đông” thông dòng tín dụng cho
nền kinh tế, nhưng gần một năm qua nó
gần như dẫm chân tại chỗ. Việc giãn, hoãn
hay khoanh nợ như hiện nay không thể xử
lý được nợ xấu vì bản chất nợ vẫn không
thay đổi...

Theo quan điểm của ông Lê Xuân
Nghĩa, Nguyên Phó Chủ tịch uỷ ban Giám
sát Tài chính Quốc gia: Việc cần phải làm
ngay và trước tiên là NHNN đưa ra biện
pháp yêu cầu các TCTD ngân hàng công
khai minh bạch số liệu nợ xấu, sau đó
đánh giá phân loại từng món nợ này theo
"nợ xấu" hay "nợ đẹp" từ đó đưa ra cách xử
lý trên tinh thần vì sự ổn định cho cả
doanh nghiệp, ngân hàng và nền kinh tế
chứ không thể "nói đùa" hay cứ bàn kiểu
"cưỡi ngựa xem hoa" như thời gian qua.
Ông Nghĩa cho rằng: Việc thành lập Công
ty mua bán nợ quốc gia (Công ty quản lý
tài sản) - AMC là giải pháp khả dĩ nhất hiện
nay để xử lý nợ xấu nhưng đó vẫn chỉ là
giải pháp cụ thể chứ không phải là định
hướng chung, vì xét cho cùng quy luật bất
biến "đã nợ thì phải trả" chỉ có là chọn cách
trả thế nào mà thôi.

Chúng ta đều biết rằng, nợ xấu ngân
hàng thời gian qua tập trung chủ yếu ở
bất động sản. Cái gốc phát sinh nợ xấu ở
bất động sản là xuất phát từ năm 2007,
thời điểm “thịnh” của bất động sản, nhiều
người đổ xô đi mua bất động sản, thậm
chí những người không có “nghề” kinh
doanh bất động sản cũng chạy theo
phong trào để kiếm lời. Thời điểm đó,
nhiều ngân hàng đã sai khi phá vỡ những
quy định của ngân hàng, chẳng hạn chỉ
được phép vay không quá 3 lần vốn điều
lệ thì ngân hàng lại cho vay gấp mấy chục
lần vốn điều lệ, kể cả những tập đoàn,
tổng công ty đầu tư ngoài ngành cũng
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tăng trưởng tín dụng Và thanh Khoản hàng năm 
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như những kỹ năng chuyên môn – kỹ
năng cứng thường được quy chuẩn
theo những quy trình và nguyên tắc cụ
thể và được đào tạo ở những trường lớp
chính quy thì kỹ năng mềm là những kỹ
năng giúp con người tự quản lý, lãnh
đạo chính bản thân mình và tương tác
với những người xung quanh. Những kỹ
năng mềm giúp hỗ trợ các kỹ năng cứng
được phát huy tối đa. Ông Alan
Greenspan – Cựu chủ tịch Cục dự trữ liên
bang Mỹ đã từng phát biểu: “Những
người lao động ngày nay phải được
trang bị không chỉ đơn giản là các bí
quyết kỹ thuật mà còn là các năng lực để
sáng tạo, phân tích và chuyển hóa
thông tin và để tương tác hiệu quả với
những người khác”. Rõ ràng những kỹ
năng mềm như: kỹ năng giao tiếp, kỹ
năng quản lý thời gian và hoạch định
công việc, kỹ năng làm việc nhóm...
không có gì mới và cũng đã được bàn
luận đến từ lâu. Tuy nhiên với lực lượng
lao động Việt Nam, đó vẫn còn là những
kỹ năng khá mới mẻ và chưa được quan
tâm thích đáng. 

Với hệ thống giáo dục còn nặng về
học thuật, chưa bàn đến vấn đề những
kỹ năng chuyên môn được đào tạo có
đáp ứng nhu cầu thị trường hay không
thì vấn đề trang bị cho lực lượng lao
động tương lai những kỹ năng mềm
thiết yếu đang là một nhiệm vụ quá sức
của hệ thống giáo dục hiện nay. Học
sinh, sinh viên mới chỉ chú tâm vào vấn
đề học làm sao để đạt điểm cao, để ra
trường có một tấm bằng chuyên môn
nào đó mà chưa nỗ lực để sở hữu các kỹ
năng mềm phục vụ cho công việc sau
này. Theo cuộc khảo sát về sự thiếu hụt
lao động có kỹ năng do Viện Khoa học

lao động và xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) tiến
hành cuối năm 2011 với 6.000 doanh
nghiệp trên cả nước, 23% tổ chức sử
dụng lao động cho rằng các kỹ năng mà
người lao động đã được đào tạo bị lệch
so với các kỹ năng mà thị trường cần;
35% ghi nhận các kỹ năng được đào
tạo của lao động mới chưa phù hợp
với nhu cầu của doanh nghiệp. Thực
trạng này đòi hỏi các doanh nghiệp phải
chủ động bù lấp khoảng trống về kỹ
năng cho người lao động; đồng thời có
chiến lược phát triển nguồn nhân lực
nhằm phục vụ chiến lược kinh doanh
của mình. 

Nhìn một cách tổng quát, trách nhiệm
đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
không chỉ thuộc về hệ thống giáo dục
mà còn là trách nhiệm của chính các
doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao
động. Bởi vì hơn ai hết chính tổ chức sử
dụng lao động là đơn vị hiểu rõ nhất về
nhu cầu đối với lực lượng lao động của
mình, những kỹ năng cần có nhằm đảm
bảo đáp ứng các mục tiêu, chiến lược
kinh doanh và tạo sự khác biệt trong
cạnh tranh. Bên cạnh đó việc trang bị
cho lực lượng lao động những tri thức
mới, những kỹ năng mới để bắt kịp với
sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ,
giúp doanh nghiệp chủ động ứng phó
kịp thời trước những thay đổi trên thị
trường. Các nước tiên tiến trên thế giới
đã từ bỏ Quản lý nhân sự (Personel man-
agement) và đang từ Quản lý Nguồn
nhân lực (Human resource manage-
ment) chuyển sang Quản lý Tài năng
(Talent Management) và Quản lý Vốn
nhân lực (Human Capital Management).
Do vậy, bên cạnh hoạt động đào tạo các
kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực

nguyễn Diệu Thúy
TRUnG TÂm đào TẠo bảo việT
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Theo kết quả một cuộc khảo sát
do Công ty Accenture (công ty
chuyên cung cấp các dịch vụ tư
vấn quản lý, kỹ thuật toàn cầu
có trụ sở chính tại Mỹ) tiến

hành cuối năm 2011, phần lớn (55%) số
người lao động tại Mỹ nói rằng họ đang
chịu sức ép phải phát triển các kỹ năng
mới để thành công trong công việc hiện
tại cũng như trong tương lai. 

Thực tế, để có được một việc làm tất yếu
người lao động phải được đào tạo đủ các
kiến thức, kỹ năng chuyên môn - kỹ năng
cứng đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của vị
trí công việc. Thế nhưng khi khoa học
công nghệ phát triển thì những kiến thức,
kỹ năng chuyên môn cũng sẽ nhanh

chóng trở nên lỗi thời. Vì vậy để không bị
đào thải và giữ được việc làm, người lao
động phải thích ứng với những công nghệ
mới, những quy định mới và những cách
thức thực hiện công việc mới. Một bác sỹ
nếu không học hỏi các phương pháp
chuẩn đoán và điều trị bệnh mới thì không
thể làm tốt chức năng chăm sóc sức khỏe
cho cộng đồng; Kiểm toán viên nếu không
cập nhật những chuẩn mực kiểm toán
mới, những thay đổi trong các quy định về
thuế, chế độ kế toán thì sẽ không hoàn
thành tốt nhiệm vụ của mình. 

Ngoài ra, về phía tổ chức sử dụng lao
động thì họ không chỉ cần ở người lao
động những kỹ năng về chuyên môn, kỹ
thuật, mà còn là những kỹ năng mềm. Nếu
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LựC LƯợNG LAO ĐộNG 
trước nhu cầu phát
triển các kỹ năng mới

Môi trường làm việc và
môi trường kinh doanh
ngày nay đang đặt ra
những đòi hỏi, thách
thức mới đối với người
lao động. Sự thay đổi
xuất hiện với tần suất
ngày càng nhanh chóng
và mạnh mẽ khiến
người lao động đứng
trước thách thức phải
làm mới các kỹ năng đã
có cũng như học hỏi
thêm những kỹ năng
mới để đáp ứng yêu cầu
công việc và cập nhật
với tình hình cạnh tranh. 



59

Nếu bạn là nhân viên bán hàng hoặc tư vấn viên
bảo hiểm, chắc hẳn bạn đã trải qua nhiều phản
ứng của khách hàng. Cảm giác của bạn lúc đó
thế nào? Buồn? Chán? Thất vọng? Thậm chí
muốn bỏ nghề? Những cảm giác tồi tệ này cứ

xuất hiện và qua đi, rồi lại xuất hiện trở lại. Bạn cảm thấy
dường như sẽ không bao giờ chúng biến mất hẳn khỏi công
việc bán hàng của bạn, dù tần suất xuất hiện của chúng có
chiều hướng giảm xuống. Có hai thái cực khi tư vấn viên đứng
trước phản ứng của khách hàng, đó là:

Một số tư vấn viên nhìn nhận những lời phản ứng của
khách hàng là điều gì đó rất khó chịu và là vật cản trở họ trên
con đường đi tới thành công; đồng thời, họ coi khách hàng
giống như một thách thức, một “đối thủ” cần phải vượt qua
chứ không phải là một người họ cần quan tâm và phục vụ.
Nếu quan niệm như vậy, khi giao tiếp với khách hàng, bạn có
thể dễ dàng rơi vào trạng thái “cãi lý” với khách hàng, nghĩa là
khi khách hàng nói điều gì đó mà bạn cho là có thể gây khó
khăn cho quá trình tư vấn bán hàng, bạn sẽ dùng mọi lý lẽ để
giải thích và chứng minh điều ngược lại. Đây là một cái “bẫy”
rất nguy hiểm mà những tư vấn viên ít kinh nghiệm thường
xuyên mắc phải.

Ngược lại, có những tư vấn viên rất hào hứng với các phản
ứng của khách hàng mà đôi khi không chỉ là phản ứng thông
thường mà còn rất gay gắt. Họ coi việc khách hàng phản ứng
là điều đương nhiên và không thể thiếu vì đó là tâm lý phổ
biến của bất kỳ ai khi đứng trước một lời mời chào mua hàng.
Họ đồng cảm với mọi phản ứng, tìm hiểu rõ hơn rồi mới nhẹ
nhàng xử lý. Khách hàng sẽ nhận thấy tư vấn viên không phải
là người đối đầu mà là một người bạn đồng hành, biết đồng
cảm, thấu hiểu và chia sẻ. Đối với những tư vấn viên này, phản
ứng của khách hàng chính là cơ hội tốt để họ có thể hiểu
khách hàng hơn và tư vấn tốt hơn.

Ở thái cực thứ nhất, tư vấn viên cố gắng chứng minh rằng
phản ứng của khách hàng là không chính đáng, không hợp
lý hoặc sai lầm… Có thể họ “chiến thắng” được khách hàng
về lý. Tiếc là chính vào thời điểm chiến thắng đó, họ đã… thất
bại. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn? Không hề! Họ chiến
thắng về lý nhưng đồng thời họ thất bại trong việc chinh
phục khách hàng. Không có một khách hàng nào đồng ý tiếp
tục lắng nghe và tiến tới mua hàng từ một người bán hàng
luôn muốn chứng minh khách hàng sai. Trong khi đó, ở thái
cực thứ hai, tư vấn viên luôn đứng về phía khách hàng, đặt
mình vào vị trí của khách hàng để giải quyết các vấn đề, băn
khoăn, khó khăn, e ngại… mà khách hàng đang gặp phải.

Không nghi ngờ gì nữa, để có thể xử lý tốt phản ứng của
khách hàng, trước hết bạn cần lựa chọn đứng ở thái cực thứ
2 – đó chính là việc xác định cách nhìn tích cực đối với phản
ứng. Tiếp theo, bạn cần vận dụng một cách thành thục những
kỹ thuật sẽ được thảo luận dưới đây.

ThS.nguyễn Bá Ký, MBM, FLMi, PCS, FFSi
TRUnG TÂm đào TẠo bảo việT
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chất lượng cao thì doanh nghiệp cũng cần
chú trọng đến vấn đề chia sẻ kiến thức,
kinh nghiệm và chuyển giao năng lực cốt
lõi giữa các thế hệ người lao động tại
doanh nghiệp, để làm sao những kiến
thức, kỹ năng này trở thành tài sản của
doanh nghiệp. Một khi đã trở thành tài sản
của doanh nghiệp thì cho dù có nhân viên
nào đó rời khỏi doanh nghiệp thì những
kiến thức, kỹ năng cốt lõi đó vẫn ở lại với
doanh nghiệp. 

Ở một góc nhìn khác là trách nhiệm,
động lực của chính người lao động trong
việc nâng cao năng lực của bản thân
thông qua việc học hỏi các kỹ năng mới.
Câu chuyện “cắt giảm nhân sự” trong
ngành tài chính thời gian gần đây là cơ hội
tốt để lực lượng lao động nhìn nhận về
“hàng hóa sức lao động”của mình. Vài năm
trước đây hầu hết những ai làm trong
ngành dịch vụ tài chính, nhất là tại một
ngân hàng hay một công ty chứng khoán
đều cảm thấy rất hài lòng và thỏa mãn với
một công việc có mức thu nhập cao, thỉnh
thoảng lại có các khoản tiền thưởng tết,
thưởng quý, thưởng năm… mà không
phải bận tâm suy nghĩ về tương lai. Nhưng
làn sóng khủng hoảng và suy thoái kinh tế
thế giới đã lan tới Việt Nam và tác động
mạnh mẽ đến hệ thống các ngân hàng. Xu
hướng sáp nhập, hợp nhất và tái cấu trúc
ngân hàng đã khiến các nhân viên ngành
này đứng trước mối lo mất việc. Không chỉ
các ngân hàng, rất nhiều doanh nghiệp ở
các ngành nghề khác cũng lâm vào tình
trạng khó khăn buộc phải thu hẹp mạng
lưới và tái cấu trúc để đạt được hiệu suất
tối ưu. Vì vậy, dù chưa quen nhưng “cắt
giảm nhân sự” đã và đang là hoạt động ưu
tiên của rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam.
Vậy trong số lực lượng lao động ai là người
bị “ưu tiên” cắt giảm? Dĩ nhiên là nhân lực
yếu kém, nhân lực dễ tuyển, dễ đào tạo, dễ
sa thải. Lựa chọn cắt giảm lực lượng nhân
sự yếu kém, làm việc không hiệu quả
không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí
nhân sự mà còn góp phần sàng lọc, nâng
cao trình độ nguồn nhân lực tại doanh
nghiệp. Chính vì thế hơn lúc nào hết lực
lượng lao động đang được cảnh báo về

việc phải thường xuyên nâng cao trình độ,
năng lực làm việc của bản thân.

Như vậy, với một xã hội ngày càng phát
triển, khoa học công nghệ biến đổi từng
ngày và khủng hoảng có thể xuất hiện bất
kỳ lúc nào thì việc phát triển các kỹ năng
mới để nâng cao năng lực là một đòi hỏi
tất yếu đối với lực lượng lao động. Để làm
được điều đó thì trước tiên người lao động
phải có thái độ thức tỉnh và không tự mãn
với những kiến thức, kỹ năng đã có. Tiếp
đó là sự chủ động phát triển khả năng

sáng tạo và tận dụng các cơ hội học tập
các kỹ năng mới, kể cả các kỹ năng cứng
và kỹ năng mềm để nâng cao năng lực. 

Những kỹ năng mới sẽ giúp người lao
động thích ứng với những thay đổi, thực
thi công việc hiệu quả hơn và mang lại giá
trị gia tăng cho doanh nghiệp. Đây chính
là chìa khóa đảm bảo sức lao động là hàng
hóa mà thị trường luôn có nhu cầu, đảm
bảo vấn đề việc làm và thăng tiến trong sự
nghiệp cho người lao động. g
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biến thách
thức thành 
cơ hội

XỬ LÝ PHẢN ỨNG
CỦA KHáCH HàNG
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Kỹ thuẬt “đồng thuẬn”
Về mặt bản chất, đây chính là kỹ thuật

kinh điển có tên “Vâng – nhưng mà” được
áp dụng rất rộng rãi trước đây. Theo thời
gian, kỹ thuật này được cải tiến theo hướng
tuân thủ một nguyên tắc rất quan trọng
trong giao tiếp hiện đại là không dùng từ
“nhưng”.

Kỹ thuật này được diễn tả như sau: Ngay
sau khi khách hàng phản ứng, việc bạn cần
làm đầu tiên không phải là xử lý nó mà
trước hết bạn phải thể hiện được sự quan
tâm và đồng cảm của bạn với khách hàng,
với lý do/vấn đề mà họ đưa ra, rằng bạn rất
hiểu phản ứng của khách hàng là chính
đáng. Tiếp theo mới là xử lý phản ứng, theo
hướng giúp khách hàng nhận thấy lý
do/vấn đề đó không lớn, hoàn toàn có thể
giải quyết được, do thông tin sai lệch, thậm
chí nó… không phải là vấn đề (trong một
số trường hợp).

Cơ sở của kỹ thuật này xuất phát từ một
quy tắc cực kỳ phổ biến trong bán hàng và
dịch vụ khách hàng: “Khách hàng luôn luôn
đúng”. Trong mọi trường hợp khách hàng
có thắc mắc, khiếu nại hay giận dữ…, người
bán hàng cần nhớ đến câu này trước khi
ứng xử với khách hàng. “Đúng” ở đây được
hiểu theo nghĩa: tôi hiểu anh, tôi đồng cảm
với anh, tôi biết tại sao anh có phản ứng
như vậy, anh có lý khi nói như thế… chứ
không phải là “Thông tin anh nói ra hoàn
toàn chính xác và sự thật đúng là như thế.”

Kỹ thuẬt “Phản đòn”
Đây là kỹ thuật xử lý phản ứng rất đặc trưng trong ngành

bảo hiểm. Đôi khi khách hàng nêu ra các lý do để từ chối có
liên quan đến điều kiện tham gia, như: Có rất nhiều tiền (nên
không cần tích lũy qua bảo hiểm nhân thọ), không có tiền (nên
không thể có điều kiện tài chính để tham gia), sức khỏe tốt
(nên không cần bảo hiểm chi trả cho trường hợp ốm đau, bệnh
tật), sức khỏe kém (nên không đủ điều kiện về sức khỏe để
tham gia)… Với những phản ứng kiểu này, bạn nên sử dụng kỹ
thuật “Phản đòn”.

Cách thức áp dụng như sau: Khách hàng nêu ra lý do từ chối
nào thì bạn lấy chính lý do đó làm lý do họ nên/ cần/ có thể
tham gia bảo hiểm.

Ví dụ:
Khách hàng: “Tôi có rất nhiều tiền, không cần đến bảo hiểm

nhân thọ để mà tích lũy mười mấy năm mới có một khoản tiền
lớn.”

Tư vấn viên: “Vâng, đó chính là lý do em hẹn gặp anh ngày
hôm nay. Bởi vì, chỉ có những người có đủ điều kiện hoặc có
điều kiện tài chính tốt như anh thì mới có thể tham gia bảo
hiểm nhân thọ được. Nhiều người muốn có bảo hiểm nhân thọ
nhưng vì không có tiền nên không tham gia được anh ạ.”

1

Nếu như khách hàng nói “Công ty bảo hiểm là công ty lừa đảo”, bạn sẽ mở
đầu thế nào? “Vâng, công ty của em, như anh nói, đúng là công ty lừa đảo”?
Chắc chắn bạn sẽ không nói như thế rồi. Bạn nên nói: “Trước đây có một
vài khách hàng đã từng nói với em như vậy. Sau khi tìm hiểu thêm, em
nhận thấy là mỗi người đều có lý do riêng của mình. Không phải bỗng
dưng mà anh nói như thế, phải không anh? Vậy anh có thể cho em biết vì
sao anh cho rằng công ty bảo hiểm lừa đảo không ạ? Em sẵn sàng lắng
nghe ý kiến của anh đây ạ.” Dưới đây là một ví dụ khác để làm rõ thêm kỹ
thuật này.

Ví dụ:
Khách hàng: “Bây giờ nếu tôi tham gia bảo hiểm, tôi sẽ đóng phí cho cô.

Và tôi chỉ làm việc với cô thôi. Cô mà không làm ở đây nữa (làm ở công ty
bảo hiểm) thì tôi biết liên hệ với ai? Thôi, tôi không tham gia đâu!”

Tư vấn viên: “Em rất cám ơn anh đã tin tưởng. Quả là sẽ thật may mắn
cho em nếu như em có được nhiều khách hàng như anh. Được làm việc
tại công ty X (tên công ty của bạn) cũng là một may mắn khác nữa của em,
anh ạ. Nên em sẽ gắn bó với công ty lâu dài. Công ty còn có nhiều tư vấn
viên khác rất tuyệt vời. Nếu anh làm việc với họ, có thể anh cũng sẽ tin
tưởng họ như tin tưởng em vậy. Biết đâu đến lúc đó anh lại thích làm việc
với họ hơn với em ấy chứ ạ (cười).”

Kỹ thuẬt “dẫn Chứng”
Tên của kỹ thuật đã cho thấy rõ nội dung của nó: Bạn hãy đưa ra dẫn chứng

cụ thể để thuyết phục khách hàng. Kỹ thuật này phù hợp với những khách
hàng chưa tin tưởng vào việc được hưởng lợi ích, quyền lợi từ bảo hiểm nhân
thọ; nghi ngờ về thủ tục chi trả của công ty bảo hiểm. Thuyết phục bằng dẫn
chứng là cách thuyết phục rất hiệu quả vì “trăm nghe không bằng một thấy”.
Cho dù bạn có bỏ hàng giờ bên khách hàng và ra sức trình bày về lợi ích của
sản phẩm thì cũng không bằng vài giây đưa ra một vài ví dụ cụ thể về những
khách hàng có thật đã được hưởng lợi ích/ đã được nhận chi trả quyền lợi từ
công ty bảo hiểm nhân thọ một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Ví dụ:
Khách hàng: “Các anh trình bày về quyền lợi nghe bao giờ cũng hay lắm.

Chỉ có điều tôi thấy nhiều người nói đóng tiền vào (công ty bảo hiểm) thì dễ,
mà lúc lấy ra (đáo hạn hoặc có sự kiện bảo hiểm xảy ra) thì sao mà khó quá.”

Tư vấn viên: “Anh ạ, lát nữa chắc em sẽ xin anh kể ra các trường hợp cụ thể
để em xem có thể giúp gì được không, còn việc “rút tiền ra” rất đơn giản anh
ạ. Và thực tế ngay trong ở phường mình có anh Nguyễn Văn X (tên một khách
hàng cụ thể mà chính khách hàng này cũng biết thì càng tốt) vừa rồi đã đáo
hạn hợp đồng. Em đã giúp anh ấy hoàn tất thủ tục rất nhanh gọn. Anh ấy chỉ
cần ký mấy chữ là xong.”

Khi áp dụng kỹ thuật này, bạn nên lưu ý về vấn đề bảo mật thông tin khách
hàng. Bạn không được tiết lộ những thông tin cá nhân như số tiền bảo hiểm,
thu nhập, bệnh tật… của khách hàng khác.

3
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Kỹ thuẬt “Chuyền Bóng”
Khi bạn chưa biết chính xác lý do mà

khách hàng phản ứng thì đó chính là lúc
bạn nên sử dụng kỹ thuật “Chuyền bóng”.

Áp dụng kỹ thuật này, khi gặp những
phản ứng mà bạn cảm thấy chưa rõ ràng,
bạn nên đặt câu hỏi ngược lại cho khách
hàng để qua đó hiểu rõ vấn đề thực sự
của khách hàng. Chỉ khi hiểu thật rõ phản
ứng, bạn mới có thể có cách giải quyết
phù hợp.

Ví dụ:
Khách hàng: “Tôi thấy sản phẩm bảo

hiểm nhân thọ nào cũng dài quá: 10

năm, thậm chí hàng chục năm. Tôi không
tham gia đâu.”

Tư vấn viên: “Vâng, đúng là các sản
phẩm bảo hiểm nhân thọ có thời gian dài
hơn so với các sản phẩm tài chính khác.
Vậy chị có thể cho em biết thời gian tham
gia dài thì có vấn đề gì được không ạ?”.

Khi đó, khách hàng có thể nêu ra một
hoặc một số lý do cụ thể như: Đồng tiền
mất giá, Nhà nước đổi tiền, thay đổi Tổng
giám đốc/Giám đốc của công ty bảo
hiểm... Vậy là bạn đã biết được thực ra
khách hàng lo ngại vấn đề gì và bạn sẽ
chỉ tập trung vào vấn đề đó thôi.

2
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Kỹ thuẬt “hoãn Binh”
“Hoãn binh” là kỹ thuật cuối cùng mà bạn có thể sử dụng khi tất

cả các kỹ thuật trên không phù hợp và khi khách hàng đưa ra câu
hỏi vượt quá thẩm quyền trả lời/ quyết định và hiểu biết của tư vấn
viên. Bạn hãy hẹn trả lời khách hàng vào một thời điểm cụ thể sau
khi đã có thời gian tìm hiểu thêm thông tin hoặc nhờ sự trợ giúp của
người khác.

Ví dụ:
Khách hàng: “Trường hợp của tôi như thế này…. (khách hàng trình

bày vấn đề rất dài và phức tạp)… Vậy anh sẽ giải quyết thế nào giúp
tôi?”

Tư vấn viên: “Em rất hiểu những lo lắng và băn khoăn của anh về
trường hợp này. Đây là một trường hợp khá phức tạp mà em cần
thêm thời gian để trả lời. Vậy em có thể xin phép được gọi lại cho
anh vào 10 giờ sáng hay 3 giờ chiều nay thì tiện hơn cho anh ạ?

Mặc dù có một sự thật là không khách hàng nào thích phải chờ
đợi, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu bạn muốn thể hiện năng lực của
mình bằng cách trả lời tất cả các câu hỏi của khách hàng ngay cả khi
không biết. Hẹn trả lời khách hàng sẽ khiến khách hàng tin tưởng
bạn là một tư vấn viên làm việc rất có trách nhiệm.

Kỹ thuẬt “lướt qua Và Chuyển hướng”
Nếu khách hàng đưa ra câu hỏi mang tính chất riêng tư, tế

nhị, quá khó trả lời, thậm chí không nên hoặc không được
trả lời thì bạn nên áp dụng kỹ thuật “Lướt qua và chuyển
hướng”. Kỹ thuật được thực hiện như sau: Bạn vẫn sẽ trả lời
câu hỏi của khách hàng nhưng không đi sâu vào chi tiết, rồi
sau đó chuyển hướng câu chuyện sang chủ đề khác mà
khách hàng quan tâm.

Ví dụ:
Khách hàng: “Tôi thấy nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ khá

thú vị, được gặp nhiều người và có thu nhập. Xin hỏi chị là
thu nhập mỗi tháng của chị là bao nhiêu? Chắc cao lắm nhỉ?”

Tư vấn viên: “Cám ơn anh, thu nhập của em thì cũng bình
thường thôi anh ạ. Làm gì mà cao hả anh. Thu nhập như anh
chị mới cao chứ ạ (cười). Chủ một cửa hàng đồ điện ngoài
mặt phố như anh chị thì mới gọi là thu nhập cao. À, mùa hè
năm nay nóng thế này, quạt điện và máy điều hòa chắc đang
bán chạy lắm anh nhỉ?”

Như vậy là khách hàng sẽ không để tâm đến câu hỏi vừa
rồi và câu chuyện sẽ được chuyển sang hướng khác.

5
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Trên đây chúng ta đã cùng trao đổi về các kỹ thuật xử lý phản ứng của khách hàng. Mỗi kỹ thuật đều có thế mạnh riêng
và phù hợp với một kiểu phản ứng nhất định. Mặc dù vậy, bạn có thể nhận thấy kỹ thuật “Đồng thuận” là kỹ thuật có thể
áp dụng kết hợp với các kỹ thuật còn lại vì bản chất của kỹ thuật đó chính là thể hiện sự đồng cảm của bạn với khách
hàng. Các kỹ thuật còn lại, bản thân chúng đã có thể phát huy tác dụng và sẽ có hiệu quả hơn nữa nếu được thực hiện
kết hợp với kỹ thuật “Đồng thuận”. Việc lựa chọn kỹ thuật nào là tùy thuộc vào bạn, chỉ có điều bạn cần ghi nhớ một điều:
Khi phản ứng, mỗi khách hàng đều có lý do của riêng mình, không phải vô cớ mà họ lo lắng hoặc trút cơn giận lên đầu
bạn. Hãy lắng nghe khách hàng, bạn sẽ có cách xử lý phù hợp. g
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trong những năm gần đây, sự
gia tăng của gian lận bảo
hiểm đã trở thành thách
thức lớn đối với khả năng
sinh lời của các doanh

nghiệp bảo hiểm châu Âu....
Kiến thức về mức độ gian lận bảo

hiểm ở châu Á vẫn còn chắp vá/không
đồng đều, nhưng một báo cáo cho thấy
có tới 20% trên tổng số bồi thường ở
malaysia chứa đựng các yếu tố không
trung thực/gian lận. 

mối đe dọa từ sự gia tăng 
gian lận

Ở những quốc gia khác: nước anh đã
cung cấp một chỉ số liên quan đến mức
độ của vấn đề đã đề cập ở trên. năm
2010 (theo số liệu đầy đủ gần đây nhất),
hiệp hội các công ty bảo hiểm anh báo
cáo rằng các công ty bảo hiểm anh
phát hiện 133,000 các vụ bồi thường có
gian lận với tổng giá trị là 919 triệu
bảng (1.42 tỷ $), tăng 9% so với năm
2009. có lẽ đáng báo động hơn là số
lượng và giá trị gian lận tăng 100% so
với 5 năm trước. 

bảo hiểm tài sản và xe cơ giới vẫn là
lĩnh vực màu mỡ cho gian lận, bằng
chứng là một thông báo gần đây cho
thấy tỷ trọng bồi thường tai nạn con
người trong  các vụ tai nạn giao thông
đường bộ ở anh đã tăng 18%. nhưng

căn bệnh này đang lan rộng tới cả
những lĩnh vực như bảo hiểm vật nuôi.

nói như vậy, các hãng bảo hiểm anh
và châu Âu đã có những bước tiến dài
trong việc giải quyết vấn đề này, ghi
nhận các giá trị từ việc nỗ lực loại bỏ
gian lận. rất nhiều thành công xuất
phát từ việc chuyển trọng tâm từ phát
hiện sai phạm ở khâu bồi thường sang
tất cả các khâu của chu trình dịch vụ
bảo hiểm (customer life cycle).

liệu những bài học về kỹ thuật và
phương pháp tiếp cận được triển khai
hiệu quả ở châu Âu có thể áp dụng
thành công ở châu Á?

gian lận là gì?
gian lận bảo hiểm phát sinh từ rất

nhiều mánh khóe khác nhau ảnh
hưởng đến bản chất của các biện pháp
phòng ngừa.

n gian lận khi yêu cầu bảo hiểm –
việc khai báo thông tin không trung
thực trong đơn yêu cầu để có được một
mức tri trả có lợi. Việc bán hàng trực
tuyến cũng làm gia tăng khả năng xảy
ra gian lận này. một ví dụ thường gặp là
hiện tượng bao che “fronting” trong
việc giải quyết bồi thường tai nạn ô tô
khi bố mẹ khai báo là người lái chính
thay vì con cái họ hoặc ai đó trẻ tuổi
hơn chính là người cầm lái.

n Phóng đại thiệt hại mức độ nhẹ -

hành động này khá điển hình, nó liên
quan tới các gian lận mang tính cơ hội
và làm đội lên chi phí của một vụ bồi
thường thông thường

n Phóng đại thiệt hại mức độ
nặng/nghiêm trọng - bản chất cũng là
gian lận mang tính cơ hội, gian lận này
có thể liên quan đến việc khai báo vượt
mức độ của thương tật, đặc biệt là các
chấn thương liên quan tới cổ ở các vụ
tai nạn xe ô tô.

n Dàn dựng tai nạn giả - hành động
này liên quan tới việc dựng lên hiện
trường tai nạn thuộc phạm vi bồi
thường, thông qua một nhóm tội phạm
xe hơi có tổ chức, mặc dù vẫn có những
trường hợp liên quan đến chủ sở hữu
vật nuôi 

n gian lận nội bộ và gian lận từ nhà
cung cấp - các nghiên cứu đã chỉ ra
rằng có ít nhất 1/3 các gian lận phạm
phải hoặc được hỗ trợ bởi nhân viên
của công ty, thường là trong quan hệ
với nhà cung cấp/ đối tác bên ngoài.

sự can thiệp kịp thời
trong khi có một số gian lận sẽ chỉ

tồn tại ở giai đoạn bồi thường, có rất
nhiều gian lận có khả năng bị ngăn
chặn thông qua các bước kiểm soát
trước khi họ đạt được mục đích. Sự
ngăn chặn rõ ràng tốt hơn việc xử lý khi
gian lận đã xảy ra. Áp dụng nhiều chiến

Biểu số 1: sự gia tăng của gian lận trong nghiệp vụ Bảo hiểm xe cơ giới 

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đặc biệt là khu vực Châu Âu
dẫn tới sự gia tăng đáng kể các hành động gian lận nhất là
khi gian lận là một vấn đề lớn trong lĩnh vực bảo hiểm. Khu
vực Châu Á mặc dù không chịu tác động nặng nề của
khủng hoảng kinh tế như khu vực Châu Âu, song thị
trường bảo hiểm ở các khu vực này không vì thế mà miễn
nhiễm đối với gian lận, ngay cả khi mức độ của vấn đề này
phần lớn chưa được định lượng. 

Gian lận nội bộ

thấp Cao

Gian lận Khi
yêu Cầu bảo

hiểm

phónG đại
thiệt hại mứC

độ nhẹ

phónG đại
thiệt hại mứC

độ nặnG
/nGhiêm trọnG

dàn dựnG
tai nạn Giả

Gian lận từ
nhà CunG Cấp

Gian lận Có
tổ ChứC

Quản lý gian lận trong bảo hiểm xe cơ giới:

Phòng bệnh 
hơn chữa bệnh

mứC độ Gian lận 



dịch ngăn ngừa gian lận một cách toàn
diện hoàn toàn khả thi đối với các công ty
bảo hiểm. 

một vài công ty bảo hiểm tại các quốc gia
ở châu Á đang tìm kiếm sự trợ giúp từ
chính phủ hoặc từ ngành bảo hiểm để
chống lại các hành động gian lận. tuy
nhiên, những nỗ lực này không được quan
tâm một cách thực sự. cuối cùng, họ phải
dựa vào chính nỗ lực của họ. 

nhiều công ty bảo hiểm ở châu Á nhận
diện các gian lận ngay từ những giai đoạn
đầu tiên. Ví dụ là họ đã lập ra “danh sách cần
theo dõi” đối với những trường hợp yêu cầu
bồi thường nhiều lần và trong các trường
hợp riêng lẻ, hệ thống tự động giám sát
những trường hợp khả nghi, nhưng rất ít
công ty có hệ thống giám sát tập trung hóa
với hầu hết trách nhiệm phát hiện gian lận
được giao cho các chi nhánh. 

các phương pháp tiếp cận đơn giản như
vậy chỉ có hiệu quả khi gian lận  bảo hiểm ở
mức độ thấp, nhưng bằng chứng cho thấy
vấn đề này ở châu Á đang ngày càng lan
rộng. Việc thiếu các thống kê đáng tin cậy
không phải là nguyên nhân trong việc trì
trệ phát hiện gian lận. 

gian lận trong chu trình khai
thác - Bồi thường /life cycle

cách phòng ngừa tốt nhất là phương
pháp tiếp cận đa chiều (biểu đồ 2), các
cảnh báo màu “đỏ” hoặc màu “vàng” có
thể đưa ra khi gian lận bị nghi ngờ lần
đầu.

Khi có cảnh báo “đỏ” công ty bảo hiểm
sẽ tiến hành một cuộc điều tra bởi nhóm
điều tra gian lận, trong khi cảnh báo
“vàng” chỉ đặt khách hàng hoặc yêu cầu
bồi thường đó vào “danh sách theo dõi”.
các hành động sau đó có thể chuyển
thành cảnh báo màu “đỏ”, đó chính là một
trong những lợi íchđáng kể của một chiến
lược ngăn ngừa gian lận toàn diện.

chiến lược ngăn ngừa gian lận
toàn diện

Phương pháp ngăn ngừa có thể thực
hiện ngay từ bước báo giá (quotation
stage), cho dù việc này được thực hiện
qua internet, điện thoại hay gặp gỡ trực

tiếp. Kỹ thuật phân tích yêu cầu khả năng
đáng giá sự hợp lý của các thông tin được
kê khai hoặc sơ yếu lý lịch của người yêu
cầu bảo hiểm. Ví dụ, một người 85 tuổi yêu
cầu bảo hiểm cho chiếc xe thể thao phân
khối lớn, trong trường họp này, cảnh báo sẽ
được đưa ra. Vấn đề chính là cần phải thiết
lập các nguyên tắc và chỉ số cảnh báo kịp
thời. 

tất cả những nỗ lực để duy trì phương
pháp phòng chống gian lận là cần phân
tích các dữ liệu phù hợp với khả năng của
doanh nghiệp bảo hiểm. Để tạo ra một chu
trình hợp lý, thông tin mới từ nguồn nội bộ
và bên ngoài cần được ghi nhận vào hệ
thống để theo dõi hành vi của khách hàng,
chẳng hạn như bổ sung thêm sản phẩm
bảo hiểm hoặc tăng số tiền bảo hiểm. các
bước kiểm soát này sẽ hỗ trợ việc phát hiện
gian lận trong tương lai. 

các dữ liệu sẵn có là một nhân tố quan
trọng đối với tính hiệu quả của việc xác
định gian lận của công ty bảo hiểm. một cơ
sở dữ liệu hợp nhất là then chốt cho việc:

n tích hợp dữ liệu nội bộ và bên ngoài
n ghi nhận những hành động bị nghi

ngờ trước đây và “danh sách theo dõi” của
ngành bảo hiểm
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n theo dõi các sản phẩm hoạt động
và

n gồm cả các dữ liệu đã được thiết lập
và chưa được thiết lập. 

telematics không phải là
thuốc chữa Bách Bệnh cho gian
lận

Đối với bảo hiểm xe cơ giới, việc sử
dụng telematics (hệ thống tích hợp giữa
viễn thông và công nghệ thông tin để
kết nối xe cơ giới với hệ thống thông tin)
để giám sát hành vi của lái xe cung cấp
thêm cơ hội để tăng cường nỗ lực
phòng chống gian lận. nhưng nó không
phải là thuốc biệt dược chữa bách bệnh,
vì những công ty đã thiết lập các sản
phẩm tích hợp telematics nhưng các
gian lận vẫn xảy ra.

Khi các công ty bảo hiểm thiết lập cơ
sở dữ liệu đầy đủ thì việc sử dụng các
bảng đánh giá gian lận (scorecard) trở
nên khả thi và có thể hỗ trợ việc khai
thác chính xác hơn. Dữ liệu thống nhất
và phù hợp có thể được sử dụng để
cảnh báo các mối quan hệ chưa xác định
trước đó giữa các bên liên quan trong
một chuỗi cung ứng. 

Đối với việc giải quyết bồi thường, sự
kết hợp của bảng đánh giá gian lận và
các nguyên tắc kinh doanh có thể đưa ra
các loại cảnh báo đỏ/vàng/xanh. bảng
đánh giá gian lận và các nguyên tắc kinh
doanh đạt được hiệu quả cao nhất nếu
dựa vào việc phân tích và tích hợp dữ
liệu trên cơ sở dữ liệu hợp nhất. cảnh
báo màu “vàng” có thể bị điều tra kỹ hơn
bởi các nhóm nhân viên điều tra gian
lận khai thác thông tin từ cơ sỡ dữ liệu
hợp nhất, đặc biệt nếu dữ liệu chưa
được tích hợp (như email và các văn bản
điện tử) cũng đã có sẵn.

Phương pháp này cho phép công việc
của nhóm điều tra gian lận và của người
tính toán xử lý tổn thất bảo hiểm tiến
gần tới mục tiêu và hiệu quả hơn. bằng
các chính sách liên tục loại trừ các gian
lận thông qua chu trình của sản phẩm,
các hãng bảo hiểm có thể đảm bảo rằng
nhóm điều tra gian lận phát hiện đúng
và kịp thời các trường hợp gian lận.
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Khai
thác hợp
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Giải
quyết bồi

thường

Khách
hàng/ sản

phẩm

phân
tích và so

sánh dữ liệu

dữ liệu
hợp nhất

lời kết
gian lận trong bảo hiểm trải qua một thời gian dài khi

quan niệm rằng đó là một loại tội phạm không làm hại ai
- chỉ có các công ty bảo hiểm giàu có là bị thiệt hại. nhưng
chính những người tham gia bảo hiểm trung thực phải trả
thêm tiền thông qua việc tăng phí bảo hiểm. Không có
ước tính đáng tin cậy nào ở châu Á, nhưng ở anh, thời
gian gần đây, gian lận đã làm tăng thêm khoảng 50 bảng
đối với mỗi hợp đồng bảo hiểm được bán ra. 

Ở nhiều nước khác, các công ty bảo hiểm nhận thấy
rằng họ có vấn đề về gian lận bảo hiểm và đã lên kế hoạch
xủ lý. tuy nhiên, thực tế tình trạng gian lận nghiêm trọng
như thế nào ở châu Á? Điều gì là trọng yếu? các công ty
bảo hiểm ở châu Á học được kinh nghiệm gì từ đối tác của
họ tại các khu vực khác?

nếu các công ty bảo hiểm đang thực hiện tốt các biện
pháp phòng chống gian lận thì việc điều tra sau khi việc
bồi thường kết thúc trong qui trình khai thác - bồi thường
luôn được thực hiện, nhưng nó tốn kém và đòi hỏi nhiều
nhân lực hơn. tuy nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh, các
công ty bảo hiểm ở châu Á có cơ hội gặt hái nhiều lợi ích
của chiến lược ngăn ngừa gian lận.

gian lận không bao giờ bị ngăn chặn 100%, nhưng việc
thực hiện một phương pháp toàn diện chắc chắn có thể
cải thiện doanh thu đầu tư của các công ty bảo hiểm châu
Á và giảm bớt gánh nặng lên những người tham gia bảo
hiểm trung thực. g
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nông nghiệp; Kê khai thuế điện tử qua mạng internet. Việc áp
dụng triển khai công nghệ tiên tiến, tổ chức theo mô hình xử lý
tập trung trên phạm vi toàn  quốc đối với các dự án là sự kiện
đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong công tác tin học
hoá quản lý thuế nói riêng và quản lý tài chính nói chung.

n Về công tác chi nSnn: Dự án tabmiS chính thức được triển
khai đồng bộ từ các cơ quan tài chính/Kho bạc nhà nước các
cấp từ trung ương đến địa phương. Việc triển khai tabmiS đã
góp phần quan trọng để đạt được mục tiêu cải cách quản lý tài
chính công của ngành tài chính.

n bộ tài chính tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến: ngày
01/8/2012, tại trụ sở bộ tài chính, bộ trưởng bộ tài chính Vương
Đình huệ đã chủ hội nghị giao ban bằng hình thức truyền hình
trực tuyến với 7 điểm cầu: trụ sở bộ tài chính, tổng cục thuế,
tổng cục Dự trữ nhà nước, Kho bạc nhà nước, Ủy ban chứng
khoán nhà nước, học viện tài chính, Văn phòng 2 tại tP. hồ chí
minh. Đây là một bước đột phá về ứng dụng cntt trong việc cải
cách thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí, thời gian, tăng cường
tính hiệu quả trong điều hành và thực thi nhiệm vụ.

n ngày 22/3/2012, tại hà nội, bộ trưởng bộ tài chính Vương
Đình huệ và Đại sứ nhật bản tại Việt nam Yasuaki tanizaki đã ký
kết khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 2,661 tỷ Yên của chính
phủ nhật bản dành cho Việt nam để triển khai hệ thống thông
quan hàng hóa tự động (VnaccS/VciS). Sự kiện này mở ra, cơ
hội lớn để Việt nam thực hiện chiến lược hiện đại hóa hải quan,
tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

7Thị Trường Trái phiếu ngày Càng hoàn Thiện về pháp lý
và mở rộng về Quy mô.     
trong năm 2012, bộ tài chính đã ban hành đầy đủ các

thông tư hướng dẫn nghị định số 01/2011/nĐ – cP, trong đó
cho phép cơ chế tổ chức đấu thầu trái phiếu đa giá nhằm tăng
tính cạnh tranh trong các phiên phát hành, là nền tảng để từng
bước hình thành đường cong lãi suất chuẩn; tổ chức các phiên
bảo lãnh phát hành theo quy trình dựng sổ, phù hợp với chuẩn
mực quốc tế về bảo lãnh phát hành, rút ngắn thời gian đăng ký,
niêm yết trái phiếu nhằm tăng thanh khoản trái phiếu... công
tác huy động vốn đạt được kết quả đáng khích lệ. tổng mệnh
giá khối lượng trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ
phát hành đạt bằng 150% so với cùng kỳ năm 2011.

8ngành Thuế - ngành hải Quan đối Thoại với doanh
nghiệp và Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp Thuế.  
Đây có thể coi là  hình thức kết nối hiệu quả giữa ngành

thuế, ngành hải quan và người nộp thuế trong việc nắm bắt,
tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ với
cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

n ngày 01/11/2012, ngành thuế đã ban hành tuyên ngôn
ngành thuế Việt nam với 4 tiêu chí “minh bạch - chuyên nghiệp
- liêm chính - Đổi mới”. công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp
thuế được chú trọng đổi mới. Đặc biệt là sáng kiến tổ chức
“tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế”. 

n tổng cục hải quan đã phối hợp với Phòng thương mại và
công nghiệp Việt nam (Vcci) tổ chức các hội nghị đối thoại
doanh nghiệp tại 2 khu vực phía bắc (diễn ra tại hà nội) và phía
nam (tại tP.hcm). các cục hải quan địa phương cũng tổ chức
thường xuyên các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp.

9đề xuấT nhiều giải pháp Tháo gỡ khó khăn Cho Sản xuấT
kinh doanh, hỗ Trợ Thị Trường. 
bộ tài chính đã đề xuất và được chính phủ ban hành các

nghị quyết số 13; nghị quyết số 29; nghị quyết số 01 và mới đây
nhất là nghị quyết chuyên đề về một số giải pháp tháo gỡ khó
khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ
xấu. các nghị quyết đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát
triển kinh tế xã hội với nhiều giải pháp thiết thực về chính sách
tài chính nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh
doanh gắn với hỗ trợ phát triển thị trường nhưng vẫn nhất quán
trong việc thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh
tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước thực hiện tái cấu
trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và
sức cạnh tranh.

10hợp TáC Tuyên Truyền và phổ biến Thông Tin về lĩnh
vựC Tài Chính

- bộ tài chính đã ký thỏa thuận hợp tác tuyên truyền và phổ
biến thông tin về lĩnh vực tài chính với Đài truyền hình Việt
nam, Đài tiếng nói Việt nam, thông tấn xã Việt nam và báo
nhân Dân. Việc ký thỏa thuận nhằm triển khai có hiệu quả hoạt
động tuyên truyền và phổ biến thông tin về chính sách tài
chính. giúp các cơ quan báo chí thông tin chính xác, kịp thời,
đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành; định
hướng dư luận về công tác điều hành chính sách tài chính và
hoạt động của ngành tài chính.

n bộ tài chính đã phối hợp với hội nhà báo Việt nam tổ
chức các Khóa bồi dưỡng kiến thức tài chính cho đối tượng là
phóng viên cơ quan thông tấn báo chí, tạo điều kiện giúp các
phóng viên nắm được các thông tin cơ bản về một số lĩnh vực
tài chính quan trọng; tổ chức Khoá bồi dưỡng về Quan hệ công
chúng (Pr) trong các cơ quan thuộc chính phủ cho cán bộ lãnh
đạo các cấp của bộ tài chính nhằm nâng cao nhận thức và kỹ
năng trong công tác phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí.

btC.
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1Thủ Tướng Chính phủ phê duyệT Chiến lượC Tài Chính
đến năm 2020 và Tầm nhìn đến năm 2030
n Quyết định số 450/QĐ – tttg ngày18/4/2012 của thủ

tướng chính phủ phê duyệt chiến lược tài chính đến năm 2020.
mục tiêu tổng quát của chiến lược là xây dựng nền tài chính
Quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn
định kinh tế vĩ mô, tài chính – tiền tệ, tạo điều kiện thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc
nền kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; huy động,
quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính trong xã
hội một cách hiệu quả, công bằng; cải cách hành chính đồng
bộ, toàn diện, đảm bảo tính hiệu quả và hiệu lực của công tác
quản lý, giám sát tài chính.

n chiến lược nợ công giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến
năm 2030

2Thành Công nổi bậT Trong xây dựng hệ Thống pháp
luậT về Tài Chính
trong năm 2012, Quốc hội thông qua Dự án luật Quản lý

thuế sửa đổi và nhiều Dự án luật quan trọng trong lĩnh vực tài
chính như luật Dự trữ Quốc gia; luật thuế tncn (sửa đổi); luật
giá.  bộ tài chính cũng đã hoàn thành dự thảo luật thực hành
tiết kiệm chống lãng phí dự kiến trình Quốc hội thông qua vào
năm 2013.

3hoàn Thành kế hoạCh Thu – Chi nSnn năm 2012 Theo dự
Toán QuốC hội QuyếT định 
hoàn thành kế hoạch thu - chi nSnn năm 2012 theo dự

toán Quốc hội quy định, đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế.
thu ngân sách đạt và vượt dự toán. tất cả các khoản chi ngân
sách đều được đảm bảo, đặc biệt các khoản chi cho an sinh xã
hội tăng trên 20%. các chính sách tài khóa trong năm 2012 đã
phát huy tác dụng với các giải pháp giãn thuế gtgt, giãn nợ
thuế đối với các doanh nghiệp, cũng như các giải pháp giãn tiền
sử dụng đất, giảm thuế tnDn cho doanh nghiệp, các biện pháp
cải cách hành chính thuế được đẩy nhanh hơn… nhằm tháo gỡ
khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Đây có thể
coi là thắng lợi kép trong điều hành kế hoạch thu – chi nSnn
năm 2012.

4ThựC hiện Quy hoạCh hơn 26.000 ChứC danh Cán bộ
lãnh đạo CáC Cấp (giai đoạn 2011 - 2015)
công tác quy hoạch cán bộ ngành tài chính giai đoạn 2011

- 2015 đã được triển khai trong toàn ngành. Đến nay đã thực

hiện việc quy hoạch xong hơn 26.000 chức danh cán bộ lãnh
đạo trong toàn ngành; việc quy hoạch thực hiện đồng bộ từ
trên xuống dưới; lấy quy hoạch cán bộ cấp dưới làm cơ sở cho
quy hoạch cán bộ cấp trên; quy hoạch cấp trên thúc đẩy quy
hoạch cấp dưới. Việc quy hoạch theo hình thức này, vừa tạo
nguồn cho việc đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, vừa
tạo động lực thúc đẩy, phấn đấu vươn lên của cán bộ, bảo đảm
sự đoàn kết, thống nhất trong sự phát triển của đội ngũ cán bộ
và của ngành.

5Chính phủ phê duyệT đề án “Tái Cơ Cấu dnnn, Trọng Tâm
là Tập đoàn, Tổng Công Ty nhà nướC giai đoạn 2011-

2015”. 
ngày 17/7/2012, thủ tướng chính phủ đã ký ban hành

Quyết định số 929/QĐ-ttg phê duyệt Đề án “tái cơ cấu Dnnn,
trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-
2015”. một trong những vấn đề trọng tâm của ngành tài chính
trong giai đoạn này là tái cấu trúc nền tài chính quốc gia được
triển khai đồng bộ, quyết liệt trên nhiều phương diện: tái cấu
trúc thị trường chứng khoán, bảo hiểm; cải cách Dnnn, trọng
tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; tái cấu trúc đầu
tư công; đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập;…

Đề án đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể, mà nhiệm vụ đầu
tiên là phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hiện có theo
3 nhóm: Dnnn nắm giữ 100% vốn điều lệ; Dn cổ phần hóa mà
nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và nhóm các doanh
nghiệp nhà nước thua lỗ kéo dài, không có khả năng khắc phục.
Với mỗi nhóm Dn, đề án cũng đã đưa ra quyết sách cụ thể. 

cũng theo Đề án, các Dnnn sẽ phải thực hiện theo nguyên
tắc thị trường việc thoái vốn nhà nước đã đầu tư vào ngành
không phải kinh doanh chính hoặc không trực tiếp liên quan
với ngành kinh doanh chính và hoàn thành trước 31/12/2015.

6Trở lại vị Trí Thứ 2 Trong bảng xếp hạng về Công nghệ
Thông Tin ở khối bộ, ngành năm 2012.
Đây là kết quả do Văn phòng ban chỉ đạo Quốc gia về công

nghệ thông tin (cntt) và hội tin học Việt nam công bố trong
báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ
thông tin-truyền thông Việt nam (ict index) năm 2012).

theo đó, ngành tài chính đã triển khai thành công trên
phạm vi toàn  quốc các Dự án hiện đại hoá công tác quản lý thu
– chi ngân sách nhà nước.

n Về công tác thu nSnn: Dự án ứng dụng công nghệ thông
tin trong quản lý thuế thu nhập cá nhân; thuế sử dụng đất phi
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sự kiện nổi bật của
ngành tài chính
Do cÁc cơ Quan bÁo chÍ ngÀnh tÀi chÍnh bình chọn
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Sáng dậy nhìn qua cửa sổ
giật mình - xuân về trước hiên
Cứ như cô Tấm thần tiên
dọn đi mùa đông một tối

mấy bông hoa đào nở vội
mà hồng khoảng sân trước nhà
đâu rồi hôm qua xám lạnh
ai buông mây trắng lưng trời

Tiếng con chim hót thảnh thơi
Thả lòng tôi về xưa cũ
ngày ấy, tiếng chuông chùa đổ
Cùng em, chúng mình nguyện cầu

xuân ơi, em đến từ đâu
Còn mãi tình ta một thuở.

lập xuân 2013
thÁi hoànG

Kính tặng các bạn đồng nghiệp Bảo Việt

mười năm nhập hội nghỉ hưu
xuân Thu tề tựu chia vui bạn hiền
Thảnh thơi chẳng mấy ưu phiền
bảo việt vẫn nhớ ưu tiên lão thành
đồng nghiệp, đồng chí, vinh danh
Cùng chung góp sức xây ngành của ta 
hòa vui nhịp sống tuổi già
Quý Tỵ đã tới đậm đà sắc xuân
dù cho có khó trăm lần
Cùng nhau chung sức góp phần dựng xây
gia đình bảo việt sum vầy
Sống vui sống khỏe tràn đầy tình thương

Hà Nội ngày 31/01/2013 

trịnh doanh

Đệ thập chu niên

sớm Xuân
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