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1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG 
BẢO HIỂM

Năm 2013, nền kinh tế xã hội Việt Nam tiếp tục gặp 
khó khăn của suy thoái kinh tế toàn cầu, kiểm soát chặt 
chẽ đầu tư công, chi tiêu công, hàng tồn kho ứ đọng 
cao, nút thắt tín dụng về tồn đọng nợ quá hạn, niềm 
tin của người tiêu dùng và nhà đầu tư bị ảnh hưởng, 
thị trường chứng khoán chưa khởi sắc, thị trường bất 
động sản ảm đạm. Những nhân tố trên đã ảnh hưởng 
đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Nhu cầu về bảo 
hiểm cho tài sản tăng thêm bị giảm sút rõ rệt, tài sản 
đang tham gia bảo hiểm năm trước chuyển sang năm 
nay chỉ còn 90% giá trị (khấu hao bình quân 10%). 
Nhiều người tham gia bảo hiểm nhân thọ gặp khó 
khăn về giá cả mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng, thu 

nhập không ổn định vì công ăn việc làm giảm, không 
còn nhiều khả năng tài chính tiết kiệm được để đóng 
phí bảo hiểm.

Năm 2013 có 02 cơn bão số 10, 11 gây thiệt hại nặng 
nề cho các tỉnh miền Trung, giá lạnh miền núi phía bắc, 
dịch bệnh tôm tại Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều vụ 
cháy lớn, nhiều tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy 
ra làm gia tăng số tiền bồi thường của doanh nghiệp 
bảo hiểm, đồng thời công chúng thấy được ý nghĩa tác 
dụng của bảo hiểm, kích cầu bảo hiểm tốt hơn.

Song, năm 2013 nền kinh tế có nhiều dấu hiệu phục 
hồi. GDP tăng 5,42%, công nghiệp và xây dựng tăng 
5,43%, nông lâm thủy sản tăng 2,67%, dịch vụ tăng 
6,56%, xuất khẩu đạt 132,2 tỷ USD tăng 15,4% trong đó 
điện thoại và linh kiện 21,5 tỷ USD, dệt may 17,9 tỷ USD, 

Toàn cảnh
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điện tử máy tính 10,7 tỷ USD, giày dép 
8,4 tỷ USD, gỗ 5,5 tỷ USD. Nhập khẩu 
131,3 tỷ USD tăng 15,4 % trong đó chủ 
yếu nhập máy móc thiết bị, nguyên liệu 
và bán thành phẩm (phục vụ gia công, 
chế biến). Đầu tư FDI đạt 21,6 tỷ USD, 
đầu tư toàn xã hội xấp xỉ 30% GDP, tăng 
trưởng tín dụng trên 11%. 

Những nhân tố trên tác động tích cực 
để thị trường bảo hiểm phát triển. Năm 
2013, các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp 
tục vượt qua khó khăn thách thức để 
đạt mục tiêu vừa tăng trưởng với tốc độ 
chậm hơn vừa đạt hiệu quả kinh doanh 
cao hơn năm trước, lập thành tích chào 
mừng 20 năm phát triển thị trường bảo 
hiểm Việt Nam.

2. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CƠ 
CHẾ CHÍNH SÁCH VỚI HOẠT ĐỘNG KINH 
DOANH BẢO HIỂM ĐƯỢC HOÀN THIỆN

Chính phủ ban hành Nghị định 98 
xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh 
doanh bảo hiểm với mức xử phạt cao 
nhất lên tới 200 triệu đồng và đình chỉ 
một phần phạm vi hoạt động trong 
giấy phép kinh doanh bảo hiểm.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 101 
ngày 30/7 hướng dẫn sử dụng Quỹ 
bảo vệ người tham gia bảo hiểm và 
quyết định thành lập Hội đồng quản lý 
Quỹ bảo vệ người tham gia bảo hiểm, 
khẳng định người tham gia bảo hiểm 
được Nhà nước đảm bảo quyền lợi 
chính đáng của mình khi doanh nghiệp 
bảo hiểm ký kết hợp đồng bảo hiểm 
lâm vào tình trạng mất khả năng thanh 
toán, phá sản.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 
115 ngày 20/8 về bảo hiểm hưu trí tự 
nguyện và Quỹ bảo hiểm hưu trí, trực 
tiếp giao cho các doanh nghiệp bảo 
hiểm nhân thọ có đủ điều kiện triển 
khai thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội 
khi người lao động (kể cả người dân, 
tiểu thương, tiểu chủ, lao động tự do) 
hết độ tuổi lao động được hưởng thu 
nhập định kỳ từ hưu trí tự nguyện.

Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước 
phối hợp chuẩn bị ban hành Thông tư 
liên tịch hướng dẫn bán bảo hiểm nhân 
thọ qua ngân hàng và các tổ chức tín 
dụng để phát triển bancassurance – 

kênh phân phối bảo hiểm quan trọng.
Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành 

Nghị định, Thông tư hướng dẫn thuế 
thu nhập doanh nghiệp và thuế thu 
nhập cá nhân trong đó phần phí bảo 
hiểm nhân thọ do người sử dụng lao 
động mua cho người lao động thì cả 
người sử dụng lao động và người lao 
động không phải nộp thuế, người được 
hưởng quyền lợi bảo hiểm chỉ phải nộp 
thuế khi lĩnh tiền bảo hiểm. 

Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm đã 
tiến hành thanh tra kiểm tra các doanh 
nghiệp bảo hiểm, thực hiện chức năng 
kiểm tra, giám sát, quản lý của Nhà nước.

3. CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM TIẾN 
HÀNH TÁI CƠ CẤU, NÂNG CAO NĂNG LỰC 
CẠNH TRANH, NĂNG LỰC QUẢN LÝ, TIẾT 
KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ

- Các doanh nghiệp bảo hiểm tiến 
hành tăng vốn chủ sở hữu từ đối tác 
chiến lược, cổ đông chiến lược góp vốn 
thay thế cổ đông là doanh nghiệp nhà 
nước thoái vốn theo chủ trương của 
Chính phủ. Trích lập dự phòng đầy đủ 
các khoản đầu tư trung và dài hạn bị 
giảm giá, phải thu khó đòi nhất là nợ 
đọng phí trong bối cảnh khả năng tài 
chính của khách hàng chưa thể chi trả. 
Hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm 
đều có biên khả năng thanh toán tốt.

- Các doanh nghiệp bảo hiểm tiến 
hành tái cơ cấu đầu tư và danh mục 
đầu tư đảm bảo đầu tư tài chính an 
toàn, sinh lời tốt, xử lý dứt điểm những 
danh mục đầu tư mất an toàn không 
hiệu quả.

- Các doanh nghiệp bảo hiểm tập 
trung phát triển sản phẩm bảo hiểm 
phi tài sản của các tổ chức sản xuất 
kinh doanh và hành chính sự nghiệp 
như bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm 
sức khỏe, bảo hiểm rủi ro tín dụng và 
tài chính, bảo hiểm nông nghiệp và 
các sản phẩm bảo hiểm khác với phân 
khúc thị trường khách hàng, địa lý ít 
chịu áp lực cạnh tranh. Hầu hết các 
doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 
tập trung cải tiến sản phẩm mới phù 
hợp với nhu cầu bảo hiểm của các đối 
tượng khách hàng khác nhau, mang 
tính đặc trưng của doanh nghiệp bảo 

hiểm và đảm bảo an toàn tài chính hiệu 
quả tốt hơn như bảo hiểm xe cơ giới, 
bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm tàu biển, 
bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm xây 
dựng lắp đặt.

- Các doanh nghiệp bảo hiểm tiến 
hành tái cơ cấu về kênh phân phối, chủ 
trương phát triển hệ thống đại lý tổng 
đại lý, bancassurance, bán bảo hiểm 
qua bưu điện, trạm đăng kiểm, các tổ 
chức xã hội, thương mại điện tử, tổng 
đài điện thoại.

Mở rộng các văn phòng trung tâm 
phục vụ và các dịch vụ chăm sóc khách 
hàng. Đặc biệt đã xuất hiện vai trò của 
môi giới bảo hiểm nhân thọ trong bảo 
hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm 
nhóm cho người lao động.

- Các doanh nghiệp bảo hiểm tiến 
hành tái cơ cấu bộ máy quản trị điều 
hành kinh doanh, xếp sắp và phân cấp 
lại chi nhánh công ty thành viên theo 
năng lực của người đứng đầu trong 
phạm vi kinh doanh, khai thác, giám 
định, bồi thường theo hướng quản lý 
tập trung (về trụ sở chính) phục vụ tại 
chỗ (đơn vị địa phương). Nhiều doanh 
nghiệp bảo hiểm trước đây áp dụng 
mô hình tách riêng giữa khai thác và 
bồi thường phù hợp đặc điểm tình 
hình và cấp độ quản lý của các nước 
tiên tiến nhưng chưa phù hợp với 
tình hình cạnh tranh tại Việt Nam nên 
mất khách hàng. Hầu hết các doanh 
nghiệp bảo hiểm quy về mô hình lấy 
khách hàng làm trung tâm, xây dựng 
phòng chuyên môn theo nghiệp vụ 
bảo hiểm đảm bảo có trách nhiệm gìn 
giữ khách hàng từ khai thác, giám định, 
bồi thường, chăm sóc và thực hiện các 
chính sách khách hàng kết hợp với việc 
tuân thủ các quy trình khai thác, giám 
định, bồi thường, tái bảo hiểm và kiểm 
tra chéo giữa kế toán, kiểm soát nội 
bộ, thanh tra, kiểm tra và phân cấp ra 
quyết định.

- Các doanh nghiệp bảo hiểm biết 
tiết kiệm chi phí hơn như tăng cường 
họp trực tuyến, giảm hẳn các chi phí 
hội nghị hội họp, lễ tân, khánh tiết, phô 
trương hình thức đến các chi phí khai 
thác tiếp thị cũng như ngăn chặn, phát 
hiện trục lợi bảo hiểm.
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Sự nghiệp tái cơ cấu có thể ảnh hưởng 
đến doanh thu của doanh nghiệp bảo 
hiểm nhưng không cạnh tranh bằng 
hạ phí bảo hiểm, mở rộng điều khoản 
điều kiện bảo hiểm, thưởng đại lý, cho 
nợ đọng phí bảo hiểm chuyển sang 
chính sách khách hàng: ưu đãi khách 
hàng truyền thống, khách hàng ít rủi ro, 
khách hàng tham gia nhiều năm không 
có tổn thất. Từ đó đạt được hiệu quả 
kinh doanh cao cả trong kinh doanh bảo 
hiểm và đầu tư tài chính. Có rất nhiều 
doanh nghiệp bảo hiểm thành công như 
Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, PJICO, PTI, BIC, 
MIC và các doanh nghiệp bảo hiểm nước 
ngoài khác.

4. THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NĂM 2013
Bảo Việt, Bảo Minh, Vinare tiếp tục 

thực hiện chính sách thí điểm bảo 
hiểm nông nghiệp mặc dù số tiền bồi 
thường bảo hiểm tôm gần 600 tỷ đồng 
gấp ba lần số phí bảo hiểm thu được.

Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, QBE, UIC, 
AIG, Bảo Việt TokioMarine tiếp tục thực 
hiện chính sách thí điểm bảo hiểm tín 
dụng xuất khẩu mặc dù phí bảo hiểm 
2 năm qua thấp hơn số tiền bồi thường 
13,3 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân 
thọ bắt đầu thực hiện chính sách an 
sinh xã hội bằng bảo hiểm hưu trí tự 
nguyện, đồng thời là cơ hội để thị 
trường bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 
cả về lượng và chất.

Các doanh nghiệp bảo hiểm phi 
nhân thọ tiếp tục thực hiện bảo hiểm 
cháy nổ bắt buộc mặc dù gặp khó khăn 
trong quy định cơ sở có biên bản kiểm 
tra phòng cháy chữa cháy được cấp 
trong vòng 1 năm vẫn phải bán bảo 
hiểm kể cả biên bản này ghi những 
vi phạm là nguy cơ dễ xảy ra cháy nổ 
hoặc không có khả năng phòng cháy 
chữa cháy.

Các doanh nghiệp bảo hiểm phi 
nhân thọ tiếp tục thực hiện bảo hiểm 
bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ 
giới khi các vụ tai nạn và tổn thất chưa 
giảm với trên 29.000 vụ tai nạn làm cho 
trên 9.000 người tử vong, bị thương 
trên 29.000 người.

Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm chưa 
có uy tín thương hiệu vẫn phải cạnh 
tranh giành giật khách hàng bằng hạ 
phí bảo hiểm, mở rộng điều khoản 

điều kiện bảo hiểm, gia tăng chi phí 
bán hàng và hỗ trợ đại lý.

Ngược lại trong khi đó nhiều doanh 
nghiệp bảo hiểm đã nói không với đối 
tượng bảo hiểm có rủi ro cao, không 
chấp nhận phí cao như taxi, container, 
cơ sở sản xuất dệt may, hóa chất, gỗ, 
giấy, đội tàu, hàng hóa xuất nhập khẩu.

Hiện tượng trục lợi bảo hiểm được 
các doanh nghiệp bảo hiểm phát hiện 
đã ở mức độ phổ biến, chiếm khoảng 
10% số tiền bồi thường nhưng còn 

nhiều vụ có dấu hiệu nghi ngờ phải 
cho qua vì sức ép thời gian giải quyết 
bồi thường theo luật định và không đủ 
thời gian hoặc thẩm quyền để điều tra, 
thẩm định.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ ít 
phải cạnh tranh với ngân hàng, chứng 
khoán, bất động sản về thu hút tiền 
nhàn rỗi trong dân cư. Trong khi các 
hướng đầu tư khthiếu ổn định, thiếu 
an toàn, kém hiệu quả thì người có 
tiền thông minh hơn là lựa chọn đầu 
tư vào bảo hiểm nhân thọ vừa tiết 
kiệm vừa sinh lời vừa bảo vệ trước các 
rủi ro có thể xảy ra với cuộc sống con 
người. Chính sự suy thoái kinh tế làm 
người dân biết chắt chiu tiết kiệm lo 
cho tương lai. Những tấm gương được 
phản ánh trên truyền hình về cảnh các 
nước phương tây thất học, thất nghiệp, 
đau ốm không nơi nương tựa, học phí 
viện phí trong nước gia tăng làm người 
dân đã thấy được cần tham gia bảo 
hiểm trong đó có bảo hiểm nhân thọ. 
Những yếu tố trên đã đem lại nhiều 
tích cực để các doanh nghiệp bảo hiểm 
vượt khó vươn lên phát triển bền vững 
và hiệu quả.

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 
ước đạt 21.000 tỷ đồng tăng xấp xỉ 
15%, với 5 triệu hợp đồng bảo hiểm 
chính và xấp xỉ 5 triệu hợp đồng bảo 
hiểm bổ trợ trong đó gần 70% là sản 
phẩm bảo hiểm hỗn hợp, trên 15% sản 
phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư. Doanh 

thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 
24.500 tỷ đồng tăng xấp xỉ 9,5%, trong 
đó tỷ trọng bảo hiểm xe cơ giới chiếm 
khoảng 25%, tài sản 24%, sức khỏe 
22%. Toàn ngành bảo hiểm đầu tư vào 
nền kinh tế quốc dân ước đạt 105.000 
tỷ đồng tương đương với 5 tỷ USD là 
nguồn vốn trung và dài hạn quý báu 
xây dựng đất nước. Toàn ngành bảo 
hiểm đã thu hút được 240.000 đại lý 
bảo hiểm nhân thọ, 60.000 đại lý bảo 
hiểm phi nhân thọ và trên 25.000 cán 

bộ nhân viên.
Tổng kết 20 năm phát triển thị trường 

bảo hiểm Việt Nam, Bộ Tài chính đã 
tặng bằng khen cho Hiệp hội Bảo hiểm 
Việt Nam và 16 doanh nghiệp bảo hiểm 
có thành tích xuất sắc xây dựng và phát 
triển thị trường bảo hiểm Việt Nam.

5.DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM 2014
Chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2014 đã 

được Quốc hội thông qua: tăng trưởng 
GDP 5,8%, lạm phát dưới 7%. Đặc biệt 
Quốc hội đồng ý bội chi ngân sách 
5,3% tương đương 20.000 tỷ đồng làm 
vốn đối ứng cho các dự án ODA. Dự án 
FDI năm 2013 là 21,6 tỷ USD sẽ chủ yếu 
được giải ngân trong năm 2014 cùng 
với các dự án FDI được chấp thuận trong 
năm 2014. Tín dụng ngân hàng sẽ tăng 
trưởng trên 12% (năm 2013 là trên 11%). 
Đó là những nhân tố giúp cho nền kinh 
tế xã hội Việt Nam tiếp tục tăng trưởng 
thoát đáy khủng hoảng làm gia tăng tài 
sản, gia tăng nhu cầu bảo hiểm. Một số 
chính sách của Nhà nước sẽ phát huy tác 
dụng đối với bảo hiểm trong năm 2014 
như bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo 
hiểm nhóm cho người lao động, bảo 
hiểm bảo vệ môi trường, bảo hiểm rủi ro 
thiên tai, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Từ 
những nhân tố trên, dự báo năm 2014 
bảo hiểm phi nhân thọ đạt tăng trưởng 
11-12%, bảo hiểm nhân thọ 15-16%, 
đầu tư vào nền kinh tế quốc dân ước đạt 
120.000 tỷ đồng.

Chính sự suy thoái kinh tế làm  
người dân biết chắt chiu tiết kiệm  
lo cho tương lai
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Với những cơ hội và thách thức đan xen, thị trường tài chính – bảo hiểm 
năm 2014 kỳ vọng sẽ là một bức tranh đa màu sắc với những gam màu sáng 
cho lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán, quản lý quỹ và những gam 
màu trầm cho lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, ngân hàng và bất động sản. 
Phóng viên Tạp chí Tài chính – Bảo hiểm đã phỏng vấn Tổng Giám đốc một 
số doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực trên về những cơ hội, 
thách thức trên thị trường năm 2013 - 2014, mục tiêu và giải pháp doanh 
nghiệp đặt ra trong điều kiện kinh doanh ấy.  

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH – BẢO HIỂM 2014: 

BỨC TRANH ĐA MÀU
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Năm 2013 được nhận định là 
một năm khó khăn cho các 
doanh nghiệp Việt Nam, song 

Bảo Việt Nhân thọ  đã tiếp tục đà tăng 
trưởng mạnh mẽ và đạt được những 
kết quả kinh doanh cao:  tổng doanh 
thu đạt 8.482 tỷ đồng, trong đó doanh 
thu phí bảo hiểm gốc đạt 6.306 tỷ 
đồng. Doanh thu khai thác mới đạt 
1.459 tỷ đồng, tăng trưởng 24,4% so 
với năm 2012. Lợi nhuận trước thuế 
đạt 703 tỷ đồng.  

Năm 2013 cũng là năm đánh dấu 
sự kiện Bảo Việt Nhân thọ lớn mạnh 
về tiềm lực tài chính với việc tăng vốn 
điều lệ lên 2.000 tỷ đồng – trở thành 
doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất 
trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt 
Nam. Việc tăng vốn điều lệ  sẽ góp 
phần đáp ứng nhu cầu tăng trưởng  
trong hoạt động kinh doanh của Bảo 
Việt Nhân thọ,  đảm bảo nhu cầu vốn 
cho việc triển khai các loại hình sản 
phẩm mới và củng cố sức mạnh niềm 
tin của khách hàng. 

Bên cạnh sự lớn mạnh về tiềm lực tài 
chính, tăng trưởng trong kết quả kinh 
doanh, chất lượng dịch vụ chăm sóc 
khách hàng và phát triển các loại hình 
sản phẩm mới cũng được Bảo Việt 
Nhân thọ chú trọng. Trong năm 2013, 
Bảo Việt Nhân thọ đã cho ra mắt 03 sản 
phẩm bảo hiểm mới với các đặc điểm 
ưu việt. Dòng sản phẩm liên kết đầu tư 
của Bảo Việt nhân thọ tiếp tục đứng 
đầu thị trường với các sản phẩm bảo 
hiểm kết hợp tiết kiệm, đầu tư ngắn 
và trung hạn, các sản phẩm bổ trợ đáp 
ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của 
khách hàng về bảo vệ cũng như chăm 
sóc sức khỏe. 

Bảo Việt Nhân thọ cũng đặc biệt 
chú trọng các hoạt động an sinh xã 
hội. Năm 2013, Bảo Việt Nhân thọ đã 
trao tặng hơn 1.000 suất học bổng 
An Sinh Giáo Dục; 4.000 suất quà Tết 
Thiếu Nhi, Tết Trung Thu, Tết Nguyên 
Đán cho các trẻ em nghèo hiếu học 
trên cả nước.

Bảo Việt Nhân thọ cũng ngày càng 
tăng cường hội nhập quốc tế thông 
qua việc tích cực triển khai các dự án 
chuyển giao trợ giúp kỹ thuật  các đối 
tác chiến lược nước ngoài là Tập đoàn 
Bảo hiểm HSBC Châu Á - Thái Bình 
Dương (giai đoạn 2007 – 2012) và hiện 
nay là Công ty Bảo hiểm Nhân thọ 
Sumitomo - Nhật Bản (Sumitomo Life) 
một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh 
vực: chiến lược quản trị doanh nghiệp, 
chiến lược kinh doanh, quản lý rủi ro, 
chiến lược phát triển sản phẩm…

 Những kết quả trên là nền tảng 
vững chắc để Bảo Việt Nhân thọ tiếp 
tục thực hiện mọi cam kết với khách 
hàng một cách đầy đủ và tốt nhất 
trong hiện tại cũng như tương lai. 
Những thành công trong năm 2013 
mà Bảo Việt Nhân thọ đã đạt được sẽ là 
động lực để chinh phục đích cao hơn 
trong năm 2014. 

Với dân số 90 triệu người, tỷ lệ thâm 
nhập bảo hiểm thấp, chỉ mới đạt 
khoảng 1,8% GDP, văn hóa tiết kiệm 
và hướng tới gia đình của người dân 
Việt Nam,  tiềm năng của thị trường 
bảo hiểm nhân thọ Việt Nam vẫn còn 
rộng lớn và là cơ hội cho các doanh 
nghiệp bảo hiểm nhân thọ tiếp tục đà 
tăng trưởng trong năm 2014. 

Với chiến lược kinh doanh và quản 
trị doanh nghiệp đảm bảo tăng 
trưởng ổn định, bền vững về tiềm lực 
tài chính, chú trọng tới công tác đảm 
bảo quyền lợi và nâng cao chất lượng 
chăm sóc khách hàng, phát triển và 
đưa tới các khách hàng các sản phẩm 
theo chuẩn mực quốc tế phù hợp với 
nhu cầu của người Việt Nam, với cam 
kết chuyển giao trợ giúp kỹ thuật từ 
cổ đông chiến lược Sumitomo Life với 
bề dày hơn 100 năm kinh nghiệm kinh 
doanh bảo hiểm nhân thọ, chúng tôi 
tin tưởng rằng, Bảo Việt Nhân thọ sẽ 
tiếp tục tăng trưởng và đạt các kết quả 
khả quan trong năm 2014. 

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: 
Tiềm năng thị trường còn rất lớn

Với dân số 90 triệu 
người, tỷ lệ thâm 
nhập bảo hiểm thấp, 
chỉ mới đạt khoảng 
1,8% GDP, văn hóa  
tiết kiệm và hướng 
tới gia đình, tiềm 
năng của thị trường 
bảo hiểm nhân thọ 
Việt Nam vẫn còn 
rộng lớn và là cơ 
hội cho các doanh 
nghiệp bảo hiểm 
nhân thọ tiếp tục đà 
tăng trưởng trong 
năm 2014. 

ÔNG NGUYỄN ĐỨC TUẤN 
TỔNG GIÁM ĐỐC  
BẢO VIỆT NHÂN THỌ
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Thị trường bảo hiểm phi nhân 
thọ năm 2013 tiếp tục chịu ảnh 
hưởng của tình hình khó khăn 

chung của nền kinh tế trong nước 
và thế giới. Các dự án lớn trong nước 
thiếu vốn, chậm triển khai cùng với 
những khó khăn kéo dài của ngành 
hàng hải gây ảnh hưởng nặng nề đối 
với các nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng 
lắp đặt, hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo 
hiểm tài sản.... Thêm vào đó là tình 
hình nợ phí vẫn rất phổ biến ở nghiệp 
vụ Bảo hiểm Tàu biển.

Doanh thu toàn thị trường bảo hiểm 
phi nhân thọ ước đạt 24.592 tỷ đồng, 
tăng trưởng 7,63% so với năm 2012 - 
mức thấp nhất trong 8 năm gần đây.

Trong hoàn cảnh khó khăn chung 
của nền kinh tế, với nỗ lực và sự đồng 
lòng từ toàn hệ thống, chúng tôi vẫn 
dẫn đầu thị trường về doanh thu bảo 
hiểm gốc. 

Doanh thu phí bảo hiểm gốc của 
Bảo hiểm Bảo Việt đạt 5.673 tỷ đồng, 
lợi nhuận trước thuế đạt hơn 398 tỷ 
đồng. Các nghiệp vụ chính của Bảo 
hiểm Bảo Việt là bảo hiểm con người 
và bảo hiểm xe cơ giới vẫn duy trì 
được mức tăng trưởng khá tốt. 

Theo tôi, thị trường bảo hiểm Phi 
nhân thọ trong năm 2014 tiếp tục đà 
tăng trưởng chậm do chịu ảnh hưởng 
từ sự khó khăn và phục hồi chậm của 
nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng của thị 

trường bảo hiểm phi nhân thọ dự kiến 
từ 8-10%.

Trước những khó khăn đó, Bảo 
hiểm Bảo Việt đặt chỉ tiêu tăng trưởng 
ở mức 9% và giữ vững vị trí số 1 của 
mình trên thị trường bảo hiểm Phi 
nhân thọ về doanh thu cũng như 
hiệu quả kinh doanh. Bảo hiểm Bảo 
Việt tiếp tục theo đuổi chiến lược 
phát triển kinh doanh bền vững, tăng 
trưởng doanh thu phải đi đôi với hiệu 
quả kinh doanh. Với mục tiêu đề ra, 
Ban lãnh đạo Bảo hiểm Bảo Việt đã 
thống nhất các định hướng hoạt động 
như sau:

Thứ nhất, Bảo hiểm Bảo Việt nâng 
cao năng lực cạnh tranh bằng việc 
tăng cường chất lượng phục vụ khách 
hàng, đặc biệt chú trọng dịch vụ sau 
bán hàng như công tác giám định 
cũng như chi trả quyền lợi bảo hiểm 
cho khách hàng. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú 
trọng phát triển kênh phân phối 
truyền thống là  đại lý chuyên nghiệp 
song song với phát triển các kênh 
phân phối mới như bán hàng trực 
tuyến và bancassurance…

Về phát triển sản phẩm, Bảo hiểm 
Bảo Việt tiếp tục phương châm đa 
dạng hóa sản phẩm, phù hợp với mọi 
đối tượng khách hàng, đi sâu vào khai 
thác các nghiệp vụ thế mạnh của 
mình là bảo hiểm xe cơ giới và bảo 
hiểm  con người.

Cuối cùng nhưng quan trọng nhất, 
Bảo hiểm Bảo Việt sẽ thực hiện chuyển 
đổi nhanh mô hình quản lý tập trung 
thông qua ứng dụng công nghệ thông 
tin với phần mềm quản lý nghiệp vụ 
Insure J, phần mềm quản lý kế toán 
Sun Account.

Với sự quyết tâm, đồng lòng từ ban 
lãnh đạo tới tất cả toàn thể cán bộ nhân 
viên, chúng tôi tin rằng Bảo hiểm Bảo 
Việt sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra 
trong năm 2014 để tiếp tục là điểm sáng 
của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. 

BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ: 
Tiếp tục đà tăng trưởng chậm

ÔNG NGUYỄN XUÂN THỦY 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 
BẢO HIỂM BẢO VIỆT 

Thị trường bảo hiểm 
phi nhân thọ trong 

năm 2014 tiếp tục đà 
tăng trưởng chậm do 
chịu ảnh hưởng từ sự 
khó khăn và phục hồi 
chậm của nền kinh tế. 

Tốc độ tăng trưởng của 
thị trường bảo hiểm 

phi nhân thọ dự kiến 
từ 8-10%.
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Ngành quản lý quỹ đã trải qua 
một giai đoạn đầy thử thách 
trong năm 2013 do môi trường 

đầu tư vẫn chưa thật sự ổn định. Tuy 
nhiên, điểm tích cực là khuôn khổ 
pháp lý cho hoạt động của ngành 
quản lý quỹ đang dần được hoàn 
thiện. Xét riêng về cơ sở pháp lý, hệ 
thống quỹ đầu tư của Việt Nam có sự 
đa dạng không kém hệ thống quỹ đầu 
tư của các nước trong khu vực và trên 
thế giới. Năm 2013 đã đánh dấu cho sự 
ra đời của một thế hệ quỹ đầu tư mới 
là quỹ mở. Với quỹ mở, hoạt động của 
các công ty quản lý quỹ đòi hỏi phải 
có sự chuyển biến theo hướng chuyên 
nghiệp hơn vì nếu không thỏa mãn 
nhà đầu tư có thể rút vốn khỏi quỹ 
bất kỳ lúc nào. Năm 2013 được coi là 
một bước ngoặt cho sự phát triển của 
ngành quản lý quỹ tại Việt Nam.

Nắm bắt được nhu cầu và xu thế thị 
trường, năm 2013 Công ty Quản lý Quỹ 
Bảo Việt đã cho ra mắt thành công sản 
phẩm quỹ mở Quỹ đầu tư cổ phiếu 
năng động Bảo Việt (BVFED). Đây là lần 
đầu tiên Công ty phát triển một sản 
phẩm hướng tới đối tượng khách hàng 
đại chúng, từng bước hướng tới cung 
cấp cho khách hàng những sản phẩm 
đầu tư đa dạng. Tháng 2/2014, Quỹ 
BVFED đã chính thức đi vào hoạt động 
sau khi huy động thành công 71,3 tỷ 
đồng từ gần 140 nhà đầu tư tổ chức và 
cá nhân trong và ngoài nước. 

Song song với việc phát triển sản 
phẩm mới, hoạt động kinh doanh Công 
ty Quản lý Quỹ Bảo Việt cũng đạt được 
kết quả khả quan trong điều kiện thị 
trường còn nhiều bất ổn. Tổng tài sản 
quản lý tăng trưởng 12% so với năm 
trước (số liệu tại 31/12/2013 là 20.257 
tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 13,1 
tỷ đồng, vượt 19% so với kế hoạch đề 
ra. Kết quả đầu tư của các danh mục 
đều đạt cao hơn so với kỳ vọng của 
khách hàng.

Năm 2014 được dự đoán là một năm 
khá sôi động của ngành quản lý quỹ 

với sự ra đời của hàng loạt quỹ mới, 
bao gồm các quỹ mở vốn đã nở rộ từ 
cuối năm 2013 và quỹ đầu tư chưa 
được phát triển rộng rãi ở Việt Nam 
như quỹ ETF hay quỹ hưu trí. Trong số 
các quỹ được dự kiến ra mắt, quỹ hưu 
trí được xem là một lĩnh vực đầy tiềm 
năng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của 
ngành.  Cùng với sự đa dạng hóa sản 
phẩm, sân chơi còn có sự góp mặt của 
một số công ty quản lý quỹ đã có kế 
hoạch thành lập từ nhiều tháng trước. 
Có thể nhận thấy mức độ cạnh tranh 
trong ngành sẽ ngày một gia tăng, 
kéo theo đó là yêu cầu năng cao tính 
chuyên nghiệp đối với công ty trong 
việc đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư.

Dựa trên những đánh giá thị trường 
và thế mạnh của mình, BVF đã đưa ra kế 
hoạch hoạt động cụ thể cho năm tới. 
Với những sản phẩm quỹ đã được triển 
khai như BVFED, công ty sẽ cải thiện và 
nâng cao chất lượng hoạt động đầu tư 
bao gồm việc tăng tần suất và đa dạng  
hóa phương thức giao dịch. Bên cạnh 
việc củng cố chất lượng, quy mô quỹ 
cũng được chú trọng mở rộng với việc 
tìm kiếm và tiếp cận những nhà đầu tư 
tiềm năng. Với những quỹ được dự tính 
sẽ triển khai, công ty hướng trọng tâm 
vào loại hình quỹ hưu trí với một kế 
hoạch và chiến lược dài hạn, bắt đầu từ 
việc nghiên cứu chuyên sâu  sản phẩm 
mới dựa trên việc cập nhập xu thế thị 
trường và những nghiên cứu sơ bộ 
trong năm 2013. Trong năm nay Công 
ty cũng sẽ tiếp cận một số khách hàng 
nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào Việt 
Nam để đón đầu xu thế hồi phục kinh 
tế toàn cầu.

Ngoài ra, Công ty sẽ đẩy mạnh đầu 
tư hệ thống phần mềm để hoàn thành 
xong các nền tảng cơ bản theo tiêu 
chuẩn quốc tế. Duy trì tốc độ tăng 
trưởng tổng tài sản quản lý bằng năm 
2013 (khoảng 10%) và tiếp tục thực 
hiện phương tâm đầu tư và hoạt động 
của Bảo Việt là “An toàn hiệu quả - Giữ 
vững lòng tin của khách hàng”.

ÔNG BÙI TUẤN TRUNG
TỔNG GIÁM ĐỐC 
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

QUẢN LÝ QUỸ: 
2014 sẽ là một năm sôi động

Năm 2014 được 
dự đoán là một 
năm khá sôi 
động của ngành 
quản lý quỹ với 
sự ra đời của 
hàng loạt quỹ 
mới, bao gồm 
các quỹ mở vốn 
đã nở rộ từ cuối 
năm 2013 và quỹ 
đầu tư chưa được 
phát triển rộng 
rãi ở Việt Nam
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Trong năm 2013, lạm phát được 
kiểm soát, mặt bằng lãi suất từng 
bước được điều chỉnh giảm đáng 

kể, tỷ giá ổn định đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho thị trường chứng khoán 
tăng trưởng cả về điểm số và thanh 
khoản. Với biên độ hồi phục khá tích 
cực, VNINDEX và HNXINDEX lần lượt 
đạt mức tăng là 18,8% và 21,97%,  và 
đều nằm trong tốp các chỉ số tăng 
trưởng mạnh trong năm 2013 so với 
các thị trường khác trong khu vực. Từ 
góc độ thị trường, xu hướng đi lên của 
thị trường xuất ph3át từ kết quả kinh 
doanh ổn định của nhóm cổ phiếu blue 
chips và kỳ vọng của nhà đầu tư vào 
các chính sách vĩ mô mới. Thêm vào 
đó, động thái đẩy mạnh giải ngân của 
dòng vốn ngoại đã hỗ trợ tâm lý cho 
khối nhà đầu tư trong nước, làm điểm 
tựa cho đà hồi phục của thị trường. Vốn 
hóa hai sàn tăng mạnh nhờ các blue 
chips diễn biến tích cực. Thanh khoản 
thị trường tăng tuy chưa đồng đều giữa 
các nhóm cổ phiếu. Tỷ lệ lạm phát được 
kiểm soát, tỷ giá ổn định giúp nhà đầu 
tư nước ngoài đẩy mạnh giao dịch.

Với những tín hiệu tích cực từ thị 
trường, trong năm 2013 BVSC tiếp tục 
tập trung nguồn lực nhằm đẩy mạnh 
các mảng hoạt động môi giới, tư vấn, 
các dịch vụ và đầu tư có lãi suất cố 
định; Bên cạnh đó, Công ty triển khai 
hoạt động đầu tư tự doanh theo hướng 
thận trọng, giảm dần tỷ trọng cổ phiếu 
trên danh mục thông qua việc thoái 
vốn một số khoản đầu tư kém hiệu quả, 
tăng tỷ trọng tiền mặt và các khoản 
đầu tư lãi suất cổ định nhằm giảm thiểu 
những rủi ro thị trường. Việc cơ cấu lại 
danh mục đầu tư hiệu quả giúp Công ty 
nâng cao năng lực tài chính, tập trung 
nguồn vốn để phát triển các hoạt động 
dịch vụ. 

Tổng doanh thu năm 2013 tổng 
doanh thu của BVSC đạt 207,35 tỷ 
đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 85,8 tỷ 
đồng, tăng lần lượt 12,7 % và 10,7% 
so với kế hoạch được Đại hội cổ đông 
thông qua. Với kết quả này, thu nhập 
trên cổ phiếu (EPS) của Công ty đạt 

1.186 đồng, tăng 10,74% so với năm 
2012 và là một trong top 5 Công ty 
chứng khoán có hệ số EPS cao nhất. 
Các mảng nghiệp vụ mang lại hiệu quả 
cao nhất là doanh thu từ các dịch vụ lãi 
suất cố định, doanh thu trên vốn, môi 
giới, tự doanh.

Cũng trong năm 2013, BVSC được vinh 
danh trong TOP 10 công ty chứng khoán 
có thị phần môi giới lớn nhất tại HNX; 
là 1 trong 6 công ty chứng khoán được 
vinh danh thành viên tiêu biểu HNX năm 
2013; giữ vị trí số 1 về g3iao dịch trái 
phiếu tại HSX năm 2013 và là đơn vị tư 
vấn M&A tiêu biểu nhất giai đoạn 2009-
2013; đồng thời được ghi nhận là một 
trong 30 Doanh nghiệp niêm yết minh 
bạch tiêu biểu trên thị trường.

Năm 2014, các giải pháp về tái cấu 
trúc và hoàn thiện cơ chế vận hành thị 

ÔNG NHỮ ĐÌNH HÒA
TỔNG GIÁM ĐỐC 
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: 
Cơ hội thu hút vốn đang đến gần

trường sẽ tiếp tục được thực hiện góp 
phần tạo thêm sản phẩm mới thu hút 
dòng tiền đầu tư. Tuy nhiên, những giải 
pháp kỹ thuật này chỉ phần nào hỗ trợ 
cho diễn biến của thị trường. Những 
chuyển biến của bối cảnh kinh tế vĩ mô 
và hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp mới là những yếu tố chính chi 
phối xu hướng chủ đạo của thị trường. 
Các chính sách vĩ mô dần phát huy hiệu 
quả, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt 
động của doanh nghiệp và diễn biến của 
TTCK. Ở thời điểm cuối năm 2014, BVSC 
dự đoán chỉ số VnIndex sẽ dao động 
trong khoảng từ 570-580 điểm.

BVSC xác định năm sẽ là thời điểm 
thuận lợi để tăng doanh thu môi giới, 
đẩy mạnh hoạt động tư vấn và tự doanh. 
Bên cạnh đó, vẫn sẽ có những khó khăn 
ảnh hưởng tới các mặt hoạt động khác 
như khả năng doanh thu lãi tiền gửi, 
doanh thu từ các dịch vụ tài chính cho 
khách hàng sụt giảm, đầu tư trái phiếu 
kém hấp dẫn.

Dựa trên các dự báo về tình hình kinh 
tế vĩ mô và thị trường chứng khoán Việt 
Nam trong năm 2014, BVSC đặt ra mục 
tiêu kinh doanh đạt tổng doanh thu là 
198 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 90 
tỷ đồng. Công ty sẽ vẫn tiếp tục đầu tư, 
nâng cấp hệ thống công nghệ thông 
tin, đẩy mạnh công tác chăm sóc khách 
hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ; 
tăng cường tuyển dụng và đào tạo đội 
ngũ nhân viên phát triển kinh doanh, 
tiếp tục mục tiêu duy trì và phát huy 
thương hiệu tư vấn của BVSC trong 
các hoạt động tư vấn thế mạnh truyền 
thống như cổ phần hóa, phát hành, tái 
cấu trúc và nâng cao vị thế thương hiệu 
tư vấn của BVSC trong hoạt động mua 
bán doanh nghiệp; đồng thời tập trung 
nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt 
động phân tích.

Với những kế hoạch và giải pháp cụ 
thể này, chúng tôi tin tưởng rằng 2014 
BVSC sẽ tiếp tục phát huy những thế 
mạnh hiện tại để hoàn thành kế hoạch 
đặt ra và chúng tôi sẽ tiếp tục góp phần 
đồng hành cùng các đơn vị thành viên 
và Tập đoàn Bảo Việt trong hành trình 
phát triển bền vững sắp tới.
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tiêu quan trọng đề ra. Kết quả các chỉ 
tiêu hoạt động kinh doanh đều tăng 
trưởng vượt kế hoạch, đảm bảo chất 
lượng, an toàn, hiệu quả. Mô hình cơ 
cấu tổ chức, bộ máy nhân sự quản lý, 
công tác quản lý rủi ro tiếp tục chuẩn 
hóa, kiện toàn sâu rộng. BAOVIET Bank 
tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng công 
nghệ thông tin hiện đại và từng bước 
xây dựng thương hiệu BAOVIET Bank, 
tạo niềm tin nơi khách hàng… Năm 
2013 là năm đánh dấu bước đổi mới 
quan trọng của BAOVIET Bank trong 
quá trình thực hiện chiến lược tăng 
trưởng thận trọng, vững chắc, tạo đà 
cho các năm tiếp theo. Năm 2014 mở 
ra với nhiều thách thức nhưng cũng có 
nhiều cơ hội đối với nền kinh tế Việt 
Nam nói chung và ngành tài chính 
ngân hàng nói riêng. BAOVIET Bank đã 
xác định mục tiêu, định hướng chiến 
lược trong thời gian tới là bảo toàn 
thành quả đạt được trong năm 2013, 
tiếp tục phát triển an toàn, bền vững 
trong đó tập trung vào công tác xử lý 
nợ xấu và tăng trưởng tín dụng một 
cách thận trọng. Không ngừng hoàn 
thiện bộ máy tổ chức, quy trình nghiệp 
vụ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch 
vụ ngân hàng, đa dạng hóa sản phẩm 
cho Khách hàng theo phương châm 
“lấy niềm tin khách hàng là mục tiêu 
phát triển”… BAOVIET Bank tin tưởng 
sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra trong 
năm 2014, đóng góp tích cực vào sự 
phát triển của Tập đoàn Tài chính - Bảo 
hiểm Bảo Việt, hướng tới Ngày Lễ kỷ 
niệm lớn của Bảo Việt – 50 năm thành 
lập và phát triển.

Năm 2013 đã khép lại đánh dấu 
một năm quan trọng với Việt 
Nam khi kinh tế vĩ mô đã được 

cải thiện hơn với sự ổn định của đồng 
tiền nhờ các giải pháp quyết liệt, dứt 
khoát, hợp lý và nhất quán của Chính 
phủ trong điều hành chính sách. Tuy 
nhiên, có thể khẳng định kinh tế Việt 
Nam đã trải qua một năm ổn định trong 
khó khăn. Những khó khăn thách thức 
lớn đã, đang và sẽ tiếp tục là gánh nặng 
cho nền kinh tế như: Sức cầu nền kinh 
tế (bao gồm cả tư nhân và chính phủ) 
suy yếu, tồn kho bất động sản không có 
nhiều biến chuyển, các doanh nghiệp 
vẫn chưa thoát khỏi tình trạng khốn khó 
về mặt tài chính, nhất là các khoản nợ 
xấu vẫn còn trong lĩnh vực ngân hàng 
và đang tiếp tục có xu hướng tăng lên.

Thị trường tài chính ngân hàng năm 
2014 vẫn sẽ được tiếp tục duy trì ổn 
định với các quy định và chính sách 
tài chính tiền tệ thận trọng nhưng có 
xu hướng linh hoạt hơn dưới sự điều 
tiết của Ngân hàng nhà nước (NHNN) 
và Chính phủ. Nhu cầu sử dụng dịch vụ 
ngân hàng có xu hướng tăng lên cùng 
với sự phục hồi chậm của nền kinh tế. 
Tuy nhiên, các ngân hàng vẫn phải tiếp 
tục đối mặt với những khó khăn về 
các vấn đề còn tồn đọng từ năm 2013, 
trong đó, xử lý nợ xấu vẫn là thách thức 
lớn nhất đối với các ngân hàng khi một 
số quy định của NHNN về cơ cấu nợ bắt 
đầu có hiệu lực trong năm 2014.     

Trong bối cảnh đó, năm 2013, 
BAOVIET Bank đã nỗ lực vượt qua 
nhiều khó khăn, trở ngại, phấn đấu 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục 

THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG: 
Chưa  hết khó khăn

ÔNG NGUYỄN HỒNG TUẤN
TỔNG GIÁM ĐỐC 
NGÂN HÀNG BẢO VIỆT 

Các ngân hàng vẫn 
phải tiếp tục đối 
mặt với những khó 
khăn về các vấn đề 
còn tồn đọng từ năm 
2013, trong đó, xử lý 
nợ xấu vẫn là thách 
thức lớn nhất đối với 
các ngân hàng khi 
một số quy định của 
Ngân hàng Nhà nước 
về cơ cấu nợ bắt đầu 
có hiệu lực trong 
năm 2014.     
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THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN: 
Cạnh tranh tiếp tục gia tăng

Cùng với sự khó khăn chung của 
nền kinh tế, năm 2013 thị trường 
bất động sản tiếp tục gặp nhiều 

khó khăn tại tất cả các phân khúc thị 
trường. 

Ở thị trường căn hộ, hầu hết các sản 
phẩm ở phân khúc căn hộ cao cấp đều 
gặp nhiều khó khăn khi chào bán sản 
phẩm ra thị trường. Số lượng giao dịch 
thành công ở phân khúc này là rất thấp. 
Nhiều chủ đầu tư đã phải dừng thực hiện 
dự án hoặc xin chuyển đổi dự án sang 
dự án nhà ở thu nhập thấp. Ngược lại, 
các dự án nhà ở bình dân thu hút được 
nhiều quan tâm của khách hàng,  điển 
hình như:  dự án Chung cư CT12 Kim Văn 
– Kim Lũ, dự án chung cư Đại Thanh,... có 
diện tích từ 50m2 đến 80m2 và giá bán 
từ 10 – 14trđ/m2 thu hút được quan tâm 
lớn của khách hàng do phù hợp với khả 
năng tài chính của nhiều khách hàng có 
nhu cầu nhà ở thực tế.

Phân khúc mặt bằng bán lẻ, văn 
phòng cho thuê, tình hình hoạt động  
cũng không mấy khả quan dù cho giá 
thuê có giảm và tại một số nơi giá thuê 
còn giảm mạnh. Tại các thành phố lớn 
như Hà Nội và Thành phố HCM, tỷ lệ 
trống vẫn cao dù cho đã giảm giá thuê 
do nhiều đơn vị, doanh nghiệp kinh 
doanh không hiệu quả và thu hẹp quy 
mô sản xuất kinh doanh. Nhu cầu của 
thị trường không nhiều do tình hình 
kinh tế khó khăn khiến các công ty rất 
cân nhắc trong việc chuyển văn phòng. 
Phân khúc văn phòng Hạng A giảm 
cả về công suất cho thuê và giá thuê 
nhằm thu hút khách hàng. Phân khúc 
văn phòng Hạng B và C thu hút được 
nhiều sự chú ý của khàng hàng hơn do 
giá thuê thấp và nhiều doanh nghiệp 
muốn cắt giảm chi phí bằng cách tiết 
kiệm chi phí thuê văn phòng. 

Trong bối cảnh thị trường gặp nhiều 
thách thức như vậy, Công ty Đầu tư Bảo 
Việt (BVI) đã chủ động điều chỉnh kế 
hoạch triển khai các dự án đầu tư, tập 
trung nguồn lực vào các dự án trọng 
điểm như dự án TT1 Khu đô thị thành 

ÔNG BÙI THANH NGUYÊN
TỔNG GIÁM ĐỐC 
CÔNG TY ĐẦU TƯ BẢO VIỆT 

phố Giao lưu, dự án D27 Khu đô thị 
mới Cầu Giấy. Bên cạnh đó, BVI đã giãn, 
tạm dừng thực hiện một số dự án như 
dự án tòa nhà Bảo Việt tại Vũng Tàu, Hà 
Đông… 

Cùng với đó, BVI đã đẩy mạnh các 
hoạt động kinh doanh khác của Công 
ty như hoạt động quản lý tòa nhà, dịch 
vụ bất động sản. Nhờ đó, trong bối 
cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, 
BVI vẫn có doanh thu và lợi nhuận khả 
quan, trong đó doanh thu của đơn vị 
trong năm 2013 đạt 206 tỷ đồng, lợi 
nhuận đạt hơn 20 tỷ đồng, hoàn thành 
100% kế hoạch lợi nhuận năm 2013.

Năm 2014, theo nhận định của các 
chuyên gia và các tổ chức, thị trường 
bất động sản vẫn tiếp tục gặp nhiều 

khó khăn. Tình hình kinh tế vĩ mô nói 
chung vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi 
rõ rệt, tổng cầu của nền kinh tế nói 
chung và của thị trường bất động sản 
nói riêng còn thấp. 

Đối với các dự án thuộc phân khúc 
bình dân, nhà ở thu nhập thấp, nhà ở 
xã hội dự kiến sẽ có khả năng tiếp tục 
triển khai thực hiện do có được sự hỗ 
trợ về chính sách của Nhà nước và phù 
hợp với thu nhập của người dân. Tuy 
nhiên, việc xin chuyển đổi sang dự án 
nhà ở thu nhập thấp, nhà ở xã hội chịu 
sự quản lý chặt chẽ của cơ quan quản 
lý nhà nước nên số lượng các dự án này 
không lớn. 

Ở phân khúc cao cấp, năm 2014 sẽ 
tiếp tục là một năm khó khăn do không 
thu hút được quan tâm của khách hàng. 
Bên cạnh đó, theo nhận định nhiều nhà 
đầu tư là doanh nghiệp không có năng 
lực về vốn và năng lực thi công sẽ dẫn 
đến thua lỗ phá sản nhiều hơn trước. 

Ở thị trường văn phòng cho thuê, do 
các khu vực tập trung nhiều tòa nhà 
văn phòng ở xa trung tâm đã dần đi 
vào hoạt động, hạ tầng phát triển tốt 
nên sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của 
khách hàng, đồng thời giá cho thuê sẽ 
dần ổn định. 

Trong bối cảnh thị trường dự kiến 
còn nhiều khó khăn như vậy, BVI sẽ tiếp 
tục phát huy năng lực thi công của Tập 
đoàn để tạo ra cơ  hội mới, đủ sức cạnh 
tranh với thị trường. 

BVI sẽ tiếp tục tập trung thực hiện 
các dự án trọng điểm như dự án TT1,2,3, 
dự án CT3 - khu đô thị Thành phố Giao 
lưu… nhằm chuẩn bị các sản phẩm đón 
đầu giai đoạn phục hồi của nền kinh tế. 
Cùng với đó, BVI sẽ nghiên cứu cơ hội 
đầu tư, nhận chuyển nhượng các dự án 
có vị trí tốt, hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh và 
lợi nhuận cao.

Bên cạnh đó, hoạt động về dịch vụ 
bất động sản và đầu tư, quản lý tòa nhà, 
kinh doanh thiết bị cũng vẫn được chú 
trọng nhằm mang lại doanh thu và lợi 
nhuận ổn định cho đơn vị.
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Làm thế nào để một doanh nghiệp bảo hiểm có thể thu hút được gần như 
toàn bộ lượng khách hàng đến từ mạng Internet với một ngân sách thấp 
nhất? Sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp bảo hiểm cần giải đáp vấn 
đề này, và câu trả lời chính là nằm ở việc cải thiện vị trí xuất hiện trên kết 
quả tìm kiếm của các cỗ máy tìm kiếm và quảng bá website bán hàng. Để 
đến gần hơn với khách hàng thông qua phương thức này thì, các website 
bán bảo hiểm cần thực hiện làm SEO (Search Engine Optimization- tối ưu 
hóa công cụ tìm kiếm). Việc này gồm một tập hợp các phương pháp nhằm 
nâng cao thứ hạng của một website trong các trang kết quả tìm kiếm của 
các công cụ tìm kiếm (theo https://support.google.com/webmasters). 
Trong bài viết này, tác giả sẽ chỉ ra mức độ quan trọng của làm SEO khi 
kinh doanh bảo hiểm trực tuyến và kỹ thuật để lựa chọn chính xác các từ 
khóa khi SEO với lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam. 

Lựa chọn từ khóa khi  
với lĩnh vực bảo hiểm
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Hình 2: Top 10 website truy cập nhiều nhất tại Việt Nam (nguồn Cimigo - 2012)

Theo WeAreSocial (một tổ chức 
có trụ sở chính ở Anh, nghiên 
cứu độc lập về truyền thông 
xã hội toàn cầu) cho biết số 
người dùng Internet tại Việt 

Nam đến tháng 1 năm 2014 là 36,1 
triệu, tỉ lệ người dùng Internet trên tổng 
số dân là 39% (cao hơn mức trung bình 
của thế giới là 37%). Biểu đồ sau sẽ mô 
tả tỷ lệ % các hoạt động mà người dùng 
Internet tại Việt Nam thực hiện. Nổi bật 
là con số 94% số người dùng Internet 
truy cập các trang tìm kiếm như Google, 
Yahoo, Bing...  

Trong số Top 10 các website được 
người dùng truy cập nhiều nhất tại Việt 
Nam thì Google đứng đầu tiên, và đó 
cũng là một website phục vụ tìm kiếm. 
Do vậy khi tiến hành làm SEO hoặc 
mua quảng cáo tại Việt Nam các Seoer 
thường chủ yếu hướng đến Google, 
sau đó là Yahoo. (Hình 2)

TỪ KHÓA “INSURANCE” VÀ “BẢO HIỂM”
Trong những năm gần đây các từ 

khóa liên quan đến “Insurance” trên 
thế giới và liên quan đến “bảo hiểm” tại 
Việt Nam đã có những sự thay đổi đặc 
biệt. Theo nghiên cứu của WordStream 
năm 2011 về 20 từ khóa có lượng tìm 
kiếm cao nhất và cũng đắt đỏ nhất 
trên GoogleAdwords (quảng cáo của 
Google) thì các từ khóa liên quan đến 
“Insurance” đang có giá cao nhất trên 
GoogleAdwords. Từ khóa “Insurance” 
đang được bỏ thầu ở mức giá gần 
55USD cho một click (mỗi khi muốn 
quảng cáo website với các từ khóa trên 
Google, khách hàng phải tiến hành bỏ 
thầu các vị trí quảng cáo, người có giá 
bỏ thầu cao nhất là người được quyền 
quảng cáo với từ khóa đó tại vị trí họ 
bỏ thầu). “Loan”, “mortgage”, “attorney”, 
và  “credit” là 4 từ khóa tiếp theo nằm 
trong Top 5.

Hình 1: Tỷ lệ sử dụng các hoạt động trực tuyến tại Việt Nam (nguồn Cimigo - 2012)

Thu thập thông tin trực tuyến

Giải trí trực tuyến

Giao tiếp trực tuyến

Blog và mạng xã hội

Kinh doanh trực tuyến

Đọc tin tức

Tìm kiếm thông tin

Nghe nhạc

Nghiên cứu, học tập, công việc

Chat, tán gẫu

Email

Tải nhạc

Tìm thông tin về sản phẩm, thương hiệu

Xem phim

Vào các trang mạng xã hội

Vào các diễn đàn

Mua sắm, vào các trang web mua bán, đầu giá

Chơi game trên các trang web

Chơi game trên các ứng dụng trực tuyến

Tải phim

Xem các blog

Tìm kiếm việc làm

Đăng bài viết trên diễn đàn

Viết blog

Sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến     

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Website 2011 2012 2011 2012
Google a 1 1 48%  57%

Zing b 2 2 33% 49%

Yahooc 4 3 20% 28%

Facebook.com 6 4 13% 19%

Dantri.com.vn 3 5 21% 19%

Vnexpress.net 5 6 18% 18%

24h.com.vn 7 7 11% 16%

Youtobe.com 10 8 6% 12%

Nhacuatui.com 8 9 10% 10%

Tuoitre.com.vn 9 10 9% 10%

TOP 10 WEBSITE TRUY CẬP NHIỀU NHẤT TẠI VIỆT NAM

Source: Cimigo NetCitizens
Thống kê diễn ra trong vòng 1 tuần
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5 từ khóa đứng đầu trong Top 20 từ khóa “đắt đỏ” nhất trên Adwords năm 
2011:

1.  Insurance (ví dụ “buy car insurance online,” “auto insurance price quotes”); 
chiếm 24% trên tổng lượng từ khóa; giá bỏ thầu cao nhất là 54.91 USD.

2.  Loans (ví dụ “consolidate graduate student loans”, “cheapest homeowner 
loans”): 12,8%; 44.28 USD.

3.  Mortgage (ví dụ “refinanced second mortgages”, “remortgage with bad 
credit”): 9%; 47.12 USD.

4.  Attorney (ví dụ “personal injury attorney”, “DUI defense attorney”): 3,6%; 47.07 
USD.

5.  Credit (ví dụ “home equity line of credit”, “bad credit home buyer”): 3,2%; 36.06 USD.
Các từ khóa liên quan đến “Insurance”, theo thống kê từ GoogleAdsword, được 

tìm kiếm tại Hoa Kỳ bằng ngôn ngữ tiếng Anh ngày 07/4/2014 gồm:

 Từ khóa cụ thể liên quan đến từng lĩnh vực của “insurance” như “car insurance”, 
“life insurance”, “travel insurance”… có độ cạnh tranh cao (số lượng nhà quảng cáo 
được hiển thị trên mỗi từ khóa có liên quan đến tất cả các từ khóa trên Google, 
trong cột "Cạnh tranh", bạn có thể xem cạnh tranh cho một từ khóa là thấp, trung 
bình hay cao) và lượng tìm kiếm cũng rất lớn. Bằng việc sử dụng công cụ Google 
Trends, tác giả đã thống kê được mức độ tìm kiếm trên Intenet các từ khóa “bảo 
hiểm”, “bao hiem” từ năm 2005 đến 2013 và dự báo 2015 như trong hình 4.

 Các điểm trên biểu đồ phản ánh 
số lượng tìm kiếm được thực hiện 
theo cụm từ cụ thể, có liên quan đến 
tổng số tìm kiếm được thực hiện trên 
Google qua thời gian. Chúng không 
đại diện cho số lượng tìm kiếm tuyệt 
đối, bởi vì dữ liệu được chuẩn hoá và 
hiển thị trên một thang tỷ lệ từ 0-100. 
Mỗi điểm trên biểu đồ được chia cho 
điểm cao nhất hoặc chia cho 100. 
(https://support.google.com/trends/
answer/87285?hl=vi).

Từ khóa “bảo hiểm”, “bao hiem” ngày 
càng được người dùng tìm kiếm nhiều 
hơn qua các năm chứng tỏ mối quan tâm 
của người dùng Internet nói chung và 
khách hàng nói riêng tại Việt Nam ngày 
càng cao. Bản thân các doanh nghiệp 
bảo hiểm Việt Nam cũng đã quan tâm 
đến mảng bảo hiểm trực tuyến: Bảo Việt 
tiến hành chuẩn mực hóa lại hệ thống 
các website Tập đoàn và các đơn vị 
thành viên, duy trì thứ hạng dẫn đầu các 
từ khóa, phát triển website thân thiện 
hơn với khách hàng; Liberty Insurance 
thường xuyên mua GoogleAdsword; 
BIC xây dựng hẳn một website chuyên 
bán bảo hiểm trực tuyến từ năm 2011; 
tháng 7/2013, PVI cũng đã phát triển 
website PVIonline dành riêng cho bảo 
hiểm trực tuyến; ngoài ra một số đại 
lý, công ty thành viên của một số công 
ty khác cũng xây dựng website riêng, 
mua quảng cáo trên Google hay tại các 
website báo chí có số lượng truy cập lớn, 
kèm theo còn có chương trình khuyến 
mại cho mua bảo hiểm trực tuyến. 
Hướng đi này của các doanh nghiệp 
cũng hoàn toàn phù hợp với chủ trương 
phát triển mảng thị trường bán lẻ còn 
rất tiềm năng hiện nay.

Tuy nhiên, để có được những khách 
hàng thực sự thì doanh nghiệp cần 
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Hình 3: Các từ khóa liên quan insurance được tìm kiếm tại Mỹ (thống kê từ GoogleAdsword)

Hình 4: Mức độ quan tâm tìm kiếm từ khóa: “bảo hiểm”, “bao hiem” từ năm 2005 đến 2013 và dự báo 2015 
(thống kê từ Google Trends).

      Số lần tìm kiếm   
Cụm từ tìm kiếm                            tr .bình           Cạnh tranh                      Giá thầu được
            hàng tháng                                                                           đề xuất

insurance   55.600.000 Trung bình 851.893đ

1-1 tron

                                                                                                                  Số lần tìm kiếm  
Từ khóa (theo mức độ liên quan)                              tr.bình           Cạnh tranh                     Giá thầu được
             hàng tháng                                                                          đề xuất

health insurance   450.000 Cao 212.299đ

auto insurance   201.000 Cao 1.475.274đ

life insurance   165.000 Cao 706.686đ

dental insurance   165.000 Cao 102.116đ

auto insurance  quotes 135.000 Trung bình 1.471645đ

car insurance  quotes 135.000 Cao 1.534.873đ

s 

s 

s

s

s

s
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Đặc thù sản 
phẩm bảo 
hiểm là có 
chia thành 
từng sản 
phẩm đáp 
ứng từng nhu 
cầu, từng 
đối tượng               
khách hàng 
khác nhau. 
Các câu trả lời 
này sẽ dùng 
cho từng sản 
phẩm được 
đặt trên từng 
trang con. 

phải xác định những từ khóa dài (longtail 
keyword) chính xác với nhu cầu của khách 
hàng. Đây chính là những từ khóa mà khách 
hàng tìm kiếm và từ đó sẽ dẫn đến hành vi mua 
hàng. Khi xác định được chính xác các từ khóa 
mà khách hàng đang có nhu cầu mua hàng tìm 
kiếm, các website bán bảo hiểm sẽ dùng các kỹ 
thuật SEO để đưa lên Top hoặc mua quảng cáo 
với chính các từ khóa đó. Ví dụ, một khách hàng 
khi có nhu cầu mua bảo hiểm cho xe ô tô thì sẽ 
rất ít khi tìm từ “bảo hiểm” mà thay vào đó sẽ là 
“bảo hiểm ô tô” hay “bán bảo hiểm ô tô”, “bảo 
hiểm ô tô giá rẻ”, “bảo hiểm ô tô nào tốt nhất”. 
Phần tiếp theo sẽ là 5 bước phân tích và chọn 
lựa chính xác từ khóa cần thiết.

Phân tích và chọn lọc từ khóa long tail 
chuẩn xác cho khách hàng mua bảo hiểm

Bước 1:  Hiểu rõ về sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm
Bước 2:  Biết khách hàng mua bảo hiểm cần chính xác 

những gì?
Bước 3:  Dùng một số công cụ đơn giản tìm hiểu nhu cầu 

của khách hàng
Bước 4:  Chọn lựa đúng cụm từ khóa để phát triển SEO
Bước 5: Tổng hợp lại các từ khóa

Chi tiết về các bước như sau:
Bước 1: Hiểu rõ về sản phẩm, dịch vụ bảo 

hiểm
Hãy đặt các câu hỏi như: Website của bạn 

bán gì? Những ai sẽ là khách hàng mục tiêu 
của bạn? Sản phẩm/Dịch vụ của bạn giải quyết 
được vấn đề gì của khách hàng?

Suy nghĩ và viết ra các câu trả lời, ghi lại 
những cụm từ chính.

Đặc thù sản phẩm bảo hiểm là có chia thành 
từng sản phẩm đáp ứng từng nhu cầu, từng 
đối tượng khách hàng khác nhau. Các câu trả 
lời này sẽ dùng cho từng sản phẩm được đặt 
trên từng trang con. 

Ví dụ trang con http://www.baoviet.com.vn/
insurance/Khach-hang- ca-nhan/Bao-hiem- o-to/
GeneralLandingPage/33/

Trang con này nói về: Sản phẩm bảo hiểm ô 
tô (bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe, bảo 
hiểm vật chất, bảo hiểm tai nạn lái xe và người 
trên xe), khách hàng (những cá nhân có ô tô và 
có nhu cầu mua bảo hiểm cho xe), giải quyết 
vấn đề của khách hàng là: Đảm bảo thủ tục lưu 
hành phương tiện giao thông, hỗ trợ tổn thất 
trong các tai nạn, khách hàng an tâm với tài sản 
của mình).

Bước 2: Biết khách hàng mua bảo hiểm cần 
chính xác những gì

Một người tìm đến bảo hiểm chưa chắc đã 
là một người có nhu cầu mua hàng, họ có thể 
là người nghiên cứu, người tìm hiểu thông 

tin, sinh viên tìm tài liệu. Bởi vậy, cần xác định 
khách hàng mục tiêu của bạn là ai, họ sẽ mua 
gì, sử dụng dịch vụ gì? Những thắc mắc, phàn 
nàn của họ là gì? Họ thích gì và sợ gì? Dự đoán 
khi tìm kiếm giúp đỡ hay sản phẩm, dịch vụ của 
bạn họ sẽ tìm từ khóa gì? 

Tuy nhiên, quá trình xác định khách hàng cần 
gì, họ tìm gì là rất khó khăn nếu bạn không đặt 
được mình vào vị trí người tìm mua bảo hiểm. 
Bạn gần như biết tất cả về dịch vụ, sản phẩm 
và thị trường của bạn. Những từ ngữ chuyên 
ngành bạn dùng đã rất quen thuộc nên khi bạn 
dùng để tìm kiếm, bạn chỉ sử dụng rất ít từ khóa 
và hầu như là những từ khóa rất chính xác, tập 
trung, đúng vấn đề đó. Bởi vậy, bạn không đưa 
ra được những từ khóa mà khách hàng cần. Bạn 
cần tìm ra được những từ khóa phổ thông với 
người mua hàng.

Có thể lấy một ví dụ để thấy rõ hơn điều này. 
Theo bạn, từ khóa nào là từ khóa phổ thông 
nhất trong các từ này: “vé rẻ”, “vé giá rẻ”, “vé 
khuyến mãi”, “vé giảm giá”. Khi tìm kiếm trên 
Google.com, Jetstar xuất hiện ở Top 1 từ khóa 
“vé rẻ” và “vé giá rẻ” nên việc cạnh tranh trực 
tiếp vớiJetstar là rất khó với một phòng vé. Có 
những từ khóa khác dễ SEO hơn để đạt Top 
1 như “vé khuyến mãi”, “vé giảm giá” và việc 
cần thiết là xem từ khóa dễ này có hiệu quả 
không. Ở đây bạn cần biết đối tượng tìm vé 
giá rẻ là ai và quá trình tìm kiếm của họ: Phần 
lớn khách hàng sẽ là những người đi du lịch, 
công tác cá nhân muốn tiết kiệm chi phí đi lại. 
Ban đầu họ tìm “vé rẻ”, “vé giá rẻ”, họ tìm và 
tìm, rồi chắc chắc là toàn thông tin về vé của 
Jetstar (nó đã rẻ hết cỡ, các đại lý không thể 
giảm hơn, và cũng không muốn giảm). Khách 
hàng sẽ không tìm thấy thông tin khi mức giá 
các phòng vé là như nhau, rồi họ sẽ nghĩ đến 
khuyến mãi, hay giảm giá. Nếu website của 
bạn đứng đầu với các từ khóa này và có đợt vé 
giảm giá, hay đang có đợt khuyến mãi, giảm 
chỉ rẻ hơn một chút so với các phòng vé khác, 
chắc chắn họ sẽ gọi bạn.

Một ví dụ khác với chính website của mình, 
lĩnh vực mà tác giả hướng đến đó là bán các sản 
phẩm liên quan “lose weight” (website này bằng 
tiếng Anh và hướng đến thị trường Mỹ). Từ khóa 
“lose weight” là một từ khóa rất cạnh tranh và 
được rất nhiều website về dinh dưỡng, làm đẹp 
nổi tiếng thế giới sử dụng từ rất lâu. Tác giả đã 
phát triển các từ khóa dài và dễ hơn, sau đó khi 
khách hàng đã tìm đến những từ khóa này một 
cách ổn định thì tác giả sẽ phát triển các từ khóa 
ngắn và phổ thông hơn. Xuất phát từ nhu cầu, 
khách hàng sẽ đặt ra các câu hỏi liên quan đến 
“lose weight”. Tác giả đã phát triển các từ khóa: 
“How to lose weight”, “how to lose weight in 2 
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weeks”, “how to lose weight in a week”, 
“how to lose weight blog”, “how to lose 
weight quickly”, “how to lose weight 
fast”, “how to lose 20 pounds”. Các từ 
khóa dài này tương đối đơn giản để 
đạt thứ hạng Top 5, hướng khách hàng 
đến với website, tăng lượng truy cập 
dần dần, sau đó mới phát triển các từ 
khóa 3 ký tự, 2 ký tự như mong muốn.

Vậy thì khách hàng có nhu cầu mua 
bảo hiểm du lịch, cần tìm một hãng 
bảo hiểm, khách hàng sẽ tìm gì trên 
Google?

Khi khách hàng gõ từ “bảo hiểm“ sẽ 
lập tức xuất hiện các website bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm nhân thọ, Wikipedia 
mà không có điều khách hàng muốn 
và chắc chắn nhà cung cấp dịch vụ bảo 
hiểm du lịch cũng khó có thể mong 
website của mình xuất hiện trong Top 
3 với từ khóa này. Bởi vậy, mua bảo 
hiểm du lịch ở đâu, công ty bảo hiểm 
du lịch, bảo hiểm du lịch Bảo Việt, mua 
bảo hiểm du lịch, bán bảo hiểm du 
lịch, bảo hiểm du lịch trong nước, bảo 
hiểm du lịch quốc tế, bảo hiểm du lịch 
giá rẻ, bảo hiểm du lịch nào tốt nhất… 
sẽ là những cụm từ được hướng đến 
khi bạn muốn khách hàng này tiếp cận 
website của bạn.

Bước 3: Dùng một số công cụ đơn 
giản tìm hiểu nhu cầu của khách hàng

Bước 1 và bước 2 là những đánh giá 
chủ quan và dựa trên suy luận của bạn. 
Bước 3 đòi hỏi bạn sử dụng một số 
công cụ để tìm từ khóa dựa trên lịch sử 
tìm kiếm của khách hàng.

Gợi ý từ Google (GoogleAutocomplete). 
Đây là một công cụ cực kỳ đơn giản, 
bạn gõ từ khóa và Google sẽ xuất hiện 
các gợi ý từ khóa liên quan. Ví dụ chỉ 
cần gõ đến từ “bảo hiểm xe”, bạn sẽ 
nhận được những gợi ý như “bảo hiểm 
xe máy”, “bảo hiểm xe máy giá rẻ”, 
thậm chí 2 doanh nghiệp rất chú trọng 
mảng bán hàng online cũng đã tạo 
thành xu hướng tìm kiếm của khách 
hàng là “bảo hiểm xe máy pjico”, “bảo 
hiểm xe máy bidv”. Những Tab Bar tìm 
kiếm trên các trình duyệt phổ biến như 
Chrome, FireFox,… cũng cho ra kết 
quả tương tự với những cụm từ gợi ý.

Công cụ từ khóa quảng cáo của 
Google (Keyword Planner- https://adwords.
Google.com). Công cụ này được sử dụng 
miễn phí trong tài khoản nhà quảng 
cáo của Google. Bạn truy cập vào 

https://adwords.Google.com với một 
tài khoản Google và sử dụng công 
cụ này trong mục Tool and analysis, 
công cụ này sẽ đưa ra danh sách các 
từ khóa với các thông số: Số lượng tìm 
kiếm trung bình tháng, mức độ cạnh 
tranh, giá quảng cáo cho mỗi click, 
các từ khóa có liên quan với thông số 
tương tự. Bạn có thể ghi lại hoặc lưu 
lại ra file Excel. Đây là một công cụ rất 
hữu ích và được hầu hết những người 
làm SEO sử dụng, hoàn toàn miễn phí 
với số liệu đáng tin cậy được cung cấp 
bởi Google.

Google Trends (http://www.Google.com/
trends). Google Trends và Google Insights 
giúp bạn “Đánh giá mức độ cạnh tranh”? 
giữa các cụm từ khóa có cùng ý nghĩa 
và cho phép bạn gõ vào một vài cụm 
từ khóa khác nhau để xem từ khóa nào 
phổ biến hơn, và có số lượng tìm kiếm 
tăng lên hay giảm đi hoặc không đổi 
theo thời gian. Ví dụ, biểu đồ ở hình 4 
chính là kết quả của việc sử dụng công 
cụ Google Trends cho hai từ khóa “bảo 
hiểm” và “bao hiem”.

Từ khóa liên quan. Nếu bạn chú ý một 
chút, mỗi một truy xuất tìm kiếm trên 
công cụ tìm kiếm Google luôn được trả 
về một số từ khóa liên quan ngay trên 
phần phân trang tìm kiếm của kết quả 
hiển thị.

Sử dụng Google Analytics để chọn 
lựa từ khóa. Google cung cấp Google 
Analytics cho phép chúng ta có thể 
kiểm tra được nguồn khách hàng truy 
cập vào website đồng thời cho biết 
khách hàng tìm đến website qua các từ 
khóa nào. Ở đây bạn hãy xem Google 
analytics để biết được các từ khóa mà 
khách hàng sử dụng để tìm ra website 
của bạn (phương án này sử dụng với 

website bạn nắm quyền quản trị).
Tham khảo các website trong Top. 

Bằng cách chọn những website cùng 
lĩnh vực, kiểm tra từ khóa của Top 3 
website đầu tiên và chọn từ khóa thích 
hợp với sản phẩm của bạn. 

Phần mềm SEO. Có một số phần 
mềm cho phép bạn tìm từ khóa và 
check từ khóa của các đối thủ cạnh 
tranh như SEO Elite 4, SEO Studio, SEO 
Inova, iSeo. Bạn có thể tìm ở trên mạng 
các bản trial để dùng thử. 

Hỏi ý kiến khảo sát. Đây cũng là một 
cách hiệu quả với các hệ thống lớn. 
Việc hiểu rất rõ về bảo hiểm, thường 
xuyên sử dụng các thuật ngữ liên quan 
khiến bạn quên mất khách hàng không 
hề biết đến những từ đó. Rất nhiều 
doanh nghiệp khi nhận được cuộc gọi 
của khách hàng hay làm việc với khách 
hàng đã hỏi xem khách hàng đó làm sao 
để biết đến họ và đã tìm kiếm bằng các 
từ khóa nào. Những câu hỏi kiểu như: 
bạn mua bảo hiểm xe máy thế nào? Bạn 
sẽ tìm từ gì khi muốn mua bảo hiểm du 
lịch?... Các câu hỏi dành cho người hoàn 
toàn mới với lĩnh vực bảo hiểm sẽ đạt 
được hiệu quả cao nhất.

Một số công cụ trả tiền: Spyfu, 
Wordtracker, Keyword Discovery, 
Keyword Analytics, Market Samurai…
với từ khóa tiếng việt thì những công 
cụ này không đạt được hiệu quả cao, 
và nó cũng khá đắt.

Bước 4: Chọn lựa đúng cụm từ khóa 
để phát triển SEO

Sau khi thực hiện 3 bước trên, bạn có 
một danh sách các từ khóa. Tuy nhiên, 
danh sách này gồm rất nhiều từ khóa 
và bạn chưa sắp xếp, đánh giá được 
mức độ khó/dễ và hiệu quả của chúng. 
Để sử dụng hợp lý nguồn lực, bạn cần 
tính toán độ cạnh tranh của từ khóa, 
khả năng doanh thu mang lại của 
từng từ khóa để quyết định xem nên 
phát triển từ khóa nào. Có các công 
cụ để tính toán ở bước này nhưng với 
website của Bảo Việt (http://baoviet.com.
vn), sức mạnh là rất lớn nên hiện tại 
hoàn toàn có khả năng vào Top với bất 
kỳ từ khóa nào liên quan đến lĩnh vực 
bảo hiểm. Do đó, bước này hoàn toàn 
có thể bỏ qua.

Bước 5: Tổng hợp lại các từ khóa
Sau đó cần tổng hợp lại về sản phẩm 

cung cấp, khách hàng hướng đến và 
các từ khóa chính cần triển khai. Ví dụ:
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Các từ khóa chính sẽ là các từ khóa gắn với trang cần phát 
triển, còn các từ khóa phụ sẽ được dành cho các bài viết có 
liên quan đến trang đó. Khi liệt kê càng nhiều từ khóa phụ 
và có các bài viết liên quan trỏ về thì trang càng gia tăng thứ 
hạng và đạt hiệu quả cao.

BẢO VIỆT TRIỂN KHAI SEO
Website Bảo Việt được hình thành sớm nhất trên thị trường 

bảo hiểm Việt Nam, lượng thông tin phong phú và thường 
xuyên được cập nhật. Chính bởi lẽ đó mà website Bảo Việt có 
sức mạnh cạnh tranh rất lớn và có nhiều từ khóa quan trọng 
nằm trong Top đầu của Google. Trong xu thế đẩy mạnh phát 
triển thị trường bán lẻ và đa dạng các kênh truyền thông, 
Bảo Việt đã có những động thái nhằm duy trì thứ hạng các từ 
khóa truyền thống và nâng hạng các từ khóa lĩnh vực đầu tư, 
ngân hàng, chứng khoán. Tập đoàn đã tiến hành SEO cho 25 
từ khóa của thương hiệu, sản phẩm Bảo Việt trong thời gian 
dự kiến là 6 tháng tất cả các từ khóa được lựa chọn sẽ nằm 
trong Top 5 trên công cụ Google. Các công việc được thực 
hiện đồng bộ và theo đúng tiến trình gồm: tinh chỉnh lại các 
thẻ điều hướng, tối ưu hóa website, chỉnh sửa các bài viết 
theo chuẩn Seo, phát triển liên kết vệ tinh,… Sau một nửa 
chặng đường hợp tác thì đã có 11/25 từ khóa nằm trong Top 
5 (chiếm 44% tổng số lượng từ khóa thực hiện), đặc biệt đã 

có 24% số từ khóa đứng vị trí Top 1.
Trong số các từ khóa đang được triển khai thì các từ khóa 

liên quan trực tiếp đến sản phẩm bán lẻ và thúc đẩy hành 
vi mua hàng của khách hàng trực tiếp đã có thứ hạng rất 
tốt. Những từ khóa này được tìm kiếm hầu hết bởi các khách 
hàng tiềm năng và tỷ lệ thực hiện ngay giao dịch là cao hơn 
so với các từ khóa gián tiếp khác. Các từ khóa này cũng chính 
là những từ khóa có sự cạnh tranh rất mạnh và quyết định 
hầu hết giá trị thu được từ mảng bán bảo hiểm trực tuyến 
như: bán bảo hiểm ô tô (Bảo Việt xếp thứ 1), bảo hiểm tai nạn 
(Bảo Việt xếp thứ 2), bảo hiểm cháy nổ (Bảo Việt xếp thứ 1), 
bảo hiểm sức khỏe (Bảo Việt xếp thứ 1), bảo hiểm (Bảo Việt 
xếp thứ 4). Còn các từ khóa khác sẽ được bổ sung giá trị từ 
các bài viết, liên kết site và nâng hạng dần dần. Khi đã đạt và 
duy trì độ ổn định thứ hạng các từ khóa thì việc tiếp theo đó 
là biến lượng truy cập của khách hàng thành các hợp đồng 
được ký kết, lúc này bộ phận bán hàng trực tuyến sẽ là đơn 
vị đầu tiên thấy được sự thay đổi từ số lượng cuộc gọi đến, 
số lượng các khách hàng tìm đến qua các kênh liên lạc. Bảo 
Việt đã lựa chọn chiến lược nâng hạng từ khóa một cách 
bền vững, theo tiến độ tự nhiên và hướng đến hiệu quả cho 
khách hàng thực sự. Đây chính là cách làm của các tổ chức 
lớn trên thế giới và được Google khuyến cáo các website 
phát triển theo hướng đó.

Kết luận: Việc lựa chọn từ khóa khi SEO là rất quan trọng với 
các doanh nghiệp muốn thu hút khách hàng trực tuyến. Lĩnh 
vực bảo hiểm trực tuyến là một lĩnh vực đầy tiềm năng tại Việt 
Nam và đang có tốc độ mở rộng rất nhanh. Bảo Việt hiện tại 
là doanh nghiệp đầu ngành và bản thân website cũng có thứ 
hạng rất tốt trong lĩnh vực bảo hiểm. Tuy nhiên, trước sự vươn 
lên mạnh mẽ từ các doanh nghiệp khác việc hoạt động, duy trì 
thứ hạng là rất quan trọng. Để giữ vững vị trí, website Bảo Việt 
cần gắn với hoạt động bán bảo hiểm trực tuyến, nghiên cứu các 
từ khóa và tinh chỉnh website, quảng bá website, phát triển bài 
viết phù hợp với khách hàng và đánh giá của Google.

 

Khách hàng Sản phẩm cung cấp thỏa 
mãn nhu cầu khách hàng

Từ khóa chính Từ khóa phụ

Khách hàng 
muốn mua bảo 
hiểm xe ô tô

Bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm 
TNDS, bảo hiểm thân vỏ, Bảo 
hiểm vật chất, bảo hiểm cháy 
nổ, bảo hiểm ngập nước

Bảo hiểm xe ô tô, 
bảo hiểm ô tô Bảo 
Việt, phí bảo hiểm 
ô tô

Mua bảo hiểm ô tô, bán bảo hiểm ô tô, mua 
bảo hiểm ở đâu, bảo hiểm ô tô giá rẻ, khuyến 
mại bảo hiểm ô tô, bảo hiểm xe, bảo hiểm xe rẻ 
nhất, bảo hiểm Bảo Việt. bảo hiểm xe Bảo Việt, 
phí bảo hiểm xe, bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm 
xe tai nạn, bảo hiểm vỏ xe, bảo hiểm cháy xe, 
bảo hiểm xe ngập, bảo hiểm ô tô tốt nhất, bảo 
hiểm ô tô tại nhà…

Khách hàng 
muốn mua bảo 
hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện, 
bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm 
nằm viện, bảo hiểm sinh mạng

Bảo hiểm sức khỏe, 
bảo hiểm sức khỏe 
Bảo Việt, giá bảo 
hiểm sức khỏe, Bảo 
Việt care

Bảo hiểm Bảo Việt, bảo hiểm toàn diện, bảo 
hiểm trẻ em, bảo hiểm phụ nữ, bảo hiểm sinh 
đẻ, bảo hiểm nằm viện, bảo hiểm tai nạn, bảo 
hiểm sức khỏe rẻ nhất, mua bảo hiểm sức khỏe, 
bán bảo hiểm sức khỏe, Bảo Việt healthcare, giá 
bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe của Bảo 
Việt, medical care Bảo Việt…
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Cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi 
nhân thọ đang diễn ra ngày càng gay 
gắt. Các công ty luôn muốn gia tăng thị 
phần và sức ảnh hưởng với thị trường. 

Nhiều Giám đốc công ty thành viên 
thuộc hệ thống Bảo hiểm Bảo Việt cho biết khó 
khăn lớn nhất khi triển khai kế hoạch kinh doanh 
năm 2013 chính là bị đối thủ cạnh tranh giành 
khách hàng và thị phần. 

Thực tế cho thấy, nếu có nhiều nhà cung cấp 
cùng chào bán các sản phẩm dịch vụ tương đồng 
nhau thì không có doanh nghiệp nào chiếm 
được toàn bộ thị trường. Do vậy, nhiều công ty 
đã chuyển đổi từ chiến lược giành thị phần sang 
chiến lược giành khách phần. Khách phần là phần 
của khách hàng (share of customer) hay tỷ lệ tiêu 
dùng một nhóm sản phẩm hay dịch vụ nào đó mà 
một khách hàng (cá nhân/tổ chức) mua từ một nhà 
cung cấp. 

Mục tiêu gia tăng thị phần thường gắn liền với 
việc tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường 
về mặt địa lý hay thu hút khách hàng của đối thủ 
cạnh tranh. Mục tiêu gia tăng khách phần sẽ 
hướng tới việc gia tăng phần ngân sách của khách 
hàng dành cho doanh nghiệp mình. 

THUẬT NGỮ 
khách phần 
và bài toán 

gia tăng 
khách phần
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THS. NGUYỄN MẠNH THẮNG
 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẢO VIỆT

Chẳng hạn một khách hàng dành 
khoản ngân sách là 20 triệu đồng/năm 
để tham gia các sản phẩm bảo hiểm 
phi nhân thọ, trong đó 5 triệu đồng 
là tham gia tại Bảo hiểm Bảo Việt, vậy 
khách phần của Bảo hiểm Bảo Việt đối 
với khách hàng là 25%. 

Nếu theo đuổi chiến lược khách phần 
tức là tìm giải pháp đẩy tỷ lệ ngân sách 
tham gia tại Bảo hiểm Bảo Việt lên trên 
25%. Khách phần tăng lên giúp doanh 
nghiệp tăng doanh thu và sức ảnh 
hưởng đối với khách hàng. Đó là chưa 
tính đến giá trị tuyệt đối sức mua của 
khách hàng có thể sẽ tăng khi doanh 
nghiệp của khách hàng phát triển. Mặt 
khác chi phí cần có để duy trì và tái tục 
hợp đồng giảm đi đáng kể khi giao 
dịch với khách hàng cũ. Do vậy, duy trì 
và phát triển khách hàng hiện tại trong 
trường hợp này có ý nghĩa hơn so với 
việc tìm khách hàng mới. 

Vậy làm thế nào để gia tăng khách 
phần? Đây là một câu hỏi khó dành 
cho cấp quản lý cũng như bộ phận 
kinh doanh tại mỗi công ty bởi phải xây 
dựng trên nền tảng là khảo sát về tỷ lệ 
phân chia ngân sách của từng khách 
hàng theo từng nhóm sản phẩm (share 
of wallet), từ đó lựa chọn mô hình tính 
toán tỷ lệ khách phần đối với từng 
chủng loại sản phẩm. 

Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả 
chỉ đề cập các giải pháp ở khía cạnh nỗ 
lực của nhân viên tư vấn để gia tăng 
khách phần khi bán một số sản phẩm 
bảo hiểm phi nhân thọ.

TƯ DUY VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN 
TƯ VẤN

Hướng vào khách phần đòi hỏi người 
tư vấn bảo hiểm chuyển đổi tư duy và 
hành động. Khi theo đuổi thị phần, nhân 
viên tư vấn dồn nỗ lực của mình để thu 
hút thêm nhiều khách hàng vào mạng 
lưới. Nhưng khi tập trung vào khách 
phần thì nhân viên tư vấn tập trung nỗ 
lực chăm sóc khách hàng cũ để gia tăng 
mức độ tham gia/tỷ lệ tham gia/tái tục 
bảo hiểm của khách hàng tại công ty 
mình. Bảng dưới đây thể hiện sự khác 
biệt về hành động của nhân viên tư vấn 
giữa việc theo đuổi chiến lược thị phần 
và khách phần. 

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ GIÁ TRỊ CẢM NHẬN
Dù theo đuổi chiến lược thị phần hay khách phần, điều quan trọng nhất cần 

thuyết phục được khách hàng sử dụng sản phẩm. Khi theo đuổi khách phần, nhân 
viên tư vấn càng cần tăng khả năng thuyết phục khách hàng để họ tăng tỷ trọng 
tham gia bảo hiểm tại công ty mình hoặc gia tăng giá trị tham gia đối với mỗi hợp 
đồng. Để thực hiện được điều này, nhân viên tư vấn cần sử dụng tốt hơn chìa khóa 
vàng trong bán hàng đó là giá trị cảm nhận CPV (Customer Perseived Value). Giá 
trị cảm nhận của khách hàng là chênh lệch giữa tổng giá trị mà khách hàng nhận 
được và tổng chi phí mà khách hàng phải trả về một sản phẩm hay dịch vụ nào đó. 
Kinh doanh là tạo ra nhiều giá trị cho khách hàng, ai tạo ra nhiều giá trị cho khách 
hàng hơn sẽ là người chiến thắng. Thông thường, giá trị cảm nhận sẽ bị chi phối 
bởi các nhân tố sau đây. 
               B            Giá trị sản phẩm + Giá trị dịch vụ + Giá trị nhân sự + Giá trị hình ảnh
CPV =           = 
              C           Phí tổn bằng tiền + Phí tổn thời gian + Phí tổn công sức + Phí tổn 
               tinh thần

Trong đó:
CPV: Customer Perceived Value (giá trị cảm nhận của khách hàng)
B: Benefits (tổng giá trị khách hàng nhận được)
C: Costs (tổng chi phí khách hàng bỏ ra)
Khách hàng sẽ quyết định gia tăng mức độ tham gia hay tái tục hợp đồng bảo 

hiểm khi và chỉ khi họ thấy tổng giá trị nhận được lớn hơn hoặc bằng tổng chi phí 
bỏ ra, tức là ta chứng minh được CPV>=1. Khi khách hàng từ chối tham gia đồng 

Chiến lược giành thị phần Chiến lược giành khách phần

Nhân viên tư vấn xem trọng sản 
phẩm và thương hiệu, coi đó như 
là nguồn gốc tạo ra doanh số

Nhân viên tư vấn coi khách hàng là nguồn 
gốc tạo ra doanh số

Nhân viên tư vấn cố gắng bán 
càng nhiều một loại hình bảo 
hiểm tại một thời điểm cho càng 
nhiều khách hàng càng tốt

Nhân viên tư vấn cố gắng bán giá trị hợp 
đồng cao nhất/nhiều hợp đồng nhất tại một 
thời điểm cho một khách hàng

Khác biệt hóa sản phẩm so với đối 
thủ cạnh tranh

Khác biệt hóa khách hàng so với khách hàng 
khác

Tìm cách bán bảo hiểm cho khách 
hàng

Tìm cách hợp tác với khách hàng

Liên tục tìm kiếm khách hàng mới Liên tục mang đến loại hình bảo hiểm mới 
hoặc dịch vụ mới cho tập khách hàng đã 
thiết lập

Đảm bảo có lợi nhuận trên mỗi 
giao dịch hoặc mỗi hợp đồng

Đảm bảo có lợi nhuận trên mỗi khách hàng 
và có thể chấp nhận lỗ trên một loại hình 
bảo hiểm hoặc trên một lần giao dịch

Sử dụng kênh thông tin đại chúng 
để truyền thông về sản phẩm và 
thương hiệu

Giao tiếp tương tác để nhận diện nhu cầu 
của từng khách hàng từ đó gia tăng tỷ lệ 
tham gia bảo hiểm của từng khách hàng
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nghĩa khi đó trong suy nghĩ của họ tổng giá trị nhận được thấp hơn tổng chi phí bỏ 
ra. Nhiệm vụ của nhân viên tư vấn là thay đổi CPV trong suy nghĩ của khách hàng 
bằng việc gia tăng các nhân tố cấu thành nên B như: Tăng giá trị dịch vụ, giá trị hình 
ảnh, giá trị nhân sự; hoặc giảm dần các nhân tố cấu thành nên C như: Giảm phí tổn 
thời gian, phí tổn tinh thần, phí tổn công sức. Để minh họa rõ hơn, chúng ta cùng 
xem xét một số nhân tố cấu thành nên B và C đối với bảo hiểm sức khỏe như bảng 
tổng hợp dưới đây.

Khi khách hàng từ chối tham gia bảo hiểm sức khỏe tại Bảo hiểm Bảo Việt, nhân 
viên tư vấn cần tăng dần các nhân số Bi(i:1-4) hoặc ngược lại giảm dần các nhân tố 
Ci(1-4) sao cho CPV >= 1. Nguyên tắc thay đổi là dần dần theo từng nhân tố đến khi 
CPV >= 1. Vì đây là giá trị cảm nhận chứ không phải giá trị định lượng đo lường 
bằng một con số nhất định. Do vậy, nhân viên tư vấn cần giới thiệu thêm các nhân 
tố mà khách hàng chưa nhận ra, từ đó thay đổi CPV trong suy nghĩ của khách hàng, 
khi đó có cơ hội thuyết phục khách hàng tăng tỷ lệ tham gia. Đối với khách hàng 
có công ty bảo hiểm khác giành giật, ví dụ một khách hàng chần chừ không ký hợp 
đồng bảo hiểm sức khỏe với Bảo hiểm Bảo Việt bởi một công ty bảo hiểm khác đã 
chào một mức phí thấp hơn. Nếu đơn thuần tập trung vào những điều khách hàng 
quan tâm là mức phí phải đóng thì khả năng khách hàng sẽ chọn tham gia tại công 
ty bảo hiểm có mức phí thấp hơn. Lúc này nhân viên tư vấn cần sử dụng tốt hơn giá 
trị cảm nhận, tức là chứng minh cho khách hàng thấy CPVBảo hiểm Bảo Việt > CPVĐối thủ 

cạnh tranh bằng việc chỉ ra BBảo hiểm Bảo Việt > BĐối thủ cạnh tranh  hoặc CBảo hiểm Bảo Việt < CĐối thủ 

cạnh tranh. Nếu thực hiện tốt điều này cơ hội thuyết phục khách hàng quyết định lựa 
chọn tham gia hoặc tăng giá trị hợp đồng tại Bảo hiểm Bảo Việt cao hơn.

THỰC HIỆN BÁN NÂNG CẤP 
Gia tăng khách phần từ bán nâng cấp là giải pháp mang lại hiệu quả cao. Bán 

nâng cấp là kỹ thuật mà nhân viên tư vấn sẽ mời chào, giới thiệu tới khách hàng cũ 
tham gia thêm những điều khoản mở rộng; hoặc giới thiệu thêm những loại hình 
bảo hiểm có liên quan hoặc những sản phẩm kết hợp với mức phí thấp hơn nhằm 
mục đích tạo ra hợp đồng có tổng giá trị cao nhất. Nhân viên tư vấn không phải 
mất công tìm kiếm khách hàng mà chỉ tập trung tối đa hóa doanh thu trên khách 
hàng đã tham gia bảo hiểm. Thực hiện bán nâng cấp sẽ thuận lợi hơn bởi chỉ giới 
thiệu thêm các sản phẩm cho khách hàng dựa trên tập khách hàng đã được thiết 
lập. Các trường hợp 1,2 dưới đây minh họa về bán nâng cấp bảo hiểm cho học 
sinh giáo viên tại các trường học. Thực hiện bán nâng cấp giúp chúng ta khai thác 
được triệt để khả năng tham gia bảo hiểm của khách hàng. Khi nhu cầu được khai 

B =  Giá trị sản phẩm + giá trị dịch vụ +  giá trị nhân sự + 
giá trị hình ảnh

C =  Phí tổn tài chính + phí tổn công sức + phí tổn thời gian 
+ phí tổn tinh thần

B1-Sản phẩm B2-Dịch vụ B3-nhân sự B4-Hình ảnh C1 - Tài chính C2 -Công sức C3 - Thời gian C4 -Tinh thần 

-   Quyền lợi 
bảo hiểm 
đảm bảo

-  Nhiều gói 
lựa chọn 

-  Điều khoản 
rõ ràng 
minh bạch.

-  Dịch vụ bảo 
lãnh viện phí 

-  Danh mục 
bệnh viện 
liên kết uy 
tín, rộng khắp 
trong và ngoài 
nước

-  Chăm sóc 
sau bán hàng 
hoàn hảo.

-  Hướng 
dẫn tư 
vấn chuẩn 
mực

-  Cán bộ 
chuyên 
nghiệp, 
chuyên 
môn cao.

-  Tự hào khi 
là khách 
hàng của Bảo 
Việt - doanh 
nghiệp bảo 
hiểm số 1 Việt 
Nam

 -   Thể hiện 
đẳng cấp 
thông qua 
gói bảo 
hiểm vàng.

Mức phí phải 
đóng phù hợp 
với ngân sách
Tỷ lệ chiết khấu
Chi phí hỗ trợ đề 
phòng hạn chế 
tổn thất.

Đi lại di 
chuyển để 
hoàn tất các 
thủ tục
Dịch vụ hỗ 
trợ giải quyết 
tại chỗ.

Thời gian 
hoàn tất các 
thủ tục 
Thời gian 
mỗi lần giao 
dịch
Thời gian 
chờ đời giải 
quyết.

Áp lực đối với 
cấp quản lý
Lo ngại về 
các chính 
sách của 
công ty
Lo lắng về 
các thủ tục 
hậu bảo 
hiểm.
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thác ở mức cao nhất một mặt giúp 
ta có thêm doanh số từ chính khách 
hàng hiện có, mặt khác giúp ta 
phòng vệ trước việc tấn công từ đối 
thủ và bảo vệ được thị trường. Tương 
tự như vậy, đối với một gia đình khi 
chào bán sản phẩm bảo hiểm sức 
khỏe dành cho cá nhân, thay bởi tất 
cả các thành viên trong gia đình chỉ 
lựa chọn duy nhất một gói bảo hiểm 
với một mức phí ấn định, chúng ta 
có thể thực hiện bán nâng cấp bằng 
việc cá nhân hóa từng thành viên 
trong gia đình, mỗi thành viên lựa 
chọn một gói bảo hiểm khác nhau.

Một cách khác để bán nâng cấp là 
chào mời thêm các dịch vụ mới bổ 
sung cho sản phẩm chính mà khách 
hàng đang sử dụng. Ví dụ đối với 
một khách hàng đã tham gia bảo 
hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc 
của chủ xe cơ giới đối với người thứ 
ba. Chúng ta thực hiện bán nâng cấp 
bằng việc chào mời thêm các loại 
bảo hiểm bổ sung như bảo hiểm 
thủy kích, bảo hiểm vật chất thân xe, 
bảo hiểm mất cắp bộ phận, bảo hiểm 
tại gara tự chọn (xem trưởng hợp 3, 
4), nhờ đó doanh số từ chính một 
khách hàng tăng lên, doanh nghiệp 
có cơ hội gia tăng khách phần.

Khi thị trường đã bị san sẻ và nhiều 
công ty bảo hiểm cùng cung cấp dịch 
vụ cho cùng một đối tượng khách 
hàng, để dành toàn bộ thị trường 

là một thách thức vô cùng lớn đối 
với mọi công ty dù tầm cỡ quy mô 
và thương hiệu ra sao. Không một 
công ty nào có thể bán hàng cho 
mọi khách hàng. Chiến lược khách 
phần sẽ là một giải pháp quan trọng 
trong việc gia tăng doanh số và sức 
ảnh hưởng của doanh nghiệp từ 
chính một khách hàng hay một tập 
khách hàng đã thiết lập. Khách phần 
và thị phần có mối quan hệ hữu cơ 
với nhau, khi khách phần tăng lên sẽ 
giúp doanh nghiệp gia tăng thị phần 
và sự ảnh hưởng của mình tới toàn 
thị trường và ngược lại.

Nói tóm lại, nhận thức về khách 
phần và giải pháp gia tăng khách 
phần sẽ đóng vai trò quan trọng 
giúp công ty gia tăng doanh số. Theo 
đuổi chiến lược khách phần yêu cầu 
công ty bảo hiểm và nhân viên tư 
vấn tập trung chăm sóc khách hàng 
hiện hữu nhằm gia tăng mức độ hài 
lòng của họ. Khách hàng hài lòng 
thường có khuynh hướng ít nhạy 
cảm về giá, từ đó giảm thiểu nguy cơ 
tìm đến các công ty bảo hiểm khác. 
Ngoài ra, khách hàng hài lòng cũng 
là một kênh giới thiệu và nói những 
lời tốt đẹp về Bảo hiểm Bảo Việt đối 
với khách hàng khác. Về phía khách 
hàng, khi gia tăng phần mua đồng 
nghĩa khách hàng cam kết tham gia 
vào quan hệ dài hạn với Bảo hiểm 
Bảo Việt. Chính bởi sự tin tưởng và 
cam kết quan hệ lâu dài của khách 
hàng giúp công ty bảo hiểm có điều 
kiện duy trì và không ngừng nâng 
cao chất lượng dịch vụ. Sự tác động 
qua lại này đều mang lại giá trị cao 
hơn cho cả hai bên - khách hàng và 
công ty bảo hiểm.
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NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI

Khi nói đến các dịch vụ như bảo hiểm, ngân hàng, khách hàng 
thường đề cập những yếu tố như chất lượng dịch vụ bán hàng, 
phạm vi dịch vụ, phí sử dụng hoặc các khoản ưu đãi bằng tiền 
mặt hay hiện vật, các đợt khuyến mãi. Đây được coi là những 
yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định của khách xem 

có sử dụng dịch vụ hay không và sử dụng trong ngắn hạn hay dài hạn. 
Khách hàng hiện tại khó tính hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn và ít thời 
gian hơn. Do đó, việc có được dịch vụ bán hàng hấp dẫn khách hàng 
ngay từ lần đầu tiên là rất quan trọng. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bước 
đầu tiên của quá trình cung cấp dịch vụ. Có một yếu tố rất quan trọng 
khác mà doanh nghiệp cần quan tâm để khách hàng quyết định ở lại lâu 
dài với doanh nghiệp thay vì chuyển sang sử dụng dịch vụ của doanh 
nghiệp khác. Đó chính là dịch vụ chăm sóc khách hàng, trong đó dịch 

vụ khách hàng qua điện thoại là một 
xu hướng đang phát triển của khu vực 
dịch vụ nói chung và dịch vụ tài chính 
nói riêng, không chỉ ở các nước phát 
triển như Mỹ, Anh, Úc, Canada mà cả 
ở các nước đang phát triển như Ấn Độ, 
Philippines.

Hiện tại, ở Việt Nam, hầu hết tổ chức 
dịch vụ như ngân hàng hay bảo hiểm 
đều thành lập trung tâm dịch vụ khách 
hàng qua điện thoại (sau đây gọi tắt là 
“Call Center”) như một phương thức 
để chuyên nghiệp hóa việc cung cấp 
dịch vụ khách hàng. Call Center đem 
lại rất nhiều lợi ích cho cả khách hàng 
và doanh nghiệp. Đây vừa là trung tâm 
tiếp nhận và giải đáp các thông tin sản 
phẩm của doanh nghiệp, vừa là kênh 
chăm sóc khách hàng, tiếp thị sản 
phẩm, và khảo sát tình hình thị trường. 
Để kênh dịch vụ này thực sự phát huy 
tác dụng, nhân viên dịch vụ khách 
hàng (sau đây gọi tắt là “điện thoại 
viên”) cần thành thạo một số kỹ năng 
nhất định khi giao tiếp với khách hàng. 
Trong bài viết này, tác giả tập trung vào 
xem xét các kỹ năng thiết yếu của dịch 
vụ tiếp nhận và giải đáp thông tin sản 
phẩm của doanh nghiệp.

1. KỸ NĂNG LẮNG NGHE
Có thể nói, kỹ năng lắng nghe là kỹ 

năng cơ bản mà điện thoại viên nào 
cũng phải thành thạo. Khách hàng 
chỉ giao tiếp với điện thoại viên qua 
phương tiện duy nhất là lời nói của 
họ. Điều này đòi hỏi điện thoại viên 
phải lắng nghe chủ động để thấu hiểu 
nhanh chóng cảm xúc và mong muốn 
từ khách hàng gọi đến. 

Trong nhiều cuộc gọi liên quan đến 
yêu cầu quyền lợi bảo hiểm, khách 
hàng vì muốn đòi quyền lợi lớn nên 
có người nói rất nhiều với giọng điệu 
bức xúc. Khi đó, điện thoại viên cần 
cố gắng lắng nghe và ghi chép lại các 
thông tin mà khách đưa ra, thay vì ngắt 
lời khách hàng đột ngột để bắt họ phải 
trả lời mình. Việc lắng nghe khi đó cũng 
giúp điện thoại viên hiểu rõ cảm xúc 
của khách hàng trước khi tiến hành giải 
đáp thắc mắc và yêu cầu. Hoặc đối với 
nhiều cuộc gọi thắc mắc về trục trặc 
trong chuyển khoản giữa các ngân 

Kỹ năng dịch vụ 
KHÁCH HÀNG QUA 

ĐIỆN THOẠI – 
một góc nhìn sơ lược
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hàng, điều quan trọng là điện thoại viên cần nghe 
rõ và ghi được chính xác các thông tin về số tiền và 
thời điểm thực hiện giao dịch để đối chiếu với các 
quy định về hạn mức cho khách hàng hay thời gian 
cần thiết để thực hiện xong các giai đoạn giao dịch.

Điều lưu ý nữa khi lắng nghe là không nên đoán 
trước và kết thúc câu nói của khách hàng bằng kết 
luận chủ quan. Hành động này dễ tạo ra sự thiếu tin 
tưởng từ phía khách hàng đối với khả năng và chuyên 
môn của điện thoại viên. Khi khách hàng gọi đến với 
mong muốn mua bảo hiểm y tế cho người thân, có 
thể họ muốn mua sản phẩm bảo hiểm y tế toàn diện 
nhưng cũng có thể khách hàng chỉ muốn mua gói 
bảo hiểm chi phí y tế hoặc trợ cấp nằm viện. Khi đó, 
điện thoại viên không nên xét đoán vội vã mà cần 
lắng nghe để tìm hiểu rõ thông tin về hình thức và 
phạm vi bảo hiểm khách hàng quan tâm, hoặc mức 
phí họ có thể trả để có sự tư vấn hợp lý vì mỗi loại 
hình bảo hiểm này có phạm vi khác nhau tương ứng  
với mức phí khác nhau. Gói bảo hiểm chi phí y tế bồi 
thường cho người được bảo hiểm trong trường hợp 
ốm đau hoặc thương tật trong khi đó bảo hiểm trợ 
cấp nằm viện sẽ chỉ trợ cấp tiền nằm viện hoặc phẫu 
thuật do ốm đau, bệnh tật, tai nạn. Thông tin cụ thể 
về phạm vi nhu cầu và khả năng tài chính của khách 
hàng sẽ giúp điện thoại viên biết được đúng loại sản 
phẩm bảo hiểm mà khách hàng cần mua.

2. KỸ NĂNG BIỂU ĐẠT CẢM XÚC BẰNG LỜI NÓI
Điện thoại  viên cũng chỉ giao tiếp với khách hàng 

qua phương tiện duy nhất là lời nói. Do đó, giọng 
nói chính là phương tiện truyền tải cảm xúc, thái độ 
của điện thoại viên và góp phần thể hiện chất lượng 
dịch vụ mà khách hàng nhận được. Ngoài tố chất 
giọng nói dễ nghe và truyền cảm, yêu cầu đặt ra đối 
với điện thoại viên là phải giữ được âm điệu giọng 
nói không thay đổi theo hướng tiêu cực, không để 
cảm xúc bị chi phối bởi tình huống. Yêu cầu này đòi 
hỏi một quá trình tập luyện để giọng nói bình tĩnh 
và truyền cảm trong mọi tình huống như một bản 
năng hiện hữu. Khi đối thoại với những khách hàng 
có giọng nói khó nghe hoặc đòi hỏi bồi thường bảo 
hiểm thái quá, tâm lý của điện thoại viên có thể khó 
chịu và khiến giọng nói thay đổi. Âm lượng hay cao 
độ giọng nói thay đổi, dù chỉ rất nhỏ, sẽ khiến khách 
hàng nhanh chóng nhận ra và dễ có phản ứng ngược 
lại.

Khi khách hàng nói, điện thoại viên nên đệm bằng 
các từ “vâng”, “đúng thế” hoặc tỏ thái độ đồng tình với 
những bức xúc hay thắc mắc của khách hàng. Điện 
thoại viên nên tránh dùng các từ “không thể” hoặc 
“theo chính sách/quy định của công ty” nhằm từ 
chối thẳng thừng khách hàng. Dù khách hàng mua 
sản phảm bảo hiểm con người có khiếu nại vô lý đòi 

phạm vi bảo hiểm phải bao gồm cả những bệnh đặc 
biệt thì điện thoại viên vẫn cần nhẹ nhàng giải thích 
và nhắc khách hàng về những điều khoản đã ký kết 
trong hợp đồng bảo hiểm.

Tương tự như vậy, như trong tình huống cuộc gọi 
kiểm tra tình trạng chuyển khoản ngân hàng đã nói 
ở trên, tài khoản khách hàng bị phong tỏa trong một 
thời gian trước đó do nợ quá hạn và khách hàng chỉ 
vừa thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ trong ngày thứ 
Ba nên tài khoản sẽ được giải tỏa từ ngày thứ Tư. Tuy 
nhiên, khách hàng có nhu cầu chuyển khoản ngay 
trong ngày thứ Ba và khi không thực hiện được lệnh 
chuyển tiền, khách hàng có thể cho rằng ngân hàng 
gây khó dễ cho khách hàng, dẫn tới phản ứng bức xúc 
khi thực hiện cuộc gọi. Điện thoại viên cần thể hiện 
sự thông cảm và giải thích cho khách hàng rõ về tình 
huống này nhằm thông báo cho khách hàng biết rằng 
chắc chắn họ sẽ có thể thực hiện lệnh chuyển khoản 
từ sáng ngày thứ Tư trở đi. Trong khi giải thích cần 
tránh gây căng thẳng bằng các từ ngữ thể hiện thái 
độ cứng nhắc hoặc đánh giá thấp tình trạng tài chính 
của khách hàng.

3. KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
Các tình huống điện thoại gọi tới phản ánh tính 

cách, hành vi ứng xử của khách hàng cũng như nền 
tảng văn hóa của họ. Những yếu tố này ở mỗi tình 
huống mỗi khác và không có khuôn mẫu chung nào 
để xử lý tất cả các tình huống. Do đó, năng lực xử lý 
tình huống đòi hỏi sự vận dụng linh hoạt của nhiều 
kỹ năng và kiến thức khác như kỹ năng lắng nghe, kỹ 
năng biểu cảm, sự am hiểu văn hóa, kiến thức chuyên 
ngành. Nói chung, khách hàng luôn có hai nhu cầu 
khi gọi tới tổng đài dịch vụ khách hàng, đó là nhu cầu 
được tôn trọng và nhu cầu được giải đáp thắc mắc. 
Nắm vững được hai nhu cầu này của khách hàng, điện 
thoại viên có thể tùy cơ ứng biến để xử lý được tình 
huống trong hoàn cảnh cụ thể.

Như đã đề cập trên đây, điều đầu tiên mà điện thoại 
viên cần nắm được ở mỗi cuộc điện thoại của khách 
hàng là cảm xúc thực sự của họ. Đối với các cuộc gọi 

KỸ NĂNG VƯỢT QUA ÁP LỰC

KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

KỸ NĂNG BIỂU ĐẠT CẢM XÚC

KỸ NĂNG LẮNG NGHE

Các cấp độ kỹ năng và tần suất sử dụng
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kiểm tra tình trạng chuyển khoản ngân 
hàng không thực hiện được do nợ quá hạn 
chưa thanh toán kịp, cảm xúc của khách 
hàng thường là lo ngại lịch sử tài chính của 
họ không tốt dễ dẫn tới việc ngân hàng từ 
chối dịch vụ. Điện thoại viên vừa cần phải 
nắm vững các quy định của ngân hàng về 
vấn đề chuyên môn này, vừa phải tạo sự tin 
tưởng của khách hàng đối với dịch vụ của 
ngân hàng.  

Đối với khách hàng đòi khiếu nại bảo 
hiểm, tâm lý chung là dễ dàng bức xúc bởi 
quyền lợi bảo hiểm thấp hơn mong đợi. Với 
khách hàng thông báo tai nạn đối với xe ô 
tô, cảm xúc khi đó thường là lo âu vì một 
tài sản có giá trị lớn như vậy bị hư hỏng, 
ngoài ra có thể có liên quan cả đến tai nạn 
về người và các trách nhiệm pháp lý kèm 
theo. Do đó, khả năng xử lý tình huống 
linh hoạt của điện thoại viên sẽ phản ánh 
qua việc đặt câu hỏi phù hợp để xác định 
nhu cầu thực sự và tìm ra cách giải quyết 
vấn đề nhanh chóng, đạt kết quả cụ thể là 
khách hàng giảm thái độ bực tức hay cảm 
thấy hài lòng với cách hỗ trợ của điện thoại 
viên. Đối với trường hợp tai nạn xe ô tô, sẽ 
có nhiều cách và trình tự xử lý: giữ nguyên 
hiện trường, báo giám định viên gần nhất, 
liên hệ với cơ quan công an. Các cách xử 
lý này tùy thuộc vào thông tin cụ thể mà 
điện thoại viên đã có được từ khách hàng 
trong khoảng thời gian ngắn của cuộc điện 
thoại. Đơn giản như việc chụp ảnh hiện 
trường trong trường hợp xảy ra tai nạn 
phương tiện vận tải liên quan đến nhiều 
xe, nếu không phải do giám định viên có 
chuyên môn thực hiện, sẽ không phản ánh 
được đúng tình trạng lỗi và thiệt hại của 
các phương tiện vận tải có liên quan. Trong 
rất nhiều trường hợp, có thể nói chính việc 
quyết định đúng của điện thoại viên trong 
thời điểm đó sẽ giúp xác định chính xác 
mức độ thiệt hại và trách nhiệm của các 
bên có liên đới.

4. KỸ NĂNG VƯỢT QUA ÁP LỰC 
Các cuộc gọi điện thoại từ khách hàng 

tạo ra nhiều áp lực cho điện thoại viên. Áp 
lực đến không chỉ từ khách hàng, mà còn 
đến từ những tiêu chuẩn được sử dụng để 
giám sát và đánh giá chất lượng cuộc gọi.

Khách hàng gọi đến tổng đài với nhu cầu 
phản ánh các vấn đề đa dạng của họ. Mục 
tiêu cuối cùng của người điện thoại viên 
là làm khách hàng hài lòng. Với số lượng 
vài chục đến vài trăm cuộc gọi mỗi ngày, 
đặc biệt là những cuộc gọi bất ngờ đến 

từ những khách hàng “khó tính”, có thể nói tinh thần của điện 
thoại viên luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Phổ biến nhất, 
tình huống áp lực có thể đến từ khách hàng đang có tâm trạng 
không vui, khi đó họ có thể tìm cách đổ sự bực tức lên điện thoại 
viên. Ngoài ra, một khó khăn khác cũng gây áp lực cho điện 
thoại viên, đó là các cuộc điện thoại đến từ khách hàng ở nhiều 
vùng miền khác nhau. Mỗi nơi có một văn hóa xử sự, ngôn từ và 
giọng nói khác nhau. 

Ngoài ra, việc tất cả các cuộc gọi đều được ghi âm bởi các 
cấp giám sát để đánh giá chất lượng công việc là một yếu tố 
làm tăng áp lực với điện thoại viên. Đối với các cuộc gọi tư 
vấn sản phẩm bảo hiểm, thời gian trung bình cần thiết đạt 
10 phút cho một cuộc gọi là một yếu tố khác tạo áp lực cho 
điện thoại viên để khai thác đủ các thông tin tối thiểu như tên 
khách hàng, năng lực tài chính, nhu cầu bảo hiểm, tình trạng 
sức khỏe, những người có quyền lợi liên quan cũng như cung 
cấp một số lựa chọn phù hợp cho khách hàng. Đối với nhiều 
tổ chức tài chính, năng lực điện thoại viên được thực hiện qua 
đánh giá chất lượng (QA: Quality Assessment) với hàng chục 
tiêu chí đưa ra như: tổng số cuộc gọi hàng ngày, chỉ số tuân thủ 
thời gian làm việc, tỷ lệ cuộc gọi nhỡ, tỷ lệ chất lượng dịch vụ.

Cuối cùng, thời gian trực liên tục tại bàn làm việc với những 
yêu cầu khắt khe về sự tập trung cũng khiến các điện thoại 
viên cảm thấy phải thử thách khả năng chịu đựng, nhất là đối 
với thời gian làm việc theo ca buổi tối lên tới 8 tiếng hay các ca 
trực vào ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ.

Điện thoại viên là một nghề đòi hỏi nhiều kỹ năng được đào tạo 
bài bản, đồng thời cũng chịu nhiều áp lực. Do đó, ngoài những 
phẩm chất nhất định về giọng nói hay tính kiên nhẫn, điện thoại 
viên cần có sự nhiệt tình cũng như mong muốn gắn bó lâu dài 
với công việc. Có thể nói, trong hoàn cảnh phát triển bùng nổ các 
phương tiện liên lạc truyền thông, điện thoại viên là cầu nối hiệu 
quả mang khách hàng lại gần với doanh nghiệp hơn, đồng thời 
cũng là nhân tố giúp nâng cao vị thế của doanh nghiệp trong tâm 
trí của khách hàng.
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Quá trình hội nhập đã tạo điều kiện cho các công ty huy động vốn và 
niêm yết chứng khoán của mình tại các thị trường nước ngoài. Nhà đầu 
tư có nhiều cách khác nhau để đầu tư vào cổ phiếu của các công ty bên 
ngoài thị trường nội địa, cách đầu tiên là nhà đầu tư có thể trực tiếp tiến 
hành mua bán chứng khoán trên thị trường nước ngoài. Theo cách này, 
tất cả các khoản giao dịch mua, bán, cổ tức, chênh lệch giá đều được 
định bằng đơn vị tiền tệ quốc gia của công ty phát hành chứ không phải 
bằng đồng nội tệ của nhà đầu tư. Hơn nữa, nhà đầu tư còn phải làm quen 
với các quy trình và thủ tục liên quan đến việc giao dịch, bù trừ, thanh 
toán… tại các thị trường này. Ngoài cách đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư có 
thể sử dụng hình thức đầu tư thông qua chứng chỉ lưu ký (Depositary 
Receipts – DR). Mục tiêu bài viết nêu lên quy trình phát hành DR, lợi ích 
và thách thức khi phát hành DR, ưu điểm và nhược điểm của một số thị 
trường trên thế giới để lựa chọn thị trường phát hành DR và một số gợi ý 
chính sách nhằm đẩy mạnh kênh huy động vốn này.

Chứng chỉ lưu ký – 
KÊNH HUY ĐỘNG VỐN CHO CÁC 
DOANH NGHIỆP Ở THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI
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1. CHỨNG CHỈ LƯU LÝ - CƠ HỘI VÀ THÁCH 
THỨC KHI PHÁT HÀNH  

Chứng chỉ lưu ký (DR) là loại chứng 
khoán được giao dịch tại sở giao dịch 
chứng khoán trong nước, bằng đồng nội 
tệ và đại diện cho cổ phiếu của các công 
ty nước ngoài. Chứng chỉ lưu ký được 
khởi tạo khi cổ phiếu của một công ty 
nước ngoài được ký gửi vào ngân hàng 
lưu ký tại quốc gia có sở giao dịch chứng 
khoán mà cổ phiếu này dự kiến sẽ giao 
dịch. Ngân hàng lưu ký sau đó sẽ phát 
hành các chứng chỉ đại diện cho số cổ 
phiếu đã được ký gửi. Số lượng DR phát 
hành và mức giá của mỗi DR phụ thuộc 
vào tỷ lệ so sánh giữa DR dự kiến phát 
hành với số lượng cổ phiếu cơ sở. Do đó, 
một DR có thể đại diện cho một cổ phiếu 
cơ sở, nhiều cổ phiếu cơ sở hoặc một 
phần của cổ phiếu cơ sở. Giá của các DR 
cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố giống 
như các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ 
phiếu, trường hợp có sự chênh lệch giữa 
giá của DR và giá của các cổ phiếu cơ sở 
tại các thị trường giao dịch khác nhau có 
thể tạo ra cơ hội tìm kiếm lợi nhuận cho 
các giao dịch kinh doanh chênh lệch giá.

Ngân hàng lưu ký chịu trách nhiệm 
phát hành các chứng chỉ lưu ký đồng thời 
cũng đóng vai trò đăng ký và lưu ký bao 
gồm các nhiệm vụ xử lý các công việc như 
thanh toán cổ tức, thực hiện các nghĩa 
vụ thuế, chia tách cổ phiếu … Các ngân 
hàng như The bank of NewYork Mellon, 
Deutsche Bank, JP Morgan, Citibank … 
được biết đến như những ngân hàng 
cung cấp dịch vụ lưu ký lớn nhất.

Có hai loại chứng chỉ lưu ký là chứng 
chỉ lưu ký toàn cầu (Global Depositary 
Receipt – GDR) và chứng chỉ lưu ký tại Mỹ 
(American Depositary Receipt – ADR). 
Chứng chỉ lưu ký toàn cầu là loại chứng 
chỉ lưu ký được phát hành bên ngoài 
quốc gia của công ty có cổ phiếu cơ sở 
và bên ngoài Hoa Kỳ. Ngân hàng lưu ký 
phát hành GDR thường có trụ sở hoặc 
chi nhánh tại quốc gia nơi có sở giao dịch 
chứng khoán mà chứng chỉ lưu ký được 
giao dịch. Lợi thế của GDR là nó không bị 
lệ thuộc bởi các quy định liên quan đến 
tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài 
hay các quy định về kiểm soát dòng vốn 
của các quốc gia nơi các công ty phát 
hành cổ phiếu đóng trụ sở bởi nó được 
phát hành ở nước ngoài. Chứng chỉ lưu 
ký tại Mỹ (ADR) là chứng chỉ lưu ký được 

định bằng USD và được giao dịch trên 
các sở giao dịch chứng khoán của Mỹ 
như những cổ phiếu thường. Được tạo 
ra đầu tiên vào năm 1927, ADR là loại 
chứng chỉ lưu ký lâu đời nhất và hiện tại 
cũng là loại chứng chỉ lưu ký được giao 
dịch phổ biến nhất. ADR tạo điều kiện 
cho các công ty nước ngoài có thể huy 
động vốn từ các nhà đầu tư Mỹ. 

* Lợi ích về phía công ty phát hành
Hội nhập vào nền kinh tế thế giới: Để 

niêm yết chứng khoán thành công trên 
thị trường quốc tế, doanh nghiệp phải 
được các định chế tài chính lớn thẩm 
định, theo đó, hình ảnh và thương hiệu 
của doanh nghiệp trên thị trường quốc 
tế cũng được chứng minh và khẳng định. 
Ngoài ra, thương hiệu mạnh cũng giúp 
cho việc mở rộng thị trường, mạng lưới 
phân phối và đối tác của doanh nghiệp 
thêm thuận lợi.

Nâng cao tính thanh khoản cho cổ 
phiếu: số lượng nhà đầu tư trong và 
ngoài nước tăng lên do tin tưởng vào 
tiềm năng phát triển dài hạn của doanh 
nghiệp. Các doanh nghiệp Việt Nam có 
thể dùng chứng chỉ cổ phiếu niêm yết 
tại thị trường quốc tế làm phương tiện 
thanh toán cho các cuộc mua bán, sáp 
nhập, mở rộng phạm vi hoạt động trên 
thị trường quốc tế.

Nâng cao hiệu quả quản trị doanh 
nghiệp theo chuẩn quốc tế: Việc tham 
gia vào thị trường quốc tế khiến doanh 
nghiệp phải không ngừng nâng cao 
hệ thống quản trị doanh nghiệp, tiếp 
thu các tập quán thông lệ quản lý kinh 
doanh tiên tiến trên thế giới để có thể 
đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực quốc 
tế. Khi niêm yết ra sàn chứng khoán lớn 
ở nước ngoài, doanh nghiệp phải đáp 
ứng những điều kiện niêm yết khắt khe 
của sàn chứng khoán đó như tính minh 
bạch thông tin, tiêu chuẩn kế toán, mức 
độ quản trị doanh nghiệp, mức độ bảo 
vệ nhà đầu tư …

Tăng khả năng huy động vốn, đa dạng 
hóa nguồn vốn cho các doanh nghiệp trên 
thị trường quốc tế, đặc biệt trong hoàn 
cảnh thị trường chứng khoán trong nước 
khá ảm đạm, các đợt phát hành cổ phiếu 
nhằm tăng quy mô, đa dạng hóa các 
nguồn vốn đều không thu hút được sự 
quan tâm của nhà đầu tư trong nước.

* Thách thức về phía công ty phát hành
Huy động vốn quốc tế đồng nghĩa với 

việc doanh nghiệp chịu phát sinh nhiều 

Chứng chỉ lưu ký 
(DR) và giá của các 

cổ phiếu cơ sở tại 
các thị trường giao 
dịch khác nhau có 

thể tạo ra cơ hội 
tìm kiếm lợi nhuận 

cho các giao dịch 
kinh doanh chênh 

lệch giá.
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chi phí, đặc biệt là phí dịch vụ tư vấn luật, tư vấn nghiệp 
vụ được cung cấp bởi các công ty danh tiếng trên thế giới. 
Ngoài ra, doanh nghiệp cần đầu tư hơn nữa vào công tác 
marketing, PR để quảng bá thương hiệu trên trường quốc tế.

Mở rộng đối tượng cổ đông song song với việc quan hệ 
cổ đông của doanh nghiệp trở nên phức tạp hơn khi rào cản 
địa lý và rào cản ngôn ngữ sẽ gây khó khăn nhất định và 
phát sinh chi phí trong việc duy trì quan hệ với các nhà đầu 
tư quốc tế.

Hiện tại, Việt Nam chưa có khung pháp lý điều chỉnh việc 
các doanh nghiệp niêm yết tại thị trường quốc tế, điều này 
khiến các doanh nghiệp không thể chủ động được trong lộ 
trình niêm yết sàn quốc tế đã dự kiến.

Khi tham gia thị trường quốc tế, doanh nghiệp phải đáp 
ứng được các yêu cầu ngặt nghèo theo chuẩn mực quốc tế 
về quản trị doanh nghiệp, cơ chế báo cáo một cách thường 
xuyên, minh bạch và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý, đây là 
thách thức lớn nhất với các doanh nghiệp Việt Nam khi mà 
chuẩn mực kế toán của Việt Nam (Vietnamese Accounting 
Standards - VAS) vẫn còn một số điểm chưa tương ứng với 
chuẩn mực kế toán quốc tế (International Financial Reporting 
Standards - IFRS).

2. LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT RA NƯỚC NGOÀI CHO CÁC 
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

* Thị trường Mỹ và London
Thị trường chứng khoán Mỹ lớn nhất thế giới, thị trường 

London lớn nhất châu Âu và là trung tâm tài chính khu vực 
châu Âu. Doanh nghiệp niêm yết trên những sàn này sẽ có cơ 
hội tiếp cận với nguồn vốn khổng lồ, ổn định và khó bay hơi. 
Đây cũng là thị trường có tính thanh khoản cao và chi phí sử 
dụng vốn thấp. Để niêm yết được trên sàn này, doanh nghiệp 
phải thỏa mãn các điều kiện niêm yết cực kỳ khó khăn. Thị 
trường Mỹ nổi tiếng có tiêu chuẩn niêm yết khó nhất về chỉ 
tiêu tài chính và vấn đề minh bạch thông tin, bảo vệ nhà đầu 
tư nhưng nơi đây cũng có dịch vụ pháp lý tốt, những nhà 
phân tích lớn nhất thế giới như: Citigroup, Deutsche Bank, 
JPMorgan…

Phát hành ADR là hình thức dễ huy động vốn nhất tại Mỹ 
vì cơ quan phát hành ADR là những ngân hàng có tiếng ở 
Mỹ. Tuy nhiên, nhà đầu tư tại thị trường này chỉ biết và tin 
vào những cơ quan phát hành ra ADR mà sẽ không biết đến 
tên tuổi thực sự người phát hành ra cổ phiếu là các công ty 
ở nước ngoài.

Thị trường London có tiêu chuẩn niêm yết dễ hơn Mỹ và 
chú trọng về các chỉ tiêu ràng buộc như vốn hoạt động, quản 
trị công ty. London không bằng Mỹ về vốn hóa thị trường 
nhưng lại vượt Mỹ về số lượng công ty nước ngoài đến niêm 
yết. Ngoài ra, London còn dẫn đầu thế giới với trung tâm 
dịch vụ pháp lý, quản lý quỹ phòng ngừa rủi ro, ngân hàng, 
bảo hiểm, chứng khoán, phái sinh, kế toán, tư vấn quản lý …
Điều bất lợi của sàn Mỹ và London đối với doanh nghiệp Việt 
Nam là thị trường này xa xôi về mặt địa lý và khác nhau về 
múi giờ so với Việt Nam nên sẽ làm hao tốn thêm nguồn lực 
so với các thị trường khác.  

* Thị trường Hồng Kông và Singapore
Hồng Kông và Singapore là hai trung tâm tài chính của khu 

vực Đông Nam Á. So với Singapore, Hồng Kông là thị trường 
lớn hơn nhiều về quy mô. Những công ty niêm yết trên thị 
trường Hồng Kông chủ yếu là công ty Trung Quốc và một 
số rất ít đến từ các nước khác. Ngoài những công ty Trung 
Quốc, thị trường còn thu hút một số công ty đến từ Hồng 
Kông, Nhật, Úc, Đài Loan, Ấn Độ, Châu Âu, Hàn Quốc… Vậy 
so với Hồng Kông, Singapore có nhiều và đa dạng công ty 
nước ngoài đến niêm yết. Điều kiện niêm yết của Singapore 
dễ hơn Hồng Kông về các tiêu chí tài chính như lợi nhuận, 
vốn hóa thị trường, nhà bảo trợ ở Hồng Kông là bắt buộc 
trong khi Singapore thì không cần, cả hai quốc gia đều có 
chính sách thuế ưu đãi.  

Theo số liệu điều tra năm 2013 của tổ chức Z/Yen Group 
tại Luân Đôn về chỉ số bình chọn trung tâm tài chính trên thế 
giới, Singapore đứng thứ 4 với 751 điểm, sau Hồng Kông 759 
điểm. London dẫn đầu và NewYork đứng thứ hai.

10 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới

Đáng chú ý nhất về hoạt động phát hành GDR tại Việt Nam 
thời gian qua phải kể đến trường hợp của Tập đoàn Hoàng 
Anh Gia Lai (HAGL). HAGL đã bán 16,2 triệu cổ phiếu cho 
ngân hàng lưu ký là Deutsche Bank Trust Company Americas 
(DBTCA) với sự tư vấn của Công ty chứng khoán Ngân hàng 
Sài gòn Thương Tín (SBS). Dựa trên số lượng cổ phiếu này, 
cùng với 8,1 triệu cổ phiếu thưởng được hưởng vào ngày 
26/01/2011 (tỉ lệ 2:1), DBTCA đã phát hành 24,3 triệu GDR 
cho HAGL. Khối lượng GDR này đã được bán cho các nhà đầu 
tư nước ngoài và sau đó đã được niêm yết và giao dịch trên 
sàn Professional Securities Market (PSM) của Sở giao dịch 
chứng khoán London (London Securities Exchange - LSE) 
ngày 23/03/2011. Thành công của thương vụ này đã giúp 
HAGL huy động được 60 triệu USD, đồng thời thu hút được 
sự chú ý của nhà đầu tư quốc tế. Vì là doanh nghiệp tiên 
phong trong việc thực hiện kêu gọi vốn thông qua chứng chỉ 

CENTRE RATING

1 London 794

2 NewYork City 779

3  Hong Kong 759

4 Singapore 751

5      1 Tokyo 720

6      1 Zurich 718

7      1 Boston 714

8      1 Geneva 710

9      1 Frankfurt 702

10      1 Seoul 701
Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_centre



SOÁ 1 | 2014
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM

32

NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI

lưu ký nên HAGL phải mất gần 2 năm 
trong việc triển khai các thủ tục phát 
hành và niêm yết GDR cũng như chọn 
ngân hàng lưu ký, chọn công ty chứng 
khoán nước ngoài, nhà tư vấn luật …
Do đó, chi phí cho việc thực hiện các 
thủ tục phát hành và hoàn tất niêm yết 
GDR tại LSE là rất tốn kém mà không 
phải doanh nghiệp nào cũng thích hợp 
để thực hiện.

Việc GDR của HAGL gia nhập thị 
trường PSM trên LSE chỉ mới là bước 
đầu của quá trình này. Trong năm đầu 
tiên, HAGL phải cam kết tuân thủ các 
nghĩa vụ về báo cáo, bao gồm công bố 
các thông tin có thể tác động đến giá 
cổ phiếu, các vấn đề liên quan đến giao 
dịch, công bố báo cáo thường niên và 
duy trì một danh sách cổ đông được 
xem là trong nhóm có thông tin nội bộ. 
Những nhà đầu tư trên LSE mua GDR 
của HAGL đã trở thành cổ đông của 
doanh nghiệp này và do đó, những vấn 
đề về quan hệ cổ đông cũng  phức tạp 
hơn. Thách thức sau niêm yết là thách 
thức về quan hệ cổ đông và công bố 
thông tin kịp thời trên cả thị trường Việt 
Nam và London. Mặt khác, nếu GDR của 
HAGL không được giao dịch sôi động 
thì những đợt phát hành tiếp theo sẽ 
gặp trở ngại. Vì vậy, HAGL cũng phải làm 
tốt quan hệ marketing và khuyến khích 
các nhà phân tích quốc tế có báo cáo về 
GDR này để nhà đầu tư quốc tế thường 
xuyên để ý đến GDR của công ty. 

3. KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH
Nhu cầu DR từ các nhà đầu tư quốc 

tế đã và đang gia tăng mạnh vì các nhà 
đầu tư cần đa dạng hóa danh mục đầu 
tư, giảm chi phí, giảm mức độ rủi ro. 
Trong việc đa dạng danh mục đầu tư 
trên toàn cầu, các nhà đầu tư thường 
phải đối phó với nhiều thách thức khi 
đầu tư trực tiếp vào thị trường của các 
nước đang phát triển hoặc mới nổi, 

đặc biệt là gặp nhiều khó khăn trong 
việc nhận thông tin của công ty phát 
hành, các thách thức trong việc thanh 
toán, lưu ký và việc chuyển đổi ngoại 
tệ không rõ ràng hoặc tốn kém. Những 
DR vượt qua các rào cản cố hữu của 
đầu tư quốc tế, là một công cụ huy 
động vốn mới xuất hiện tại Việt Nam 
mang lại nhiều lợi ích cho doanh 
nghiệp cũng như nền kinh tế trong 
việc thu hút ngoại tệ từ bên ngoài. Tuy 
nhiên, số lượng doanh nghiệp sử dụng 
công cụ này để huy động vốn còn khá 
hạn chế. Do vậy, để công cụ này trở 
nên phổ biến và được sử dụng một 
cách có hiệu quả  thì cần có những giải 
pháp đồng bộ từ các cấp quản lý cho 
đến một số chủ thể có liên quan.

- Đối với các cơ quan quản lý nhà 
nước: Hoàn thiện hành lang pháp lý 
cho hoạt động niêm yết chứng khoán 
ra nước ngoài phù hợp với thông lệ 
quốc tế, cần quy định rõ vấn đề đăng 
ký, lưu ký, thanh toán bù trừ; Quy định 
về công bố thông tin ở mức độ bảo 
vệ nhà đầu tư cao; Nghiên cứu hoàn 
thiện quy chế quản trị công ty tiên tiến 
của thế giới áp dụng bắt buộc cho các 
công ty niêm yết tại Việt Nam để tạo 
điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam 
dần đạt đến sự chuẩn mực của các 
thông lệ quốc tế, tạo niềm tin cho các 
nhà đầu tư nước ngoài.

- Đối với doanh nghiệp trong nước: 
Chủ động tiếp cận các chuẩn mực tài 
chính kế toán theo chuẩn quốc tế, hầu 
hết tất cả các sàn chứng khoán ở các 
nước đều yêu cầu các công ty phải 
công bố báo cáo tài chính đã được 
kiểm toán và soạn theo tiêu chuẩn kế 
toán quốc tế IFRS của 3 năm tài chính 
trước khi niêm yết, vì vậy các doanh 
nghiệp cần lập ra một kế hoạch chi tiết 
vì để thực hiện được việc này công ty 
phải bỏ ra một chi phí đáng kể và quá 
trình thực hiện sẽ cần có sự liên kết của 

rất nhiều bộ phận quan trọng trong 
hoạt động kinh doanh của công ty; 
Từng bước xây dựng và áp dụng các hệ 
thống quản trị công ty tiên tiến của thế 
giới đối với công ty đại chúng và niêm 
yết; Xây dựng và phát triển thương 
hiệu công ty mang tầm cỡ quốc tế để 
thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư 
nước ngoài; Tích cực tìm kiếm những 
cơ hội kinh doanh mới, phát triển các 
dự án khả thi có tiềm năng tăng trưởng 
trong dài hạn; Cải thiện sự minh bạch 
trong việc công bố thông tin, áp dụng 
các chuẩn mực quốc tế trong việc trình 
bày các báo cáo tài chính và có quan 
hệ tốt với các tổ chức tài chính trong và 
ngoài nước; Lựa chọn nhà tư vấn niêm 
yết chuyên nghiệp và hiệu quả, doanh 
nghiệp nên lựa chọn nhà tư vấn nào 
hiểu rõ về thị trường mà doanh nghiệp 
muốn niêm yết và đã tư vấn thành 
công cho các doanh nghiệp khác niêm 
yết tại đó.
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toàn cầu (GDRs)  - cơ hội và thách thức đối với 

doanh nghiệp Việt Nam”, http://www.vnba.

org.vn/index.php?option=com_content&tas

k=view&id=710&Itemid=34

2.  Vũ Anh Đức (2011), “Chứng chỉ tín thác toàn cầu 

- công cụ huy động vốn cổ phần tối ưu”, http://

www.vnba.org.vn/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=1450:chng-ch-tin-

thac-toan-cu-cong-c-huy-ng-vn-c-phn-ti-u-

&catid=43:ao-to&Itemid=90

3.  Lê Ngọc Hùng (2012), “Chứng chỉ lưu ký toàn 

cầu (GDR) công cụ huy động vốn mới tại Việt 

Nam”, tạp chí Công nghệ ngân hàng, số 77, 

trang 51-57.

4.  Hồ Quốc Tuấn (2011), “Lên sàn ngoại bằng 

GDR: vừa sức doanh nghiệp Việt Nam”, 

http://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan/len-

san-ngoai-bang-gdr-vua-suc-dn-viet-nam-

20110331115145163ca31.chn

Yêu cầu niêm yết trên thị trường PSM tại LSE                                                     Nguồn: [4]

Cáo bạch có thể sử dụng chế độ kế toán quốc gia của 
công ty phát hành (national GAAP – national Generally 
Accepted Accounting Principals)
Tối thiểu 700.000 USD
Không quy định
 
Chỉ cần có số liệu kế toán đã kiểm toán của 3 năm gần nhất 
(hoặc ít hơn nếu công ty hoạt động lớn hơn 3 năm)

Quy định kế toán

Vốn hóa GDR
Số chứng chỉ lưu ký  
trôi nổi
Quy định về số năm  
giao dịch
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Luật thi đua, khen thưởng được 
ban hành năm 2003 cùng các 
văn bản quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành có giá trị 
pháp lý quan trọng để triển 

khai thực hiện công tác thi đua, khen 
thưởng. 

Sau 08 năm thực hiện Luật Thi đua, 
khen thưởng, công tác thi đua và 
khen thưởng ngày càng có vị trí quan 
trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo 
vệ Tổ quốc và trong đời sống xã hội. 
Công tác thi đua đã có những bước 
chuyển biến tích cực. Nhiều phong 
trào thi đua đã được các bộ, ngành, 
địa phương, các đơn vị phát động và 
triển khai sâu rộng, bám sát nhiệm vụ 
chính trị. 

Công tác khen thưởng ngày càng 
có nề nếp, chặt chẽ và đạt được 
những kết quả cơ bản trên các mặt 
như: khen thưởng thành tích trong 
02 cuộc kháng chiến, khen thưởng 
niên hạn, khen thưởng quá trình cống 
hiến, khen thưởng thành tích đột 
xuất, khen thưởng theo chuyên đề, 
khen thưởng thường xuyên và khen 
thưởng đối ngoại… 

Nhiều nội dung của Luật Thi đua, 
khen thưởng đã và đang đi vào cuộc 
sống, được các tầng lớp nhân dân 
đồng tình ủng hộ. 

Trong bối cảnh mới của đất nước, 
nhất là khi chuyển sang nền kinh tế 
thị trường, xây dựng nhà nước pháp 
quyền và hội nhập quốc tế, các hoạt 
động thi đua, khen thưởng, quản lý 
nhà nước về thi đua, khen thưởng bộc 
lộ dần những bất cập, cần được đổi 
mới căn bản theo hướng tôn trọng các 
quy luật khách quan của nền kinh tế 
thị trường, tôn trọng quyền và nghĩa 
vụ của các thành phần kinh tế tham 
gia vào phong trào thi đua, tuân theo 
các quy luật giá trị, quy luật lợi ích; tôn 
trọng nguyên tắc hiệu quả, thiết thực; 
tránh phô trương, hình thức lãng phí. 

Trong phạm vi bài viết này, chúng 
tôi muốn cùng tìm hiểu và trao đổi về 
những vấn đề được sửa đổi, bổ sung 
trong Luật, trong đó chú ý tới những 
nội dung liên quan tới doanh nghiệp.

NHỮNG NỘI DUNG 
Luật Thi đua 

khen thưởng 
được sửa đổi bổ 
sung năm 2013

Ngày 16/11/2013, Quốc 
hội đã ban hành Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều 

của Luật thi đua, khen 
thưởng (Luật số 39/2013/
QH13). Luật sẽ có hiệu lực 

kể từ ngày 01/6/2014.
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGUYÊN TẮC

Luật số 39/2013/QH13 đã sửa 
đổi 44 điều và bổ sung 01 điều 91a 
theo các nội dung cơ bản như sau: 

- Bổ sung các quy định có liên 
quan đến một số Luật, Pháp lệnh 
hiện hành về các đối tượng, thẩm 
quyền khen thưởng như: nâng 
cao tiêu chuẩn danh hiệu thi đua 
và các hình thức khen thưởng để 
tránh khen thưởng theo tích lũy 
thành tích, trùng lắp, tràn lan, dồn 
khen thưởng lên cấp trên và để 
nâng cao giá trị tôn vinh của các 
hình thức khen thưởng;

- Quy định thống nhất các 
hình thức khen thưởng cho cả hệ 
thống chính trị và toàn xã hội; làm 
rõ về thẩm quyền khen thưởng và 
đề nghị khen thưởng của cơ quan 
Văn phòng Quốc hội, Văn phòng 
Chủ tịch nước, Văn phòng Trung 
ương Đảng, các Ban của Đảng ở 
Trung ương, Kiểm toán Nhà nước. 

- Điều chỉnh nâng cao tiêu 
chuẩn, quy định cụ thể điều kiện 
đối với các hình thức khen thưởng 
cho các đối tượng, theo các lĩnh 
vực; nâng cao tiêu chuẩn Huân 
chương, Huy chương và Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ; 
quy định tiêu chuẩn cụ thể hơn 
các hình thức khen thưởng đối với 
công nhân, nông dân và người lao 
động trực tiếp. 

- Bổ sung nguyên tắc “không 
tặng thưởng nhiều hình thức cho 
một thành tích đạt được” tại điểm 
b khoản 2, Điều 6. Nguyên tắc này 
giải quyết được tồn tại sau: với 
cùng một thành tích thì không xét 
các danh hiệu thi đua khác nhau 
hoặc không để các cấp khác nhau 
cùng xét khen thưởng; nếu cấp 
trên đã khen thì cấp dưới không 
khen trùng và cấp nào khen thì 
cấp đó thưởng.

- Thay đổi tiêu chí “khen thưởng 
thường xuyên” thay bằng “khen 
thưởng theo công trạng và thành 
tích đạt được trong xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc; khen thưởng quá 
trình cống hiến”, qua đó khắc 

phục được việc khen thưởng 
cộng dồn, tích lũy thành tích và 
nêu rõ loại hình khen thưởng quá 
trình cống hiến;

- Bổ sung nguyên tắc bình đẳng 
giới trong khen thưởng.  Nguyên 
tắc này sẽ được cụ thể hóa trong 
văn bản hướng dẫn thi hành Luật ;

VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA
Luật số 39/2013/QH13  đã quy 

định cụ thể hơn, cao hơn tiêu 
chuẩn thi đua đối với các danh 
hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, 
“Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động 
tiên tiến”: quy định rõ tại khoản 2 
Điều 23 về sáng kiến, đề tài nghiên 
cứu được công nhận, nghiệm thu; 
bổ sung tiêu chuẩn của “Chiến sĩ 
thi đua cơ sở” đối với các đối tượng 
trong quân đội nhân dân và công 
an nhân dân trên cơ sở Luật hóa 
quy định của các Nghị định hiện 
hành; cụ thể hóa tiêu chuẩn “Lao 
động tiên tiến” đối với công nhân, 
nông dân, người lao động; bổ 
sung quy định “liên tục” tại Điều 
21; Bên cạnh đó, sửa đổi quy định 
tại Điều 31 phân cấp cho Bộ Quốc 
phòng và Bộ Công an quy định Cờ 
thi đua cấp tổng cục, quân khu, 
quân chủng, quân đoàn, binh 
đoàn và tương đương thuộc Bộ 
Quốc phòng, Bộ Công an. 

Luật số 39/2013/QH13  sửa đổi 
Điều 21 về thời điểm xét tặng 
danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn 
quốc” 5 năm một lần thay cho xét 
hàng năm như hiện nay để việc 
tôn vinh đúng vào dịp Đại hội Thi 
đua yêu nước các cấp và cũng phù 
hợp với việc tổng kết, đánh giá kế 
hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 
năm của đất nước;

Luật sửa đổi Điều 25 về “Cờ 
thi đua của Chính phủ” 03 năm 
xét một lần thay cho xét hàng 
năm như hiện nay nhằm nêu cao 
tính tôn vinh của hình thức khen 
thưởng này; 

Luật sửa đổi Điều 31 về danh 
hiệu thi đua của tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

xã hội đặc thù để đảm bảo sự 
thống nhất chung trong quản lý 
nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Luật  bổ sung thẩm quyền ban 
hành danh hiệu Cờ thi đua cấp 
tổng cục, quân khu, quân chủng, 
quân đoàn, binh chủng và tương 
đương thuộc Bộ Quốc phòng và 
Bộ Công an (Điều 73). Bổ sung 
thẩm quyền ban hành danh hiệu 
Cờ thi đua của Uỷ ban Mặt trận Tổ 
quốc, tổ chức chính trị - xã hội cấp 
tỉnh (Điều 79)

VỀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG
Luật số 39/2013/QH13  đã sửa 

đổi, bổ sung những nội dung liên 
quan đến hình thức, đối tượng, 
tiêu chuẩn khen thưởng gồm:

Đối với Huân chương
- Sửa đổi, bổ sung Điều 32 để 

làm rõ hơn về tính chất khen 
thưởng của huân chương và bổ 
sung quy định về khen thưởng 
quá trình cống hiến cho cá nhân 
có quá trình cống hiến lâu dài 
trong cơ quan, tổ chức;

- Bổ sung trong Điều 34 quy 
định về Huân chương Sao vàng là 
Huân chương cao quý nhất tặng 
cho nguyên thủ quốc gia nước 
ngoài để phù hợp với xu thế hội 
nhập quốc tế hiện nay và phát 
triển quan hệ hữu nghị giữa Việt 
Nam với các nước trên thế giới 

- Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn 
của các hình thức khen thưởng 
Huân chương (từ Điều 34 đến  
Điều 48) theo hướng, nâng cao 
tiêu chuẩn, không lấy danh hiệu 
thi đua làm điều kiện, tiêu chuẩn 
cụ thể để xét các hình thức khen 
thưởng, mà căn cứ vào thành tích 
đạt được và phạm vi ảnh hưởng 
để xét các hình thức khen thưởng 
cao hơn, khen thưởng tương xứng 
với thành tích đạt được; đồng thời, 
quy định tiêu chuẩn để những 
người trực tiếp là công nhân, nông 
dân, người lao động, nếu có thành 
tích sẽ được khen thưởng;

- Quy định cụ thể hơn tiêu chuẩn 
“Huân chương Lao động” các 
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hạng để phù hợp với các ngành, nghề, các đối 
tượng khác nhau. Quy định tặng thưởng “Huân 
chương Lao động”, “Huân chương Bảo vệ Tổ 
quốc” các hạng yêu cầu đạt một trong các tiêu 
chuẩn được quy định, trong đó có tiêu chuẩn 
“có phát minh, sáng chế,...”, tiêu chuẩn “nội bộ 
đoàn kết”. Đồng thời, đối với “Huân chương Lao 
động” và “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc”, đã bổ 
sung quy định thời gian cụ thể là 05 năm tiếp 
theo liên tục lập thành tích xuất sắc sau khi đã 
được tặng huân chương hạng hai, hạng ba để 
xét tặng huân chương hạng nhất, hạng nhì.

- Quy định thời gian xét khen thưởng từ Huân 
chương Lao động lên Huân chương Độc lập, 
Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Sao 
Vàng là 10 năm thay cho 05 năm như hiện nay 
(từ điều 34 đến Điều 44) nhằm thể hiện tính tôn 
vinh, cao quý của các hình thức khen thưởng này.

Đối với huy chương:
- Sửa đổi, bổ sung các điều 52, 54, 55 và Điều 

56 quy định các cá nhân trong lực lượng vũ 
trang được truy tặng các hình thức huy chương;

- Sửa đổi Điều 57 về tiêu chuẩn “Huy chương 
Hữu nghị” cho phù hợp với tình hình hội nhập 
quốc tế hiện nay.

Đối với danh hiệu vinh dự Nhà nước:
- Sửa đổi các điều 60, 61 quy định về thời điểm 

xét, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng 
(Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh 
hùng Lao động) 5 năm xét 01 lần vào dịp Đại hội 
thi đua yêu nước các cấp thay cho xét tặng hằng 
năm như hiện nay để phù hợp với việc tổng kết, 
đánh giá thực hiện kế hoạch kinh tế, xã hội 5 năm 
của đất nước (trừ những trường hợp có thành 
tích đặc biệt xuất sắc đột xuất);

- Sửa đổi các điều 62, 63, 64 và Điều 65 quy 
định về thời điểm xét tặng danh hiệu vinh dự nhà 
nước, cụ thể là 03 năm xét tặng 01 lần thay cho 
02 năm xét một lần như hiện nay, nhằm nâng cao 
giá trị tôn vinh của các hình thức này;

- Sửa đổi Điều 68 quy định về thời điểm xét 
tặng “Giải thưởng Nhà nước” là 05 năm xét một 
lần thay cho 02 năm xét một lần như hiện nay, 
để thống nhất với việc xét “Giải thưởng Hồ Chí 
Minh” 05 năm xét tặng một lần.

Đối với kỷ niệm chương, Huy hiệu: 
Bổ sung Điều 69 về thẩm quyền ban hành Huy 

hiệu cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
Theo đề nghị của các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương, hiện nay ngoài hình thức bằng 
khen, cờ thi đua cấp tỉnh để tặng cho cá nhân, 
tập thể có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, 
lao động, sản xuất, vì vậy cần bổ sung hình thức 
Huy hiệu để ghi nhận những cá nhân có đóng 
góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đối với Bằng khen:
- Sửa đổi, bổ sung Điều 71 để nâng cao tiêu 

chuẩn hình thức Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ;

- Sửa đổi, bổ sung Điều 72 để nâng cao tiêu 
chuẩn hình thức Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, 
đoàn thể trung ương; 

- Sửa đổi Điều 73 quy định về việc ban hành 
hình thức Bằng khen của tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội đặc thù 
để đảm bảo sự thống nhất chung trong quản 
lý nhà nước về thi đua, khen thưởng bao gồm: 
Bổ sung  hình thức Bằng khen cấp tổng cục, 
quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng 
và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ 
Công an; Bổ sung hình thức Bằng khen của Uỷ 
ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội 
cấp tỉnh. 

Đối với Giấy khen:
- Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 74 về hình 

thức Giấy khen của Chủ tịch hội đồng quản trị, 
Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp, 
để đảm bảo không phân biệt giữa thành phần 
kinh tế nhà nước với các thành phần kinh tế 
khác, cụ thể sửa cụm từ “Giấy khen của Chủ tịch 
Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các 
doanh nghiệp nhà nước” thành cụm từ “Giấy 
khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám 
đốc, Giám đốc các doanh nghiệp”;

- Sửa đổi, bổ sung Điều 75 để nâng cao tiêu 
chuẩn của hình thức Giấy khen; 

Luật số 39/2013/QH13 đã sửa đổi, bổ sung để 
làm rõ thẩm quyền quyết định khen thưởng của 
người đứng đầu các cơ quan ở trung ương (các 
điều 79, 80)

- Sửa đổi, bổ sung Điều 79 để làm rõ thẩm 
quyền của người đứng đầu các cơ quan ở 
trung ương: Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh 
Văn phòng trung ương Đảng, Trưởng các Ban 
của Đảng và tương đương ở trung ương, Tổng 
Kiểm toán Nhà nước; quyết định tặng cờ thi 
đua, bằng khen, danh hiệu “Tập thể Lao động 
xuất sắc”, "Đơn vị quyết thắng", danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể 
trung ương”.

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 80 bổ sung thẩm quyền 
quyết định công nhận danh hiệu thi đua và tặng 
giấy khen của Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng 
giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc các 
thành phần kinh tế, để đảm bảo không phân biệt 
giữa các thành phần kinh tế, cụ thể bỏ cụm từ “ 
nhà nước”;

Luật số 39/2013/QH13 bổ sung quy định về 
việc việc khen thưởng trong cơ quan tư pháp và 
trong cơ quan dân cử tại Điều 83. 
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VỀ CÁC QUY TRÌNH THỦ TỤC, THẨM 
QUYỀN VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI 
ĐUA, KHEN THƯỞNG

Luật số 39/2013/QH13 bổ sung quy 
định về thủ tục, hồ sơ đề nghị khen 
thưởng trong các cơ quan tư pháp và 
cơ quan dân cử tại Điều 83 và Điều  84: 
Hồ sơ khi đề nghị phong tặng danh 
hiệu thi đua phải có văn bản của cấp đề 
nghị; trong hồ sơ đề nghị khen thưởng 
phải có biên bản xét khen thưởng, 
nhằm đảm bảo tính chặt chẽ trong xét, 
phong tặng danh hiệu thi đua và đề 
nghị khen thưởng. 

Luật đã  sửa đổi quy trình, thủ tục, hồ 
sơ xét, đề nghị, hiệp y, quyết định danh 
hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; 
đảm bảo tính công khai, dân chủ trong 
quá trình bình xét, tôn vinh, trách 
nhiệm áp dụng công nghệ thông tin, 
hiện đại hóa quản lý công tác thi đua, 
khen thưởng (Điều 84)

Luật đã bổ sung quy định về Hội 
đồng thi đua, khen thưởng tại Điều 
91a, trong đó quy định về địa vị pháp lý, 
thành phần chung, Chủ tịch Hội đồng, 
thẩm quyền quyết định cụ thể thành 
viên, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 
đồng thi đua, khen thưởng trung ương, 
cơ quan thường trực của Hội đồng và 
trách nhiệm của Chính phủ trong việc 
quy định tổ chức và hoạt động của Hội 
đồng thi đua, khen thưởng tại cơ quan, 
tổ chức.

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC XEM XÉT 
ĐỂ TIẾP TỤC HOÀN CHỈNH VÀ HƯỚNG 
DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

Với việc sửa đổi 44/103 điều của 
Luật thi đua, khen thưởng năm 2003, 
Luật số 39/2013/QH13 có phạm vi sửa 
đổi, bổ sung rộng, nhưng đã tập trung 
xem xét, chỉnh sửa những vấn đề thực 
sự cần thiết trong công tác thi đua, 
khen thưởng. Có thể nói rằng Luật số 
39/2013/QH13 đã hoàn thành nhiệm 
vụ của Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều. Tuy nhiên, pháp luật về thi đua, 
khen thưởng vẫn còn nhiều tồn tại, cụ 
thể như:

Luật thi đua, khen thưởng hiện hành 
quy định nhiều hình thức khen thưởng 
cấp nhà nước (cụ thể là 25 hình thức 
khen thưởng cấp nhà nước với 45 cấp 
độ khen), dẫn đến sự trùng lắp, chồng 

chéo, tràn lan trong khâu thực hiện. Việc đề nghị các hình thức 
khen thưởng cấp nhà nước được thực hiện theo quy trình, thủ 
tục từ cấp cơ sở, phải qua nhiều cơ quan, cấp bậc xem xét nên 
tạo ra thủ tục hành chính rườm rà, khó kiểm soát. Do vậy, việc 
xem xét giảm bớt các hình thức khen thưởng cấp nhà nước là yêu 
cầu cần thiết.  

Các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn của các hình thức khen 
thưởng vẫn còn chưa rõ ràng, khó phân biệt và mang nặng tính 
chất định tính. Rất nhiều hình thức khen thưởng áp dụng tiêu 
chuẩn có “thành tích xuất sắc” (Điều 35, 38), “thành tích đặc biệt 
xuất sắc” (Điều 39, 60), “thành tích xuất sắc tiêu biểu” (Điều 71), 
“thành tích đột xuất” (Điều 75) hoặc “thành tích đặc biệt xuất sắc 
đột xuất” (Điều 60, 61)... Quy định như vậy vừa không định lượng 
được, vừa không rõ đâu là tiêu chí để phân biệt sự khác nhau 
giữa các loại thành tích này. Từ đó dẫn đến việc sẽ phải phụ thuộc 
rất lớn vào văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành của 
Chính phủ và Bộ, ngành, địa phương. Nếu không xác định một 
nguyên tắc chung trong Luật thì sẽ dễ dẫn đến việc thiếu thống 
nhất trong quá trình thi hành. 

Các quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, 
các cơ quan của Quốc hội cũng như một số cơ quan khác trong 
hệ thống chính trị nói chung cũng còn chưa rõ ràng hoặc còn bất 
cập (như về hình thức thi đua, thẩm quyền khen thưởng và đề 
nghị khen thưởng...).

Luật cần cụ thể hóa nguyên tắc bình đẳng giới. Để bảo đảm 
nguyên tắc bình đẳng giới thì cần quy định cụ thể trong các 
chương, điều về tiêu chuẩn cũng như việc xét khen thưởng đối 
với nữ giới chứ không chỉ nêu nguyên tắc chung.

Để có thể sửa đổi, bổ sung Luật một cách tổng thể thì cơ quan 
soạn thảo cần nghiên cứu thêm để xác định lại một cách chính 
xác nội dung của việc thi đua và việc khen thưởng. Thi đua là một 
quá trình còn khen thưởng chính là việc đánh giá kết quả của quá 
trình thi đua đó. Với quy định như hiện nay thì hai nội dung này 
đang có nhiều điểm trùng lặp (ví dụ như quy định về các danh 
hiệu thi đua thực chất cũng là một hình thức khen thưởng). 

Việc Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng năm 
2013 cho thấy rằng công tác thi đua, khen thưởng được nhà nước 
chú trọng và cố gắng điều chỉnh ngày càng sát hơn với thực tiễn 
đời sống xã hội. Hy vọng rằng, các văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật thi đua, khen thưởng mới sớm được ban hành sẽ hạn chế 
được những tồn tại của Luật, phát huy được mặt tích cực của các 
nội dung mới được sửa đổi bổ sung để nâng cao giá trị của Luật, 
góp phần làm cho Luật sửa đổi, bổ sung sớm đi vào cuộc sống.

Việc Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật 
Thi đua, khen thưởng năm 2013 cho 
thấy rằng công tác thi đua, khen 
thưởng được nhà nước chú trọng và 
cố gắng điều chỉnh ngày càng sát 
hơn với thực tiễn đời sống xã hội.
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Ban chuẩn mực kế toán tài chính Mỹ (FASB) và 
IASB đang triển khai gần chục dự án chung, 
nhằm thiết kế cải thiện và đưa Nguyên tắc kế 
toán được chấp nhận chung ở Mỹ (US GAAP) 
có thể tương thích, tiền gần tới IFRS.

Thông qua các dự án này – về các cấu thành chính 
của báo cáo tài chính - hai bên dự kiến cải thiện thông 
tin báo cáo tài chính cho các nhà đầu tư trong bối cảnh 
có sự hội nhập giữa hai chuẩn mực. Đây là một bước 
tiến quan trọng hướng tới một khung kế toán chung, 
một bước cần thiết trong quá trình toàn cầu hóa kinh 
doanh và đầu tư.

Các dự án bao gồm:
• Công cụ tài chính
• Ghi nhận doanh thu

• Cho thuê
• Báo cáo thu nhập đầy đủ
• Đo lường giá trị hợp lý
• Dừng ghi nhận
• Hợp nhất
• Trợ cấp sau khi làm việc 
• Cân đối tài sản - Giá trị ròng
• Trình bày báo cáo tài chính
• Dừng hoạt động
• Công cụ tài chính với đặc điểm của cổ phiếu
• Hợp đồng bảo hiểm
• Kế hoạch kinh doanh phát thải
Hiện nay, ba dự án đầu tiên (in đậm) được coi là dự 

án ưu tiên - phần lớn là do sự khác biệt của US GAAP 
hiện tại với IFRS và sự cần thiết cải tiến các chuẩn mực.  

TƯƠNG LAI NÀO 
cho dự án 
hội tụ của 

“Hội tụ” là thuật ngữ để mô 
tả sự tiến lại gần nhau của 

hệ thống báo cáo tài chính 
riêng ở mỗi quốc gia và Chuẩn 

mực báo cáo tài chính quốc 
tế (IFRS). Kể từ khi thành lập 

vào năm 2001, Ban chuẩn mực 
kế toán quốc tế (IASB) đã có 

những bước tiến dài trong 
việc đạt được sự hội tụ kế toán 

toàn cầu, với kết quả là việc 
chấp nhận IFRS trên toàn thế 

giới đã tăng lên nhanh chóng. 

US GAAP vào IFRS?
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CÁC MỐC QUAN TRỌNG CỦA DỰ ÁN

Sự hỗ trợ của Ủy ban chứng khoán và sàn 
giao dịch Mỹ (SEC) cho IFRS bắt đầu từ năm 
1988, nhưng phải đến năm 2002, IASB và 
FASB mới ký kết thỏa thuận Norwalk nhằm 
tạo ra một bộ chuẩn mực thống nhất. Công 
việc bắt đầu một cách nghiêm túc vào năm 
2006 với các dự án chung giữa hai bên để đưa 
các chuẩn mực tiến gần đến nhau hơn.

Trong năm 2005, Liên minh châu Âu bắt 
buộc tất cả các công ty niêm yết (trong phạm 
vi thẩm quyền) sử dụng IFRS và trên khắp thế 
giới, hơn 120 khu vực chuyển đổi đầy đủ sang 
IFRS hoặc kết hợp IFRS vào báo cáo tài chính 
của mình. Tuy nhiên, các nước Mỹ, Nhật Bản 
và Ấn Độ thì bỏ qua việc thực hiện này.

Trong năm 2010, SEC cho biết: năm 2015 
có thể là thời điểm áp dụng các tiêu chuẩn 
quốc tế, nếu quyết định được thực hiện trong 
năm 2011. 

ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ ÁN
•  Ảnh hưởng của các dự án này không chỉ 

liên quan tới kế toán.
•  Nhiều chuẩn mực có ảnh hưởng đến hoạt 

động của doanh nghiệp và có thể cần 
nhiều thời gian cho việc phân tích và thực 
hiện, đặc biệt đối với công ty lớn. 

•  Ảnh hưởng đến việc liên lạc với cổ đông, 
đến các thỏa thuận hợp đồng vì thế đòi 
hỏi việc đánh giá lại tính đầy đủ của hệ 
thống và các hoạt động, bao gồm cả con 
người và các nguồn lực khác.

•  Các phát sinh về đào tạo và ngân sách 
cũng cần được giải quyết.

Việc kết hợp US GAAP với IFRS - được xem 
là rất quan trọng cho một mô hình toàn cầu 
- đã trải qua hơn mười năm thực hiện. Nhưng 
vấn đề then chốt là khi nào các tiêu chuẩn 
quốc tế sẽ trở thành tiêu chuẩn toàn cầu thực 
sự? Đó là một câu hỏi không thể trả lời nếu 
thiếu sự đồng thuận của nước Mỹ.

Kể từ năm 2002, sau hơn mười năm, các 
công ty, nhà đầu tư và các kế toán viên vẫn 
đang chờ đợi sự phê chuẩn của Washington. 
Tuy nhiên, có một số rào cản lớn cần đàm 
phán trước khi SEC cam kết, bởi hiện vẫn còn 
nhiều việc cần thương lượng về nội dung của 
một số chuẩn mực. 

Trong một cuộc điều tra năm 2001 
“Khảo sát triển vọng IFRS”, công ty 
PricewaterhouseCoopers (PWC) cho biết 
phần lớn các công ty (57%) tin rằng những 

lợi ích của chuẩn mực quốc tế mang lại nhiều 
hơn so với chi phí chuyển đổi bỏ ra. 

Trong số 2.700 nhà điều hành được hỏi, 
70% tin rằng IFRS sẽ làm gia tăng tính có thể 
so sánh của các báo cáo của công ty, trong khi 
1/3 tin tằng IFRS sẽ khuyến khích khả năng 
tiếp cận vốn toàn cầu. 

Mặc dù vậy, vẫn có 18% tin tằng IFRS sẽ 
“không có lợi ích đáng kể” nào. Việc ước tính 
chi phí mà công ty phải bỏ ra để thực hiện 
IFRS cho kết quả rất khác nhau. Cuộc khảo sát 
cho thấy 23% tin rằng sẽ tốn hơn 1 triệu đô 
la, và gần một nửa nghĩ tới con số lớn hơn 5 
triệu đô la. 

Tuy nhiên, một nhóm khác lại cho rằng con 
số này có thể nhỏ hơn 500 triệu đôla Mỹ. PwC 
nhấn mạnh thêm coi đây như là một sự không 
chắc chắn đối với các chi phí thực tế của việc 
chuyển đổi sang IFRS. Nhưng do sự không 
chắc chắn này đã phần nào làm kéo dài thêm 
các quyết định của SEC. 

Aaron Anderson - Giám đốc chính sách và 
thực thi IFRS tại IBM, cho biết: “Tiến độ chậm 
hơn dự kiến. SEC thận trong trong hành động 
của mình bởi họ muốn chắc chắn quyết định 
của mình là đúng đắn. Thời gian không quan 
trọng bằng việc đưa ra câu trả lời đúng.”

BÁO CÁO SEC NGÀY CÀNG XA RỜI DỰ ÁN HỘI TỤ
Tháng 7/2012, Báo cáo từ SEC về hội tụ 

chuẩn mực kế toán toàn cầu làm cho mục tiêu 
ban đầu của nó ngày càng xa vời. Các thành 
viên của SEC thể hiện sự do dự về việc sáp 
nhập tiêu chuẩn quốc tế và US GAAP.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất IFRS áp dụng 
cho các công ty đại chúng Mỹ là vấn đề tài 
trợ của IASB. 

Việc tài trợ dựa trên tự nguyện rất quan 
trọng đối với IASB, báo cáo của SEC cho biết, 
đến năm 2008, IFRS Foundation đã tài trợ 
cho IASB chủ yếu thông qua việc đóng góp 
tự nguyện từ những người tham gia trên thị 
trường vốn trên thế giới. Vấn đề quan ngại là 
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có thể IASB bị ảnh hưởng bởi các tổ chức cung cấp tài trợ 
cho nó. Trong khi đó, Đạo luật Sarbanes-Oxley năm 2002 
yêu cầu cơ quan thiết lập chuẩn mực kế toán cho các công 
ty Mỹ được tài trợ thông qua kinh phí hỗ trợ kế toán từ 
các tổ chức phát hành chứng khoán của Hoa Kỳ. Hiện nay, 
kinh phí cho Financial Accounting Foundation (FAF), công 
ty mẹ của FASB. 

Trong khi đó, Quỹ IFRS đã tăng tài trợ từ các nguồn độc 
lập, khoảng 25% năm 2012 được dự kiến sẽ đến từ bảy 
trong số các công ty kế toán lớn nhất, theo báo cáo của 
SEC, đây là rào cản đối với tính độc lập thực sự của IASB 
trong quá trình xây dựng chuẩn mực. Các rào cản bao gồm:

Bảo trì: SEC cho rằng Ủy ban Giải thích IFRS nên làm 
nhiều hơn việc giải quyết các vấn đề kế toán phát sinh của 
IFRS hiện tại và đưa hướng dẫn kịp thời. 

Áp dụng và thi hành luật: Một đánh giá cho thấy, trong 
khi tuân thủ IFRS, việc áp dụng toàn cầu có thể rút ngắn 
sự khác biệt trong thực tế triển khai. Báo cáo cũng viết 
rằng cộng đồng báo cáo tài chính, bao gồm SEC, có thể 
có tác động tích cực trong việc áp dụng thống nhất và 
thực thi IFRS.

Sử dụng các nhà thiết lập chuẩn mực quốc gia: Cần thiết 
phải tăng cường sự gắn kết của IASB vào các nhà thiết lập 
chuẩn mực tại các quốc gia để hiểu được những phức tạp 
của hệ thống báo cáo đối với từng nước riêng biệt.

Quản trị của Quỹ IFRS Foundation: Thiết lập Cơ chế để 
xem xét, bảo vệ thị trường vốn của Mỹ, chẳng hạn như 

duy trì một FASB tích cực để hỗ trợ IFRS. 
Ảnh hưởng tới thuế: Ảnh hưởng 

về thuế liên bang và tiểu bang khi áp 
dụng IFRS cũng được nêu ngắn gọn 
trong báo cáo. Nếu luật thuế hiện hành 
của liên bang và tiểu bang không được 
sửa đổi để phản ánh IFRS, yêu cầu các 
công ty theo dõi một  lượng đáng kể sự 
khác biệt giữa sổ sách và thuế. Một số 
công ty cũng có thể sẽ phải đóng thuế 
nhiều hơn bởi vì IFRS không cho phép 
việc sử dụng các phương pháp LIFO 
(nhập sau – xuất trước) cho hàng tồn 
kho, và Chuẩn mực ghi nhận doanh thu 
quốc tế yêu cầu một công ty sử dụng 
cùng một phương pháp kế toán hàng 
tồn kho cho các mục đích báo cáo tài 
chính, thuế.

Sự thay đổi sang IFRS cũng có thể đặt 
ra yêu cầu các công ty về sự cho phép 
từ IRS để thay đổi phương pháp kế toán 
và có thể ảnh hưởng đến tính toán thu 
nhập và lợi nhuận cho các mục đích 
thuế liên bang. Chính sách chuyển giá 
cũng có thể bị ảnh hưởng.

Báo cáo xác định 2 khu vực của thuế 
nhà nước có thể bị ảnh hưởng bởi IFRS 
thông qua: (1) phân bổ thu nhập, nếu 
IFRS thay đổi các yếu tố phân bổ cơ 
bản; và (2) các loại thuế dựa trên giá trị 
ròng hoặc vốn chủ sở hữu của công ty.

Trong báo cáo dài 137 trang của 
mình được phát hành vừa qua, SEC đã 
xem xét tất cả các cách có thể để thống 
nhất với IFRS, được thiết lập bởi IASB 
và US GAAP. Nhưng bản báo cáo nêu rõ 
rằng đặt IASB vào chỗ ngồi của người 
lái chưa được tính đến.

“Báo cáo đẩy các nỗ lực hội tụ trở 
lại một vài bước”, ông Keith Peterka - 
cổ đông của công ty kế toán Hoffman 
Mayer McCann phát biểu. Điều đó cũng 
có thể là một điều tốt, ông nói thêm, 
bởi vì thực hiện một chuẩn mực kế 
toán thống nhất toàn cầu có thể gây ra 
nhiều khó khăn. 

Báo cáo này là một bất ngờ đối với các 
chuyên gia - những người luôn mong 
đợi SEC sẽ có những bước đi dài hơn. 
Tuy nhiên, nhiều giám đốc tài chính và 
chuyên gia kế toán vẫn hi vọng SEC sẽ 
có chuẩn mực IFRS phiên bản Mỹ để 
cùng tồn tại với GAAP. "Mỹ rõ ràng là 
một nền kinh tế lớn và quan trọng nên 
rất khó để có chuẩn mực mang tính 
toàn cầu nếu thiếu sự tham gia của Mỹ” 
ông Stephen Chipman - Giám đốc điều 
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hành của Grant Thornton nói.
Các thành viên của SEC đã bắt đầu 

nhiệm vụ nặng nề là nghiên cứu xem 
liệu có nên chuyển từ GAAP sang IFRS 
từ năm 2010. Trong báo cáo của mình, 
các nhân viên của SEC đã trích dẫn một 
số lĩnh vực trong đó có các phương 
pháp tiếp cận kế toán khác nhau, chẳng 
hạn như các mô hình giảm giá trị tài sản 
đối với thiết bị, nhà xưởng và tài sản, 
cũng như hàng tồn kho và các tài sản 
vô hình. Các chi phí đáng kể mà công 
ty lớn hay công ty nhỏ có thể phải bỏ 
ra trong việc chuyển đổi từ GAAP đến 
IFRS cũng là một điểm được đề cập. 
"Nhiều tổ chức chỉ ra rằng các chi phí 
lựa chọn theo IFRS đầy đủ có thể là một 
trong những chi phí lớn nhất theo quan 
điểm kế toán”.

Một số quan sát viên không hài lòng 
với những lý do được trích dẫn trong 
báo cáo về việc thận trọng của báo cáo. 
Michel Prada, chủ tịch các ủy viên của 
IFRS Foundation, cảm thấy tiếc rằng 
SEC đã không đề nghị về việc áp dụng 
IFRS, và phát biểu rằng báo cáo chỉ 
nêu thêm vào sự không chắc chắn. "Vì 
lợi ích của cả Mỹ và các bên liên quan, 
các ủy viên mong đợi SEC giải quyết sự 
không chắc chắn liên quan đến cam kết 
của Mỹ đối với các chuẩn mực kế toán 
toàn cầu", 

Khó khăn của hầu hết những người 
thiết lập chuẩn mực kế toán quốc tế 
phải đối mặt với dự án hội tụ có thể dễ 
dàng nhận ra giống như chủ tịch FASB 
Leslie Seidman và Chủ tịch hội đồng 
IAS Hans Hoogervorst phát biểu trên 
cùng một diễn đàn.

Trong một bài phát biểu tại Hội nghị 
AICPA, Hoogervorst hối thúc SEC thông 
qua việc áp dụng IFRS cho các công ty 
đại chúng Mỹ. Trong khi Seidman cho 
biết, báo cáo tài chính tại Mỹ cần sự 
hướng dẫn rõ ràng và tỉ mỉ hơn so với 
cách tiếp cận dựa trên các nguyên tắc 
chung của IASB. 

“Yêu cầu rõ ràng đối với việc điều 
chỉnh này không có nghĩa rằng IFRS có 
sự thiếu sót mà chỉ đơn giản là mục tiêu 
mang tính so sánh 100% của bộ chuẩn 
mực duy nhất chưa thể đạt được trong 
tương lai gần, vì những lý do có tính 
hợp pháp, tại một số các thị trường vốn 
lớn nhất thế giới." Seidman nói. “Việc 
hướng dẫn là cần thiết ở Hoa Kỳ, vì ở 
đó vốn tồn tại một nền văn hóa kiện 

tụng. Hệ thống báo cáo tài chính tại 
Mỹ không thể hoạt động về lâu dài với 
các chuẩn mực kế toán cung cấp các 
nguyên tắc chung.”

Quyết định trên IFRS ở Mỹ thuộc 
về các ủy viên SEC, không phải với 
Seidman hoặc FASB. Tuy nhiên, việc 
thực hiện không nhất quán trên toàn 
thế giới do sự khác biệt văn hóa, kinh 
doanh và kinh tế tại các quốc gia và 
vùng lãnh thổ khác nhau là một thách 
thức mang tính so sánh đối với IFRS, 
Seidman nói. Ví dụ, Trung Quốc đã lựa 
chọn chuẩn mực IFRS đối với các bên 
liên quan – chuẩn mực liên quan đến 
công ty do chính phủ kiểm soát và các 
nhà chính sách Mỹ cần hướng dẫn thực 
hiện thường xuyên để chuyển giao một 
cách kịp thời, ngay cả sau khi một tiêu 
chuẩn được ban hành. 

Báo cáo tâm điểm của các dự án hội 
tụ FASB-IASB đã gây thêm của sự thất 
vọng của IASB với sự thất bại của SEC 
để ra quyết định về IFRS.

Sự không chắc chắn về quyết định 
của SEC không phải bối cảnh tốt cho 
các dự án hội tụ khi hai bên cố gắng để 
đạt được sự đồng thuận về các chuẩn 
mực ghi nhận doanh thu, cho thuê, và 
các công cụ tài chính.

Tuy nhiên, Paul Beswick - quyền Kế 
toán trưởng của SEC, không đưa ra đề 
nghị rõ rang.  Ông chỉ nói ông hy vọng 
trong một năm tới, SEC sẽ có một dấu 
hiệu tốt hơn theo hướng đi IFRS. "Lời 
khuyên tốt nhất tôi có thể đưa ra hãy 
đón xem”, Beswick nói.

IASB hy vọng FASB là một đối tác đầy 

đủ trong một diễn đàn toàn cầu của các 
nhà biên soạn chuẩn mực kế toán quốc 
gia và khu vực. Nếu không có một sự 
cam kết của Hoa Kỳ về IFRS, tương lai 
hợp tác giữa hai bên rất mờ mịt.  

Tài liệu tham khảo:
-  US GAAP & IFRS convergence - http://www.

pwc.com/

-  “SEC Report Backs Away from Convergence”- 

www3.cfo.com

-  “Still in flux: Future of IFRS in U.S. remains 

unclear after SEC report”& “FASB, IASB union 

fragile amid SEC indecision on IFRS FASB, IASB” 

- http://www.journalofaccountancy.com

- International GAAP 2011 – E&Y.

Khó khăn của hầu hết 
những người thiết 
lập chuẩn mực kế 
toán quốc tế phải đối 
mặt với dự án hội tụ 
có thể dễ dàng nhận 
ra giống như chủ tịch 
FASB Leslie Seidman 
và Chủ tịch hội đồng 
IAS Hans Hooger-
vorst phát biểu trên 
cùng một diễn đàn.

IFRS cùng với US GAPP là hai 
khung báo cáo tài chính được ghi 
nhận trên toàn thế giới. Mặc dù vẫn 
còn một vài điều chưa chắc chắn 
theo quan điểm của SEC về vai trò 
của IFRS ở Mỹ, nhưng chắc chắn 
rằng yêu cầu một bộ chuẩn mực kế 
toán chất lượng cao được ghi nhận 
trên toàn thế giới là cực kì cần thiết 
đối với các nhà tạo lập chính sách 
và các nhà quản lý. Do đó, dường 
như IFRS sẽ có vai trò quan trọng 
và thực sự sẽ trở thành “Các nguyên 
tắc chung được chấp nhận quốc tế 
(GAAP quốc tế)”.

Tuy nhiên, để điều này trở thành 
hiện thực, cần thiết phải có sự áp 
dụng, hướng dẫn nhất quán hỗ trợ 
của IFRS cho Các nguyên tắc chung 
được chấp nhận tại mỗi quốc gia.
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I.  KINH TẾ THẾ GIỚI ĐANG DẦN PHỤC HỒI DÙ 
TỐC ĐỘ VẪN CHẬM
Năm 2013, kinh tế thế giới đối mặt với không ít 

khó khăn, thách thức song đã có dấu hiệu cải thiện 
nhờ sự phục hồi của các nền kinh tế hàng đầu. Mặc 
dù vậy, do các nền kinh tế mới nổi tiếp tục tăng 
trưởng chậm lại khiến tốc độ tăng trưởng của kinh 
tế toàn cầu vẫn thấp hơn năm 2012. Theo báo cáo 
tháng 1/2014 của World Bank, kinh tế toàn cầu năm 
2013 tăng trưởng 2,4%, năm 2012 tăng 2,5%.

Sang năm 2014-2015, kinh tế thế giới dự báo tiếp 
tục được cải thiện, đạt mức tăng trưởng 3,2% và 
3,4% (World Bank) nhờ sự phục hồi mạnh mẽ hơn 
của Mỹ và châu Âu. Sự hồi phục dù vẫn chậm của 
kinh tế toàn cầu tiếp tục thúc đẩy nhu cầu bảo hiểm 
tăng trở lại. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất ổn và rủi 
ro đối với kinh tế toàn cầu. Theo Swiss Re, kinh tế 
Mỹ vẫn phải nỗ lực để đạt được đà tăng trưởng bền 
vững hơn. Khu vực châu Âu đang tăng trưởng trở lại 
nhưng chưa thể nhanh chóng bứt phá ít nhất là 2 
năm nữa. Trung Quốc tăng trưởng khả quan song 
đà tăng đã giảm. Chương trình Abenomics của Nhật 
Bản làm suy yếu đồng yên nhằm thúc đẩy tăng 

trưởng và tăng lạm phát nhưng Nhật vẫn cần những 
cải cách cơ cấu mạnh mẽ hơn. Các nền kinh tế mới 
nổi tiếp tục đối mặt với sự mất giá của đồng nội tệ, 
cầu nội địa yếu, thâm hụt cán cân thanh toán tăng 
cao và vấn đề cải cách kinh tế, do đó chưa thể lấy lại 
đà tăng trưởng cao như giai đoạn trước. Bất ổn trên 
thị trường tài chính toàn cầu và rủi ro chính trị có xu 
hướng gia tăng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

Để hỗ trợ đà phục hồi kinh tế trong năm 2014-
2015, dự báo chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ tiếp tục 
duy trì ở các thị trường phát triển trong thời gian tới, 
tuy nhiên theo xu hướng giảm dần. Trong khi đó, sức 
ép lạm phát giảm ở các thị trường mới nổi cũng tạo 
dư địa cho các chính phủ nới lỏng chính sách tiền tệ 
với mặt bằng lãi suất thấp để thúc đẩy tăng trưởng. 
Trong bối cảnh đó, theo Swiss Re, lợi suất trái phiếu 
chính phủ tham chiếu dự báo sẽ tăng trở lại trong 
vòng vài năm tới, các thị trường cổ phiếu cũng diễn 
biến tích cực hơn nhờ kinh tế phục hồi. Hoạt động 
đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, nhờ đó, được 
cải thiện hơn trong năm 2014-2015. Mặc dù vậy, mặt 
bằng lãi suất duy trì ở mức thấp vẫn là thách thức lớn 
đối với lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm. 

THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM THẾ GIỚI 2013 
và triển vọng 2014 - 2015
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II.  NGÀNH BẢO HIỂM THẾ GIỚI 
PHỤC HỒI NHẸ TRONG NĂM 2013 
VÀ DỰ BÁO TRIỂN VỌNG TÍCH 
CỰC HƠN TRONG 2014-2015 

1. Thị trường bảo hiểm phi nhân 
thọ (BHPNT): Doanh thu phí tăng 
trưởng trở lại nhưng lợi nhuận của 
ngành vẫn ở mức thấp 

Năm 2013 thách thức lớn nhất đối 
với thị trường BHPNT vẫn là sự suy giảm 
tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Theo ước 
tính của Swiss Re, doanh thu phí gốc 
BHPNT tăng trưởng 2,5% (đã trừ yếu 
tố lạm phát), bằng mức tăng của 2012 
nhờ sự phục hồi vẫn ở mức khiêm tốn 
của hoạt động kinh tế toàn cầu và tăng 
tỷ lệ phí bảo hiểm ở các thị trường chủ 
chốt. Sự hồi phục mạnh nhất trên thị 
trường BHPNT 2013 diễn ra ở khu vực 
Bắc Mỹ do tác động tích cực của nền 
kinh tế Mỹ. Các thị trường mới nổi tăng 
7,8%, giảm nhẹ so với 2012, do suy 
giảm kinh tế ở các quốc gia phụ thuộc 
xuất khẩu khu vực Đông Nam Á, Trung 
& Đông Âu. Mặc dù vậy, các thị trường 
mới nổi vẫn là đầu tàu tăng trưởng của 
thị trường BHPNT thế giới. 

Kết quả khai thác năm 2013 khả quan 
hơn năm 2012, tuy nhiên lợi nhuận của 
doanh nghiệp BHPNT vẫn chịu sức ép 
từ hoạt động đầu tư không khả quan. 
Xu hướng này sẽ tiếp diễn trong 2 năm 
tới do mặt bằng lãi suất vẫn thấp dù dự 
báo sẽ tăng nhẹ trở lại. ROE toàn ngành 
năm 2013 dự báo đạt khoảng 7%, 
tăng nhẹ so với năm 2012. Toàn ngành 
BHPNT đảm bảo khả năng thanh toán 
với biên khả năng thanh toán cuối 2012 
là 119%, cao hơn mức trước khủng 
hoảng và đủ để đối phó với những kịch 
bản rủi ro thiên tai lớn. Mặc dù vậy, xét 
từ góc độ kinh tế, mức vốn đó không 
đủ do rủi ro trên bảng cân đối kế toán 
dự báo sẽ tăng (do bất ổn liên quan đến 
vấn đề nợ công ở Eurozone có thể làm 
tăng risk margin của các doanh nghiệp 
bảo hiểm, khả năng sử dụng dự phòng 
cũng hẹp hơn đối với doanh nghiệp 
bảo hiểm trong những năm tới…).

Năm 2014-2015, tăng trưởng kinh tế 
toàn cầu dự báo được cải thiện, nhờ đó 
hỗ trợ tăng nhu cầu BHPNT, tăng trưởng 
toàn thị trường dự báo đạt lần lượt 

TĂNG TRƯỞNG DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ (%) 
Nguồn: Swiss Re
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3,1% và 3,4%. Các thị trường phát triển 
dự báo tiếp tục lấy lại đà tăng trưởng 
với mức tăng 2,1% và 2,5% trong năm 
2014-2015. Khu vực thị trường mới nổi 
tiếp tục tăng trưởng chậm lại, nhất là 
khu vực Mỹ La tinh và châu Á, song vẫn 
được dự báo là đầu tàu tăng trưởng thị 
trường bảo hiểm thế giới với mức tăng 
7,7% và 7,2%. Lợi nhuận thuần bảo 
hiểm của ngành BHPNT cũng dự báo 
cải thiện hơn.

Theo Swiss Re, các doanh nghiệp 
BHPNT ở khu vực châu Á hiện chịu sức 
ép giảm cả doanh thu phí và lợi nhuận. 
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn đối 
mặt với tổn thất do thiên tai gia tăng. 
Để đảm bảo tăng trưởng và hiệu quả, 
các doanh nghiệp chú trọng tìm kiếm 
các giải pháp cho việc đánh giá rủi ro và 
định phí hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, rủi 
ro kinh tế vĩ mô toàn cầu, môi trường 
đầu tư không thuận lợi, rủi ro thảm họa 
thiên tai, biến đổi khí hậu, dân số, xã 
hội đặt ra yêu cầu thắt chặt hơn quy 
định quản lý đối với các doanh nghiệp 
BHPNT, đòi hỏi các doanh nghiệp phải 
tăng cường năng lực quản trị, tài chính, 
vốn, quản lý rủi ro…

2. Thị trường bảo hiểm nhân thọ 
(BHNT) tiếp tục phục hồi song vẫn 
chưa thoát khỏi khó khăn

Theo Swiss Re, năm 2013 thị trường 
BHNT thế giới tăng trưởng khả quan 
hơn, đạt 2,9%, so với mức tăng 2,4% 
của năm 2012 nhờ các thị trường mới 

nổi tăng trưởng 6,2% (2012 tăng 4,8%), 
trong đó khu vực Mỹ La tinh và châu Á 
mới nổi tăng trưởng lần lượt 10,8% và 
6,3%. Các thị trường phát triển tăng 
trưởng 2,3%, cao hơn năm 2012 là 2%. 
Doanh thu KTM cải thiện ở nhiều thị 
trường. Bảng cân đối kế toán duy trì 
ổn định (solid) do các doanh nghiệp 
bảo hiểm tiếp tục giảm rủi ro (de-risk) 
đối với các sản phẩm và tổn thất tài sản 
giảm nhẹ nhờ các thị trường cổ phiếu 
và tín dụng được cải thiện. Mặt bằng 
lãi suất thấp đã tác động làm giảm lợi 
nhuận đầu tư (investment yields) và 
giảm chênh lệch lãi suất cam kết và 
lãi suất đầu tư của doanh nghiệp bảo 
hiểm. Mặt bằng lãi suất thấp và tăng 
trưởng doanh thu phí thấp đã làm giảm 
lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm. 

Năm 2014-2015, tổng doanh thu 
phí BHNT toàn cầu dự báo tăng 
trưởng 4,1% và 4,2% nhờ tăng trưởng 
khả quan tại các thị trường mới nổi, 
khoảng 6%. Doanh thu khai thác mới 
đang dần tăng trở lại tại nhiều quốc 
gia, trong đó có cả các thị trường phát 
triển. Tại các thị trường mới nổi, động 
lực tăng trưởng chính là thu nhập của 
người dân tăng và nhận thức về bảo 
hiểm của người dân được cải thiện. 
Tiềm năng tăng trưởng các sản phẩm 
bảo hiểm tử vong và bảo vệ sức khỏe ở 
các thị trường mới nổi là rất lớn. 

Lãi suất dự báo dần tăng trở lại song 
vẫn ở mức thấp, các thị trường tài 
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chính bất ổn và thay đổi về các quy định pháp lý 
vẫn là những thách thức lớn đối với ngành bảo 
hiểm. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh 
ngày càng nhiều thách thức, các cơ quan quản 
lý yêu cầu các DNBHNT đảm bảo dự phòng để 
có thể đáp ứng các nghĩa vụ nợ. Sau một vài lần 
trì hoãn do các vấn đề kỹ thuật, Solvency II nhiều 
khả năng sẽ được triển khai từ đầu năm 2016, 
theo đó yêu cầu về vốn sẽ tăng đối với các cam 
kết và rủi ro tài sản dài hạn. 

Theo Swiss Re, các DNBHNT đang đối phó với 
những thách thức hiện nay bằng cách chú trọng 
quản lý đầu tư và quản lý tài sản nợ-có, cắt giảm 
chi phí hoạt động, điều chỉnh mức lãi nằm ngoài 
lãi suất được hưởng từ hợp đồng (bonus), đồng 
thời thúc đẩy lợi nhuận kỹ thuật thông qua chiến 
lược sản phẩm và chiến lược khai thác tối ưu 
hơn. Còn theo EY, hiện nay doanh nghiệp BHNT 
tập trung hơn vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, 
phát triển các sản phẩm bảo vệ, cắt giảm chi phí. 
Tuy nhiên, để thích ứng với những thay đổi hiện 
nay, theo EY, chiến lược hàng đầu của DNBHNT 
cần đảm bảo sức mạnh tài chính, chú trọng quản 
trị vốn và rủi ro, cơ cấu sản phẩm cân bằng, tránh 
tập trung quá cao vào các sản phẩm tiết kiệm 
đầu tư. Việc chuyển từ sản phẩm đầu tư sang bảo 
vệ sẽ tránh được cạnh tranh và sự biến động lớn 
của thị trường tài chính. 

3. Thị trường tái bảo hiểm ổn định trong 
năm 2013, lợi suất đầu tư năm 2014-2015 dự 
báo vẫn ở mức thấp

Theo các chuyên gia, các thảm họa tự nhiên 
có xu hướng tăng lên, khiến ngành BHPNT và 
tái bảo hiểm đối mặt với nhiều khó khăn. Năm 
2011 xảy ra nhiều thảm họa thiên nhiên, làm 
tăng mạnh bồi thường tổn thất của DNBH trong 
năm 2012. Tuy nhiên, theo Aon Benfield doanh 
thu phí ròng của thị trường tái BH toàn cầu vẫn 

TĂNG TRƯỞNG DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM NHÂN THỌ (%) 
Nguồn: Swiss Re

tăng trưởng trong năm 2011-2012 (một 
phần nhờ tăng tỷ lệ phí của một số sản 
phẩm do rủi ro thiên tai). 

Năm 2013, Fitch dự báo thị trường tái 
bảo hiểm ổn định hơn năm 2012  nhờ 
nền tảng vốn mạnh và lợi nhuận khai 
thác tái bảo hiểm được duy trì. Đối với 
thị trường tái BHPNT,  lợi nhuận thuần 
tái BHPNT khả quan trong năm 2013 
chủ yếu nhờ quản lý bồi thường rủi ro 
thảm họa và đảm bảo dự phòng bồi 
thường tổn thất. Theo Swiss Re, tỷ lệ 
combined ratio tái BHPNT ước khoảng 
90% trong năm 2013. Đối với thị trường 
tái BHNT, theo Swiss Re, doanh thu phí 
hầu như không tăng trưởng trong năm 
2013 do các thị trường phát triển giảm 
tăng trưởng. Swiss Re cũng ước tính 
ngành tái bảo hiểm toàn cầu đạt được 
lợi nhuận ở mức trung bình trong năm 
2013 do lợi nhuận đầu tư giảm dù lợi 
nhuận khai thác vẫn khả quan. 

Tổn thất do thiên tai cùng với các 
khoản lỗ từ hoạt động đầu tư chưa được 
hiện thực hóa (unrealized investment 
losses) được coi là nguy cơ lớn nhất đến 
triển vọng ổn định của ngành tái bảo 
hiểm hiện nay. Năm 2014, thách thức 
lớn đối với ngành tái bảo hiểm là duy 
trì phí tái bảo hiểm ổn định ở mức thấp 
để giữ thị phần trong khi dự báo trong 
2014 thiên tai có thể xảy ra nhiều hơn 
so với năm 2013. Lợi suất đầu tư thấp 
nhưng ổn định, đồng thời việc sử dụng 
nguồn dự phòng giảm là hai nhân tố 
khiến khả năng đạt lợi nhuận 2014 
thấp hơn năm 2013. 

Theo Swiss Re, chủ đề tranh cãi nhiều 
nhất trên thị trường tái bảo hiểm phi 
nhân thọ trong năm 2013 không phải 
là rủi ro thiên tai mà là sự xuất hiện của 
nguồn vốn thay thế. Trong bối cảnh lãi 
suất thấp, dòng tiền đổ vào ngành tái 
bảo hiểm từ các quỹ đầu cơ, quỹ hưu trí 
vẫn tiếp tục tăng. Theo dự báo của Aon, 
trong vòng 5 năm tới, nguồn vốn thay 
thế được mở rộng, khoảng 100 tỷ USD, 
sẽ làm thay đổi thị trường tái bảo hiểm. 

III.  XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ 
TRƯỜNG BẢO HIỂM 

Thị trường bảo hiểm đang chứng 
kiến những thay đổi nhanh chóng của 
môi trường kinh doanh, những biến 
đổi lớn về dân số, xã hội và nhu cầu 
ngày càng cao của khách hàng. Theo 
Capgemini, ngành BHPNT đang chứng 
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kiến những thay đổi về cả 3 chức năng cơ bản trong chuỗi giá 
trị của ngành là (i) front-office, (ii) quản lý hợp đồng và khai 
thác bảo hiểm, và (iii) bồi thường. Trong khi đó, do tác động 
của khủng hoảng và suy thoái kinh tế, hoạt động kinh doanh 
BHNT thay đổi trên nhiều khía cạnh (hoạt động, tăng trưởng, 
lợi nhuận…). Hiện nay khách hàng có xu hướng e ngại rủi ro 
hơn (risk averse), yêu cầu cao hơn về sự minh bạch và linh 
hoạt của sản phẩm, sự tương tác đa kênh từ doanh nghiệp 
bảo hiểm. Những thách thức về kinh tế trong những năm qua 
cũng đòi hỏi các DNBH đánh giá lại các ưu tiên chiến lược, 
đồng thời chủ động thay đổi, cải cách để nắm bắt những cơ 
hội phát triển mới.

Về xu hướng sản phẩm, các sản phẩm bảo hiểm phát triển 
đa dạng cùng với nhu cầu gia tăng của khách hàng. Khách 
hàng ngày càng ưa thích các gói sản phẩm bảo hiểm phức hợp 
(bundled insurance products) đi kèm với mức phí hấp dẫn, 

quyền lợi cạnh tranh hay các giải pháp và tư vấn tài chính tích 
hợp và mang tính cá nhân hóa cao (customized). Do đó, chiến 
lược sản phẩm của DNBH cũng cần thay đổi theo hướng sáng 
tạo và linh hoạt hơn nhằm khai thác tối ưu sức mua của khách 
hàng. Theo EY, xu hướng hiện nay là các DNBH chú trọng lợi ích 
của khách hàng và chuyển đổi từ bán hàng sang linh hoạt đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, xu hướng dân số đang 
già đi, tuổi thọ ngày càng tăng và tầng lớp trung lưu gia tăng ở 
các quốc gia mới nổi, nhất là khu vực châu Á, mở ra cơ hội cho 
DNBH khai thác đa dạng sản phẩm bảo hiểm như bảo hiểm sức 
khỏe và tai nạn, bảo vệ tài sản, hưu trí... và cung cấp sản phẩm 
bảo hiểm trọn gói (all-in-one insurance). 

Về kênh phân phối, xu hướng chung là các DNBH triển khai 
chiến lược đa kênh phân phối để tăng cường tiếp cận khách 
hàng. Bên cạnh các kênh truyền thống, kênh online hiện đã trở 
nên không thể thiếu nhờ tính thuận tiện và dễ dàng tiếp cận 
đối với khách hàng. Kênh hợp tác bancassurance cũng ngày 

càng phát triển do các tập đoàn tài chính lớn đang chuyển 
dần sang phân phối đa dạng các sản phẩm tài chính. Nhu cầu 
về các giải pháp tổng hợp bảo vệ sức khỏe, tài sản và hưu trí 
dự báo mở ra nhiều cơ hội cho kênh bancassurance. Theo EY, 
trong tương lai, số lượng khách hàng, tại mỗi giai đoạn của 
cuộc đời của họ, đều có thể là động lực phát triển cho các 
DNBH, nhất là bảo hiểm nhân thọ. Do đó, các DNBH cần điều 
chỉnh kênh phân phối để đáp ứng các nhu cầu chuyên biệt 
gắn với mỗi phân khúc khách hàng. 

Sức ép cạnh tranh và đổi mới kênh phân phối thúc đẩy các 
DNBH tăng cường đầu tư vào công nghệ thông tin (IT) để giảm 
chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu quả quản lý rủi 
ro. Theo nghiên cứu của Ovum, đầu tư của các DNBH khu 
vực Châu Á-Thái Bình Dương vào lĩnh vực IT sẽ tăng nhanh 
nhất, đạt mức 11,6% vào năm 2017. Các ưu tiên hàng đầu 
của các DNBH Châu Á- Thái Bình Dương là triển khai các nền 
tảng xử lý lõi và phát triển các kênh phân phối kỹ thuật số 
nhằm nắm bắt cơ hội thị trường. 

Khai thác big data (dữ liệu lớn), các phương tiện truyền 
thông và mạng xã hội cũng là xu thế lớn của thị trường bảo 
hiểm trong thời gian tới. Theo PWC, năng lực xử lý thông 
tin và phân tích tăng lên sẽ hỗ trợ DNBH ngăn ngừa, lựa 
chọn rủi ro và định phí hiệu quả hơn, nhờ đó cung cấp sản 
phẩm với chi phí rẻ hơn, mang tính cá nhân hơn, trong khi 
vẫn đảm bảo được lợi nhuận. Xu thế này đang làm thay đổi 
cách thức tiếp cận thị trường của nhiều DNBH. Ngoài ra, 
sự phát triển của các phương tiện truyền thông đại chúng 
(Twitter, facebook…) và mạng xã hội hỗ trợ lớn cho kênh 
phân phối và sự cộng tác giữa DNBH và khách hàng, đồng 
thời có thể tăng cường tốc độ và sự linh hoạt trong hoạt 
động của DNBH. 

Ngoài ra, xu thế hợp nhất (consolidation) cũng được dự 
báo gia tăng do tiềm năng tăng trưởng của lĩnh vực bảo 
hiểm sẽ thúc đẩy sự gia nhập thị trường của các đối thủ mới. 
Mặt khác, cạnh tranh gia tăng, rủi ro gia tăng trên các thị 
trường tài chính và những thay đổi quy định pháp lý liên 
quan đến vốn, năng lực tài chính, quản lý rủi ro của DNBH 
sẽ thúc đẩy hoạt động M&A trong lĩnh vực bảo hiểm. Xu 
hướng này sẽ tạo ra những tập đoàn bảo hiểm lớn, có sức 
mạnh tài chính, và những doanh nghiệp này sẽ tập trung 
hơn vào chất lượng dịch vụ khách hàng và các giải pháp duy 
trì khách hàng. 
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Tạp chí “LOMA Resource” đã 
có những cuộc trao đổi với 
những nhân vật hàng đầu 
trong ngành bảo hiểm để 
lắng nghe những chia sẻ của 

họ về những dự đoán trong năm 2014, 
những thách thức lớn nhất mà bảo 
hiểm nhân thọ phải đối mặt và hướng 
giải quyết các thách thức đó.

Tham gia vào cuộc trao đổi, chia sẻ 
bao gồm các lãnh đạo hàng đầu của LL 
Global, các tổ chức bảo trợ cho hiệp hội 
bảo hiểm LOMA và LIMRA, chủ tịch các 
Tập đoàn lớn về tài chính, bảo hiểm cùng 
với các chuyên gia phân tích tài chính.

DOANH THU, PHÍ BẢO HIỂM VÀ LỢI 
NHUẬN

Kỳ vọng về doanh thu, phí và lợi 
nhuận là khá khiêm tốn vì thêm một 
năm cá biệt với mức lãi suất thấp được 
duy trì, thị trường vốn nhiều biến động, 
tỷ lệ thất nghiệp, công tác cải cách 
ngành bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 
giữa các công ty bảo hiểm và khách 
hàng đang không được chú trọng, 
thêm vào đó là chi phí kinh doanh cố 
định đang ở mức cao. Bề nổi của môi 
trường kinh doanh đầy thách thức này 
là việc khách hàng đang tìm kiếm một 

danh mục an toàn, làm tăng tính hấp 
dẫn của bảo hiểm nhân thọ suốt đời với 
bảo lãnh cố định, bảo hiểm nhân thọ 
chỉ số và các sản phẩm niên kim cũng 
như đảm bảo được thu nhập. Những 
sản phẩm lai là một điểm sáng khác. 

Một nhà lãnh đạo phát biểu rằng. “Về 
lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, thì tên của 
cuộc chơi chính là cải tiến sản phẩm. 
Những công ty bảo hiểm có thể tạo 
ra những sản phẩm lai mới và kết hợp 
những tính chất phù hợp để đáp ứng 
thành công những nhu cầu cụ thể. “Khi 
khách hàng tìm kiếm những sản phẩm 
bảo hiểm có thể đáp ứng được nhu cầu 
đa dạng và góp phần bảo đảm được tài 
chính cho cuộc sống về sau này”. 

Một lãnh đạo khác chia sẻ. “Chúng tôi 
dự đoán các sản phẩm với những lợi ích 
thực, phân phối ổn định và liên kết lợi 
ích như dịch vụ bảo hiểm chăm sóc sức 
khỏe dài hạn sẽ tiếp tục phát triển.

” Thời buổi kinh tế khó khăn cũng dẫn 
đến việc tăng lãi từ các sản phẩm đảm 
bảo thu nhập như bảo hiểm thương tật 
do tai nạn  trong suốt những năm làm 
việc của khách hàng và một dòng thu 
nhập theo chuỗi niên kim trong suốt 
thời kỳ hưu trí. Bảo hiểm tự nguyện – 
đó là việc các sản phẩm bảo hiểm được 

mua bởi cơ quan nơi làm việc – được coi 
là một thị trường tiềm năng khác, các 
nhà lãnh đạo ngành bảo hiểm chia sẻ.

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Theo như các lãnh đạo của ngành thì 

công nghệ đang trở nên quan trọng 
hơn bao giờ hết – đặc biệt là các công 
cụ phân tích, mạng xã hội, và di động. 
Rất nhiều những thiết bị máy tính bảng 
được coi là những công cụ hiệu quả 
trong việc minh họa bán hàng, trạng 
thái khai thác bảo hiểm, tương tác 
khách hàng, và những ứng dụng được 
sử dụng khác. 

Các lãnh đạo ngành bảo hiểm coi 
mạng xã hội là công cụ phát triển 
thương hiệu và gắn kết khách hàng 
hiệu quả. Họ đang áp dụng những 
công cụ phân tích trên mọi khía cạnh 
kinh doanh, bao gồm marketing, thống 
kê bảo hiểm, phân phối, và trên toàn 
chuỗi giá trị. 

Một lãnh đạo ngành chia sẻ: “Việc sử 
dụng dữ liệu lớn và các công cụ phân 
tích mô tả nhằm mục đích hiểu hành 
vi khách hàng và xây dựng mối quan 
hệ bền chặt hơn với khách hàng là có 
nhiều tiềm năng lớn”. Sử dụng công 
nghệ để hợp tác – với khách hàng, chat, 

XU HƯỚNG   
ngành bảo hiểm nhân thọ 

thế giới năm 2014

Những nhân vật 
đứng đầu trong 

ngành bảo hiểm 
Hoa Kỳ dự đoán 
rằng doanh thu, 

lợi nhuận, cấu trúc 
doanh nghiệp, công 

nghệ thông tin và 
dịch vụ khách hàng 

là những yếu tố biến 
động nhiều nhất 

của ngành bảo hiểm 
nhân thọ thế giới 

trong năm 2014
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chia sẻ màn hình, hội nghị qua video 
trực tuyến, chia sẻ tài liệu và chia sẻ 
thông tin wikis. – đang là một lĩnh vực 
được chú trọng nhằm hoàn thiện quy 
trình kinh doanh/quy trình khai thác 
bảo hiểm mới. 

Các nhà lãnh đạo cho rằng việc triển 
khai công nghệ không phải là việc tiết 
lộ mối quan hệ giữa đại lý bảo hiểm và 
khách hàng; thay vào đó, những công 
nghệ này sẽ nâng cao và cải thiện các 
mối quan hệ. 

“Chú trọng của ngành bảo hiểm là 
việc kỹ thuật số hóa ứng dụng, quá 
trình khai thác bảo hiểm, chuyển giao 
và dịch vụ bảo hiểm”, hai nhà lãnh đạo 
cho biết “sử dụng các mẫu đơn điện tử, 
chữ ký điện tử , công cụ khai thác bảo 
hiểm điện tử, chuyển giao bảo hiểm 
điện tử và nền tảng công nghệ dịch vụ 
tự phục vụ để đạt hiệu quả và tốc độ 
lớn hơn. Tuy nhiên những công nghệ 
vốn nhiều tiềm năng nhất lại là những 
công nghệ làm mờ vai trò của đội 
ngũ truyền thông mà có thể thay đổi 
mô hình gắn kết từ mô hình dựa trên 
khuôn mẫu sang mô hình hội thoại”.

THAY ĐỔI VỀ CẤU TRÚC
Các nhà lãnh đạo ngành không kỳ 

vọng sẽ có nhiều sự thay đổi về cấu 
trúc trong năm 2014. 

Một lãnh đạo nói rằng “Một số hoạt 
động mua bán sáp nhập M&A về kênh 
phân phối sẽ diễn ra vì các trung gian 
bảo hiểm muốn mở rộng quy mô”. “Đối 
với các công ty bảo hiểm, những nhân 
tố thúc đẩy kinh doanh để mua bán 
sáp nhập là không có”. Hầu hết, bất cứ 
một hoạt động mua bán sáp nhập nào 
đều liên quan đến việc những công 
ty bảo hiểm lớn mua lại những công 
ty nhỏ hơn, ít lợi thế cạnh tranh hơn 
và/hoặc cả nền tảng kinh doanh quan 
trọng mang tính chiến lược. Chúng ta 
cũng có thể nhận thấy việc mua đứt 
bán đoạn các công ty bảo hiểm niên 
kim, một xu hướng được manh nha 
vào năm ngoái khi một nhóm các công 
ty vốn cổ phần tư nhân và các công 
ty bảo hiểm đã mua lại nền tảng kinh 
doanh hưu trí đã bị đóng từ các công 
ty muốn tìm giải pháp để giảm thiểu 
rủi ro cho bảng cân đối của mình. 

Cuối cùng, “rất nhiều những công ty 
sẽ tạo ra những dòng sản phẩm mới (sản 
phẩm kết hợp, chỉ số, lợi ích thu nhập) 
để đáp ứng nhu cầu khách hàng và phát 
triển [cũng như theo đuổi] những chiến 
lược kênh phân phối mới (những quầy 
bán lẻ phi truyền thống, phương thức 
tiếp cận khách hàng trực tiếp).

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Dịch vụ khách hàng ưu việt là mấu 

chốt thành công của các công ty bảo 
hiểm, theo các nhà lãnh đạo ngành, 
“Chúng ta đã có một ngành bảo hiểm 
vượt trội với việc chi trả 1.5 tỷ USD hàng 
ngày cho những người hưởng thụ” một 
lãnh đạo chia sẻ “nhưng chúng ta có thể 
làm hơn thế, để chắc chắn những khách 
hàng mua bảo hiểm và các khách hàng 
khác có một sự trải nghiệm mà chúng ta 
phải tự hào.”. Trong suốt thập kỷ qua, kỳ 
vọng của khách hàng về dịch vụ đã thay 
đổi sâu sắc và đang được hình thành vởi 
các công ty bên ngoài ngành bảo hiểm. 

Một lãnh đạo ngành nói, trong số 
những thành tố của một dịch vụ vượt 
trội, là những chuyên gia tư vấn giỏi, 
những nhân viên chăm sóc khách hàng 
qua điện thoại được đào tạo bài bản, 
những nền tảng công nghệ phức tạp, 
những quy trình kinh doanh được nâng 
cao, và một loạt các lựa chọn truyền 
thông cho khách hàng như dịch vụ web, 
ứng dụng điện thoại di động, và email. 

Cuối cùng “Kỳ vọng về ứng dụng 
tùy chỉnh hóa và cá nhân hóa là quan 
trọng nhất trong tất cả mọi ngành và 
điều này đòi hỏi tất cả những người 
cung cấp phải thấu hiểu được nhu cầu 
khách hàng nếu họ muốn thành công.”

NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGÀNH
Khi được hỏi về việc liệt kê các thách 

thức đối với ngành bảo hiểm nhân thọ 
trong năm 2014, các nhà lãnh đạo đã 
chỉ ra những vấn đề riêng của ngành 
bảo hiểm và cả những vấn đề kinh tế 
vĩ mô. 

Một nhà lãnh đạo ngành chỉ ra rằng: 
Về mặt kinh tế vĩ mô, “mặt bằng lãi suất 
dài hạn thấp, thị trường vốn đầy biến 
động, cũng như những điều kiện kinh 
tế toàn cầu và Mỹ sẽ còn tiếp tục là 
thách thức, với mặt bằng lãi suất thấp là 

áp lực đặc biệt đối với những sản phẩm 
và kết quả kinh doanh. Những nhà lãnh 
đạo ngành cũng chỉ ra sự thay đổi pháp 
lý về (khả năng thanh chi trả), tài khóa 
(ngân sách liên bang), và môi trường 
tiền tệ (nới lỏng định lượng liên bang). 

Một lãnh đạo ngành chia sẻ “Những 
biến động khó lường của nền kinh tế 
sẽ khiến việc hoạch định và triển khai 
các chiến lược dài hạn trở nên khó 
khăn”. Nó cũng dẫn đến việc khách 
hàng quyết định không mua hàng nữa. 

Rất nhiều người cũng lo lắng về việc 
thiếu nguồn nhân lực giỏi. Một lãnh 
đạo nói: Cải thiện hoạt động, tận dụng 
lợi thế của công nghệ tiên tiến, và giới 
thiệu cải cách cũng đòi hỏi những 
nhân sự phù hợp. “Tìm ra những công 
ty bảo hiểm mới, những nhà khai thác 
bảo hiểm mới và những chuyên gia 
phân tích sẽ thực sự là một thách thức”. 

Một số lãnh đạo ngành bày tỏ quan 
ngại về độ tuổi của lực lượng bán 
hàng. Một lãnh đạo ngành chia sẻ “Độ 
tuổi của đại lý bán hàng theo nhân 
khẩu học là điều quan trọng”. “Các 
công ty phải tìm cách thu hút, đào tạo 
và phát triển thế hệ mới của các đại 
lý bảo hiểm”. Đội ngũ bán hàng trung 
gian đầy khó khăn vẫn còn là một vấn 
đề khác nữa. Một lãnh đạo ngành nói 
“Để duy trì và phát triển ngành bảo 
hiểm, chúng ta cần phải có một đội 
ngũ bán hàng trung gian có thể tránh 
được việc xao lãng các vấn đề thực sự 
to tát – bảo vệ thu nhập của trụ cột gia 
đình khỏi những mất mát. Một đội ngũ 
bán hàng trung gian hùng mạnh cũng 
có nghĩa là thiết lập một làn sóng đại lý 
và đội ngũ tư vấn mới trong hệ thống 
của chúng ta. 

Sự thay đổi về nhân khẩu học cũng 
được coi là một thách thức cho ngành 
bảo hiểm nhân thọ. Một lãnh đạo 
ngành đề cập đến 3 vấn đề cụ thể: đạt 
được sự phù hợp nhu cầu của thế hệ 
trẻ. Đáp ứng nhu cầu chuyển đổi của 
những khách hàng lớn tuổi hơn, và 
đối mặt với thực tế đội ngũ bán hàng 
trung gian đang yếu đi.

 Theo tạp chí: “LOMA Resource” – 
Tháng 1 năm 2014      
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