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Thân gửi: Cán bộ, nhân viên Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo 
Việt, tiền thân là Công ty Bảo hiểm Việt Nam (15/01/1965 – 15/01/2015), thay 
mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tôi thân ái gửi tới toàn thể 
các đồng chí cán bộ, nhân viên của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt 
những lời chúc tốt đẹp nhất.

Trong suốt nửa thế kỷ qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế và thị 
trường tài chính - bảo hiểm Việt Nam, Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo 
Việt đã góp phần quan trọng kiến tạo và đặt nền móng cho sự phát triển 
của thị trường bảo hiểm Việt Nam, là doanh nghiệp đi tiên phong trong 
phát triển các lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ và đầu 
tư chứng khoán; đồng thời tích cực đổi mới, đa dạng hóa và nâng cao chất 
lượng sản phẩm dịch vụ, năng lực quản lý điều hành và phát triển thương 
hiệu. Tới nay, Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt đã phát triển thành 
một trong những Tập đoàn tài chính – bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam.  

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tôi đánh giá cao và 
nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của các thế hệ các cán 
bộ, nhân viên của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt trong suốt quá 
trình xây dựng và phát triển thời gian qua. 

Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới, với 
nhiều cơ hội và thách thức mới, Tôi mong rằng tập thể Ban lãnh đạo và 
toàn thể cán bộ, nhân viên của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt sẽ 
tiếp tục phát huy tốt truyền thống vẻ vang 50 năm qua, nắm bắt cơ hội, 
vượt qua thách thức, phấn đấu vươn lên tiếp tục khẳng định vị thế là doanh 
nghiệp đi đầu trong sự phát triển thị trường tài chính - bảo hiểm Việt Nam, 
vươn ra thị trường khu vực và thế giới, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát 
triển kinh tế đất nước. 

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

THƯ CHÚC MỪNG CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015
Thân ái !

Đinh Tiến Dũng

Ông Đinh Tiến Dũng
Ủy viên Trung ương Đảng

Bí thư Ban Cán sự Đảng – Bộ trưởng Bộ Tài chính
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Thân gửi quý vị độc giả Tạp chí Tài chính – Bảo hiểm,

Nhân dịp năm mới 2015 và chuẩn bị đón chào Xuân Ất Mùi, thay mặt 
Ban Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt, tôi xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp 
nhất tới quý vị và gia đình.

Năm 2014, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với 
tinh thần đoàn kết, kề vai sát cánh cùng nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, 
nhân viên, tư vấn viên trên toàn hệ thống Bảo Việt, về cơ bản Tập đoàn Bảo 
Việt đã hoàn thành các chỉ tiêu và kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Đặc biệt, trong năm 2014, để thiết thực chào mừng sự kiện 50 năm thành 
lập Bảo Việt, Bảo Việt đã phát động và triển khai chương trình “Hành trình 365 
ngày vì những niềm tin của bạn” trên toàn hệ thống với chuỗi các hoạt động 
nội bộ và bên ngoài nhằm mục tiêu khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch 
sử của Bảo Việt và phát triển hình ảnh thương hiệu Bảo Việt trở thành thương 
hiệu của sự chuyên nghiệp, hiện đại, hợp tác, năng động và trách nhiệm.

Tiền thân là Công ty Bảo hiểm Việt Nam ra đời ngày 15/01/1965, hoạt 
động với quy mô nhỏ, trải qua chặng đường nửa thế kỷ không ngừng đổi 
mới, xây dựng và phát triển, Bảo Việt đã vượt qua nhiều khó khăn, thách 
thức, đứng vững, trưởng thành và từng bước khẳng định vị trí dẫn đầu của 
mình trên thị trường tài chính - bảo hiểm Việt Nam, góp phần tạo lập và 
phát triển thị trường tài chính - bảo hiểm trong nước, đồng thời đóng góp 
vào công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển nền kinh tế đất nước.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt, tôi xin gửi lời cám ơn trân 
trọng nhất đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài 
chính và các Bộ, Ngành liên quan; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ 
nhân viên và tư vấn viên qua các thời kỳ; các quý khách hàng, các đối tác và 
các cổ đông đã luôn đồng hành, hỗ trợ và đóng góp tích cực vào quá trình 
xây dựng và phát triển của Bảo Việt.

Năm mươi năm qua là một chặng đường vẻ vang và rất đáng tự hào, 
tôi sẽ cùng Ban Lãnh đạo và toàn thể các cán bộ nhân viên, tư vấn viên của 
Bảo Việt sẽ kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu và 
truyền thống tốt đẹp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ nhân viên và tư vấn 
viên đi trước; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo phấn đấu thực hiện thắng lợi mục 
tiêu chiến lược là phát triển Bảo Việt trở thành một Tập đoàn Tài chính – Bảo 
hiểm hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

Nhân dịp năm mới 2015, thay mặt Ban Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt, tôi 
xin chúc quý vị và gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành 
công và phát triển. 

Trân trọng cảm ơn!

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Đào Đình Thi

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015
Thân ái !

Ông Đào Đình Thi
Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt



Đặc san kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo Việt 5

Quý vị đang cầm trên tay ấn phẩm Tạp chí Tài chính - Bảo hiểm số đặc biệt 
kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo Việt, giới thiệu về chặng đường phát triển qua 
nửa thế kỷ và lời tri ân đối với sự đồng hành, hợp tác, giúp đỡ, động viên của 
toàn thể cán bộ nhân viên, đối tác, khách hàng, nhà đầu tư trong suốt thời 
gian qua. 

Thật khó khái quát lại đầy đủ quá trình hình thành và phát triển của một 
đơn vị khai sinh đúng thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai 
đoạn khốc liệt nhất (15/01/1965) với một tập thể chỉ gồm 16 con người vừa 
làm vừa học, để đến bây giờ trở thành một trong những tập đoàn kinh tế 
mạnh của đất nước với 6.000 cán bộ nhân viên, 60.000 tư vấn viên trải khắp 
toàn quốc. Trong suốt 50 năm qua, Bảo Việt luôn ý thức, thể hiện rõ vai trò 
đầu tàu trên thị trường bảo hiểm và trách nhiệm với cộng đồng, với nhiệm 
vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó. 

Trong lĩnh vực tài chính, Bảo Việt luôn đi tiên phong, khai mở các lĩnh 
vực mới, thể hiện qua việc thành lập và phát triển các công ty tài chính như 
công ty chứng khoán, quản lý quỹ trên thị trường. Đối với thị trường bảo 
hiểm, nửa thế kỷ qua, Bảo Việt đã thể hiện tốt vai trò là một doanh nghiệp 
nhà nước, tiên phong, dẫn dắt và tạo lập giá trị trên thị trường. 

Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, Bảo Việt luôn là một trong số các 
doanh nghiệp tích cực hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước trong công tác an sinh xã hội và phát triển bền vững thông 
qua các chương trình như xóa đói giảm nghèo, bảo hiểm nông nghiệp, 
chương trình bảo hiểm tín dụng xuất khẩu  và hỗ trợ bà con yên tâm 
bám biển, góp phần bảo vệ an ninh biển đảo và chủ quyền quốc gia. 

Trong giai đoạn phát triển với thế và lực mới, Bảo Việt đã lựa chọn chiến 
lược phát triển bền vững làm sợi chỉ đỏ kết nối mọi hoạt động của Tập đoàn, 
dựa trên 3 trụ cột: tăng trưởng kinh tế vững chắc, dài hạn gắn với việc thực 
hiện các mục tiêu xã hội - môi trường và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các 
bên liên quan. Ba trụ cột đó gắn kết hữu cơ với nhau, tạo ra sức mạnh vật 
chất và tinh thần của người Bảo Việt. Mục tiêu kinh tế triển khai tốt sẽ tạo ra 
các nguồn lực, tâm thế cho doanh nghiệp có điều kiện để triển khai các mục 
tiêu xã hội và môi trường. Ngược lại, hình ảnh một doanh nghiệp nhân văn, 
vì cộng đồng và cùng phát triển với các đối tác là cầu nối hữu hiệu nhất để 
các sản phẩm, dịch vụ của Bảo Việt đến với mọi người. Chính vì vậy, với Bảo 
Việt, “Phát triển bền vững là sự lựa chọn cho tương lai.”

Để hướng tới ngày lễ trọng đại của Tập đoàn, chúng tôi chọn thông điệp 
“Bảo Việt - Nửa thế kỷ Vì những niềm tin của bạn” nhằm thể hiện tính kết nối, 
xuyên suốt giữa các thời kỳ. Mặc dù ở mỗi giai đoạn khác nhau, sứ mệnh lịch 
sử của Bảo Việt cũng khác nhau. Từ những năm 1993 trở về trước, Việt Nam 
chưa có một thị trường bảo hiểm thực sự, sứ mệnh lớn nhất của Bảo Việt là 

THƯ CỦA TỔNG BIÊN TẬP
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM

Ông Nguyễn Quang Phi
Thành viên Hội đồng Quản trị

Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt
Tổng Biên tập  Tạp chí Tài chính - Bảo hiểm 
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góp phần vào hoạt động thương mại với các quốc gia là đối tác của Việt 
Nam. Trong giai đoạn hiện nay, thị trường bảo hiểm được mở rộng cùng với 
tiến trình hội nhập nền kinh tế đất nước, sứ mệnh của Bảo Việt, bên cạnh 
nhiệm vụ phát triển tự thân, còn là tạo lập, định hướng thị trường, tiên phong 
trong những nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính giao phó. 

Sứ mệnh có thể khác nhau, nhiệm vụ có thể thay đổi qua từng thời kỳ, 
nhưng có một điều không thể đổi khác, đó là niềm tin vào vị thế và sức phát 
triển của Bảo Việt. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế 
với những biến đổi không ngừng, bất định, thông điệp “Vì những niềm tin 
của bạn” là giá trị bất biến được bồi đắp bởi mồ hôi và công sức của nhiều 
thế hệ người Bảo Việt, mà lớp cán bộ hiện tại và kế tiếp phải gìn giữ, phát 
huy. Với niềm tin đó, tôi tin chúng ta có đủ sức mạnh để vượt qua mọi thử 
thách, khó khăn.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Bảo Việt đã đạt được rất nhiều 
thành công, được Đảng và Nhà nước đánh giá, ghi nhận bằng nhiều phần 
thưởng cao quý, thương hiệu Bảo Việt giành được sự tin tưởng của nhiều 
triệu khách hàng. Những giá trị truyền thống đó sẽ tiếp tục là nền tảng văn 
hóa và tiềm lực, chắp cánh cho Bảo Việt phát triển thành một thương hiệu 
hiện đại, năng động và chuyên nghiệp, giữ được niềm tin vững chắc của 
khách hàng, cổ đông, đối tác.  

Nhân dịp này, thay mặt lớp cán bộ hiện tại, tôi xin bày tỏ lời tri ân chân 
thành nhất đến những thế hệ cán bộ lãnh đạo, nhân viên lớp trước đã 
không ngừng phấn đấu để lại cho chúng tôi nền tảng vững chắc, là tiền đề 
rất tốt để chúng tôi vững bước tiến vào tương lai.

Vì một tương lai tươi sáng cho tất cả chúng ta, tôi đề nghị tất cả cán 
bộ nhân viên Bảo Việt tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của Bảo Việt 
trong 50 năm qua, giữ gìn tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết, sự dấn thân 
và dám nghĩ, dám làm, để xây dựng Bảo Việt tiếp tục trường tồn trên con 
đường thiên lý của thị trường tài chính - bảo hiểm.

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015
Thân ái !

Nguyễn Quang Phi
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Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo Việt, thay mặt Ban Giám đốc 
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life), cho phép tôi được 
gửi tới toàn thể cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống Bảo Việt những lời 
chúc tốt đẹp nhất. Với tư cách là cổ đông chiến lược của Bảo Việt, chúng 
tôi cảm thấy vô cùng tự hào và trân trọng khi được vinh dự cùng với Bảo 
Việt chào đón sự kiện mang tính lịch sử này.

Để có được những kết quả như ngày hôm nay, chúng tôi hiểu không có 
gì hơn chính là nhờ vào sự nỗ lực và đóng góp qua nhiều thế hệ của các 
lớp lãnh đạo, cán bộ đã và đang cống hiến cho sự phát triển chung của 
Bảo Việt. Chúng tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có cơ hội làm việc và 
trở thành đối tác chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt, một doanh nghiệp có 
bề dày lịch sử và nhiều thành tích trong ngành bảo hiểm. Chúng tôi rất tin 
tưởng rằng Bảo Việt sẽ ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu 
hơn nữa trong 10, 20 năm và nhiều năm sắp tới.

Hiện nay, Sumitomo Life đã phái cử các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh 
vực đến trực tiếp làm việc tại Bảo Việt. Thông qua việc chuyển giao công 
nghệ và hỗ trợ kỹ thuật, chúng tôi đã và đang tiếp tục làm hết sức mình 
để góp phần thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của Bảo Việt trong bối cảnh 
thị trường bảo hiểm Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ với mức 
độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đồng thời góp phần vào sự phát triển 
của nền kinh tế - xã hội Việt Nam.

Một lần nữa, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo Việt, kính gửi 
tới quý Tập đoàn lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Đồng thời chúc cho 
sự hợp tác của Bảo Việt và Sumitomo Life sẽ ngày càng đạt được những 
thành tựu to lớn trong tương lai trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau, chia sẻ, 
cộng hưởng các giá trị và cùng nhau phát triển.

THƯ CHÚC MỪNG CỦA 
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY BẢO HIỂM 

NHÂN THỌ SUMITOMO LIFE

Masahiro Hashimoto

Ông Masahiro Hashimoto
Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Nhật Bản)
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Nguyễn Thế Quang - Thân tặng



Thị trường bảo hiểm Việt Nam trong thời gian qua đã có 
những bước tiến quan trọng và đạt được những thành quả 
nhất định. Dưới sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, hệ thống 
khuôn khổ pháp lý về kinh doanh bảo hiểm đã ngày càng 
hoàn thiện và đồng bộ, đảm bảo môi trường pháp lý công 
khai, minh bạch và bình đẳng cho các doanh nghiệp bảo 
hiểm thuộc mọi thành phần kinh tế. Cùng với sự phát triển 
của thị trường bảo hiểm Việt Nam, Công ty Bảo hiểm Việt 
Nam (Bảo Việt) luôn thể hiện vai trò quan trọng của mình 
dưới nhiều góc độ:

Bảo Việt - doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên hoạt động tại 
thị trường bảo hiểm Việt Nam. Bảo Việt được thành lập theo 
Quyết định số 179/CP ngày 17/12/1964 của Thủ tướng 
Chính phủ, là doanh nghiệp thuộc sở hữu của Nhà nước, 
thực hiện đồng thời hai chức năng: quản lý nhà nước về 
kinh doanh bảo hiểm và kinh doanh bảo hiểm. Mạng lưới 
hoạt động gồm trụ sở chính tại Hà Nội và một chi nhánh 
tại Hải Phòng.

Bảo Việt – đóng góp việc hình thành khuôn khổ pháp lý điều 
chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Ngày 18/12/1993, Thủ 
tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 100/CP về kinh 
doanh bảo hiểm, tạo khung khổ pháp lý đầu tiên cho việc 
hình thành thị trường bảo hiểm, theo đó đa dạng hóa các 
chủ đầu tư tham gia thị trường thuộc mọi thành phần kinh 
tế, mở rộng nội dung, phạm vi hoạt động kinh doanh bảo 
hiểm; xác định vị trí và vai trò của cơ quan quản lý nhà nước 
về kinh doanh bảo hiểm. Nghị định số 100/CP là tiền đề quan 
trọng của Luật Kinh doanh bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam 
được Quốc hội ban hành năm 2000. Bảo Việt đã đóng góp vai 
trò quan trọng trong việc hình thành những văn bản pháp lý 
đầu tiên về bảo hiểm này.

Bảo Việt - vai trò trong việc hình thành bộ máy của cơ quan 
quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Tháng 
6/1992, để chuẩn bị cho việc hình thành và vận hành thị 
trường bảo hiểm Việt Nam, Bộ Tài chính quyết định thành lập 
Phòng quản lý bảo hiểm trực thuộc Vụ Cân đối tài chính (Bộ Tài 
chính) có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
định hướng, kế hoạch hình thành thị trường bảo hiểm; quản lý, 
giám sát nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 05 
nhân sự đầu tiên của Phòng Quản lý bảo hiểm cũng chính là 
05 cán bộ đến từ Bảo Việt. Phòng quản lý bảo hiểm được thành 
lập từ những ngày đó chính là tiền thân của Vụ Bảo hiểm và 
đến nay là Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm. 

Bên cạnh đó năm 1999, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 
– Tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các 
doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập. Bảo Việt là đơn vị 
tiên phong trong việc thành lập tổ chức này.

Bảo Việt - vai trò góp phần đa dạng hóa các doanh nghiệp 
tham gia thị trường bảo hiểm. 

Từ năm 1965 đến năm 1994, Việt Nam chưa hình thành thị 
trường bảo hiểm cạnh tranh và Bảo Việt là doanh nghiệp đầu 
tiên và duy nhất triển khai các sản phẩm bảo hiểm phi nhân 
thọ tại thị trường Việt Nam. 

Năm 1994, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, với nhiệm 
vụ phát triển, đa dạng hóa nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm, 
Bảo Việt đã tách Chi nhánh Bảo Việt Thành phố Hồ Chí Minh 
để thành lập 1 doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước thứ hai là 
Công ty Bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh (hiện nay là Tổng 
công ty cổ phần Bảo Minh). Kể từ đó, người tham gia bảo 
hiểm có điều kiện lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm phục 
vụ tốt nhất cho mình cũng như lựa chọn các sản phẩm phù 
hợp với nhu cầu. 

đóng góp sự phát triển của
thị trường bảo hiểm Việt NamBẢO VIỆT

Ông Phùng Ngọc Khánh - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính)



Trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bên cạnh các công 
ty bảo hiểm gốc, còn một “mảnh ghép” rất quan trọng để tạo 
lập một thị trường bảo hiểm hoàn chỉnh, đó là nghiệp vụ tái 
bảo hiểm. Năm 1994, theo quy định của Bộ Tài chính, Bảo Việt 
đã tách một bộ phận của mình về cán bộ, cơ sở vật chất, vốn 
để thành lập Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Vinare), 
qua đó liên thông với thế giới bên ngoài và có thể kết nối 
được với thị trường tái bảo hiểm quốc tế nhằm bảo vệ các rủi 
ro của thị trường bảo hiểm Việt Nam. 

Năm 1995, Bảo Việt chính là doanh nghiệp sáng lập 
viên góp vốn hình thành Công ty cổ phần bảo hiểm Nhà 
Rồng (hiện nay là Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo 
Long), là công ty cổ phần đầu tiên tham gia hoạt động 
kinh doanh bảo hiểm.

Tháng 6/1996, Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm đầu 
tiên triển khai bảo hiểm nhân thọ. Từ cơ cấu sản phẩm ban 
đầu ấy, các nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ trên thị trường 
phát triển ngày càng đa dạng hơn, đáp ứng tốt nhu cầu 
ngày càng cao trong xã hội. 

Có thể nói, Bảo Việt đã trở thành điển hình của việc 
thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước trong việc đa dạng hóa các thành phần kinh 

tế tham gia bảo hiểm. Đồng thời, vào thời điểm đó, nhu 
cầu đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là vô cùng lớn. Nắm 
bắt được nhu cầu của thị trường, Bảo Việt đã góp vốn 
vào hình thành Công ty liên doanh bảo hiểm quốc tế Việt 
Nam (VIA) (hiện nay là Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt 
Tokyo Marine). Động thái này giúp Bảo Việt tiếp cận với 
công nghệ, sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm hiện đại của thế 
giới, qua đó tái cơ cấu công nghệ và nhân sự để thúc đẩy 
hoạt động kinh doanh.

Như vậy, với việc hình thành Bảo Việt, Bảo Minh, VIA, 
Bảo Long, Vinare, Công ty liên doanh Môi giới bảo hiểm 
Bảo Việt Inchinbrok, Bảo Việt là đơn vị đặt dấu mốc cho 
việc hình thành tất cả các yếu tố thị trường bảo hiểm, từ 
bảo hiểm gốc, tái bảo hiểm đến các hoạt động về tư vấn, 
đánh giá rủi ro và môi giới cho khách hàng.

Có thể nói, với bề dày 50 năm kinh nghiệm, Bảo Việt 
trước đây và bây giờ là Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện 
tốt vai trò của mình trong việc đóng góp xây dựng các 
yếu tố của thị trường bảo hiểm. Tôi tin rằng, vai trò này 
sẽ được phát huy hơn nữa trong quá trình hoàn thiện thể 
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của 
Đảng và Nhà nước ta. 
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Qua 50 năm thành lập và 
phát triển, Bảo Việt đã hoàn 
thành sứ mệnh là trung tâm 
thông tin thị trường bảo hiểm 
tại Việt Nam và tạo một cầu 
nối quan trọng giữa thị trường 
Việt Nam với thị trường bảo 
hiểm quốc tế. 

Tiên phong trong lĩnh vực 
bảo hiểm tại Việt Nam từ năm 
1965, từ một công ty bảo hiểm 
duy nhất có doanh số thời đó 
chỉ khoảng 800 nghìn đồng 
Việt Nam với tổng tài sản là 900 
nghìn đồng, đến nay Bảo Việt 
đã trở thành một Tập đoàn tài chính - bảo hiểm với lĩnh vực 
hoạt động chính là bảo hiểm, đầu tư và dịch vụ tài chính và 
đã tích lũy được hơn 25.857,91 tỷ đồng, với tổng tài sản là 
48.420 tỷ đồng (tính đến thời điểm 30/9/2014). Ngoài việc 
trợ giúp, cung cấp thông tin cho toàn thị trường, Bảo Việt đã 
và đang tạo lập một vị thế mới cho thị trường bảo hiểm Việt 
Nam thông qua việc kết nối, liên kết với các nhà đầu tư chiến 
lược như: HSBC, Sumitomo Life. 

Bảo Việt luôn là thương hiệu bảo hiểm tiên phong khai 
phá những chân trời mới trong ngành bảo hiểm, từ việc khai 
mở và phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ (1965) đến 
tạo lập thị trường bảo hiểm nhân thọ (1996) và đến nay vẫn là 
doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam cung cấp đủ hai mảng 
nghiệp vụ này. Trong lĩnh vực đầu tư, Bảo Việt đi tiên phong 
với việc thành lập công ty chứng khoán đầu tiên (1999) và 
cũng là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tiến hành 
cổ phần hóa thành công, với sự tham gia của cổ đông chiến 
lược nước ngoài.

Qua chặng đường nửa thế kỷ hình thành và phát triển, có thể 
nói Bảo Việt đã thực hiện thành công sứ mệnh rất quan trọng 
của mình là “Phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển”. Nhìn lại 

từng bước đi của Tập đoàn, tôi hiểu rằng niềm tin chính là 
yếu tố tạo nên sức mạnh giúp Bảo Việt vượt qua khó khăn, 
nắm bắt cơ hội. Với dấu ấn 50 năm đầy tự hào, tôi tin tưởng 
rằng Bảo Việt sẽ thành công trong chặng đường tiếp theo 
với chiến lược tăng trưởng và phát triển bền vững, xứng 
đáng với danh hiệu “anh cả” trong lĩnh vực tài chính - bảo 
hiểm tại Việt Nam. 

Trong thời gian qua, giữa Thời báo Kinh tế Việt Nam và Tập 
đoàn Bảo Việt đã có sự hợp tác tuyên truyền rất chặt chẽ và 
hiệu quả. Những trang chuyên đề hợp tác trên Thời báo Kinh 
tế Việt Nam như “Bảo hiểm”, “Chứng khoán” đã được duy trì 
một cách thường xuyên và đều đặn trên các số báo ra hàng 
ngày, ngày càng thu hút được sự quan tâm của độc giả của 
báo nói riêng và dư luận xã hội nói chung. Điều này không chỉ 
có một ý nghĩa rất lớn trong việc giúp đưa những thông tin 
tốt tới bạn đọc, mà còn giúp định hướng thị trường kịp thời 
đối với đông đảo người dân. 

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo Việt, tôi tin rằng, sự 
hợp tác của hai đơn vị sẽ ngày càng hiệu quả hơn, bền chặt hơn. 

Nhân dịp này, tôi cũng chúc cho Tập đoàn Bảo Việt ngày 
càng phát triển bền vững và thịnh vượng!

50 năm
GS. Đào Nguyên Cát - Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam

gắn bó cùng thị trường bảo hiểm
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50    năm qua, Bảo Việt đã vượt qua nhiều thách thức 
trong quá trình phát triển và ý thức nỗ lực vươn lên 

vẫn không ngừng nghỉ trong từng cán bộ, nhân viên Bảo 

Việt, bởi những rủi ro, thách thức mới liên tục xuất hiện bên 

cạnh các cơ hội.

Bảo Việt đã xây dựng thành công giá trị của niềm tin, đồng 

hành cùng ngành bảo hiểm Việt Nam, với tâm nguyện phục 

vụ khách hàng tốt nhất. Chính những giá trị đó đã giúp Bảo 

Việt nhận được sự tin yêu của cộng đồng, đối tác và góp phần 

quan trọng để Bảo Việt luôn là định chế tài chính dẫn đầu thị 

trường bảo hiểm Việt Nam, đủ sức cạnh tranh với các thương 

hiệu bảo hiểm lớn trên thế giới đang hoạt động tại Việt Nam. 

Bảo Việt không chỉ tiên phong phát triển thị trường bảo 

hiểm phi nhân thọ, mà còn là doanh nghiệp khai mở thị trường 

bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam (năm 1996), là doanh nghiệp 

đầu tiên tại Việt Nam thành lập công ty chứng khoán (BVSC). 

Trong đó, Bảo Việt Nhân thọ đến nay vẫn là công ty bảo hiểm 

nhân thọ duy nhất có100% vốn Việt Nam trên thị trường. 

Cho dù thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt, nhưng 
điều đáng nói là ở hầu hết các mảng hoạt động, Bảo Việt vẫn 
luôn trong nhóm các doanh nghiệp dẫn đầu. Điều này đã 
khẳng định sự chỉ đạo đúng đắn từ Chính phủ, Bộ Tài chính, 
việc xây dựng kế hoạch và bước đi chuẩn xác của nhiều thế 
hệ lãnh đạo Tập đoàn và văn hóa doanh nghiệp bền vững 
được thể hiện ở mỗi cán bộ Tập đoàn Bảo Việt. Những đóng 
góp của Bảo Việt đã thực sự giúp cho thị trường tài chính Việt 
Nam phát triển mạnh mẽ, hội nhập thành công với thị trường 
tài chính khu vực và quốc tế.

Tôi tin rằng, những giá trị thương hiệu truyền thống trong 
50 năm qua sẽ tiếp tục phát triển Bảo Việt thành một thương 
hiệu hiện đại, năng động và chuyên nghiệp, giữ được niềm 
tin vững chắc của khách hàng, cổ đông, đối tác và cam kết 
vững bền của cán bộ Bảo Việt.

Tôi cũng hy vọng rằng, là một trong những Tập đoàn tài 
chính - bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, Bảo Việt nhận thức rõ 
vai trò không chỉ là đầu tàu kinh tế, mà còn là doanh nghiệp 
tiên phong trong các vấn đề bảo vệ môi trường, bảo đảm sự 
bình an và phát triển cộng đồng.

XÂY DỰNG THÀNH CÔNG

TS. Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Biên tập Báo Đầu tư

GIÁ TRỊ CỦA NIỀM TIN

Trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt (số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
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SÁNG THÊM NIỀM TIN VÀO

BẢO VIỆT
50 năm là chặng đường dài đối với một thương hiệu. 

Trải qua bao nhiêu thăng trầm, Bảo Việt vẫn lớn 
mạnh không ngừng. Dường như khó khăn chỉ làm sáng 
thêm niềm tin của mọi người về Bảo Việt. Nói như vậy không 
hề quá lời. Vì tôi hiểu, sự thành công của Bảo Việt không chỉ 
ở kết quả kinh doanh ấn tượng, sự chuyên nghiệp,… mà 
còn ở sự sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng. 

Tôi được biết, Bảo Việt đã đóng góp cho xã hội rất 
nhiều qua các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội. Nhiều 
chương trình gần đây gây được tiếng vang như: Hành trình 
“Kết nối yêu thương”; “Bảo Việt niềm tin Việt - Chung tay 
hướng về biển đảo quê hương”; Đồng hành cùng ngư dân 
bám biển… Trong các chương trình này, Bảo Việt đã đầu 
tư hàng trăm tỷ đồng để đem lại môi trường sống tốt hơn 
cho bà con ở những vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn 
thiếu thốn. Những hành động góp phần bảo vệ biển đảo 
quê hương, tri ân những người có công với cách mạng, 
tặng học bổng cho học sinh nghèo… luôn được Bảo Việt 
triển khai đúng nơi, đúng thời điểm, nhân thêm những 
niềm vui của người tiếp nhận và đẹp thêm hình ảnh Bảo 
Việt trong mắt cộng đồng.

Tôi luôn tin tưởng vào các sản phẩm của Bảo Việt - doanh 
nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài chính - bảo hiểm cho 
hàng triệu người dân Việt Nam. Niềm tin đó được xây dựng 
trên cơ sở, Bảo Việt luôn ý thức rõ rệt về trách nhiệm của 
mình. Đó là tầm nhìn xác định doanh nghiệp chỉ có thể phát 
triển bền vững khi kết hợp mục tiêu tăng trưởng, lợi nhuận 
kinh tế với thực hiện phát triển xã hội, bảo vệ môi trường. 

Uy tín của Bảo Việt được xây dựng trên nền tảng như vậy 
là nhân văn và bền vững. Tôi tin, 50 năm đã tạo nên thế và 
lực cho Bảo Việt. Nó sẽ là sức bật đưa Bảo Việt lên tầm cao 
mới trong những chặng đường tiếp theo.

Ông Nguyễn Ngọc Niên - Tổng Biên tập Báo Nhà báo & Công luận

Chăm lo cho thế hệ trẻ là một trong bốn trọng tâm mà 
chương trình hoạt động cộng đồng của Bảo Việt hướng tới
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Có thể khẳng định, dấu mốc đầu tiên của ngành bảo 
hiểm Việt Nam được ghi nhận từ sự kiện ra đời của Bảo 

Việt (15/1/1965), với tên gọi Công ty Bảo hiểm Việt Nam, 
trực thuộc Bộ Tài chính.

Trải qua 50 năm, Bảo Việt giờ đây đã là một thương hiệu 
hàng đầu, doanh nghiệp dẫn đầu trên thị trường tài chính 
- bảo hiểm Việt Nam. Tên tuổi của Bảo Việt, sản phẩm bảo 
hiểm các loại đã trở nên thân quen với đông đảo người dân. 
Bảo Việt luôn tiên phong trong lĩnh vực bảo hiểm ở Việt 
Nam. Điều đó đã được khẳng định trên nhiều lĩnh vực và 
nhiều sản phẩm bảo hiểm của Bảo Việt. Từ những hợp đồng 
bảo hiểm đầu tiên bảo đảm an toàn, hỗ trợ tài chính, chia sẻ 
cho những rủi ro với những công trình quan trọng của đất 
nước, tới những sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho 
mỗi con người, những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đầu 
tiên… đều có nguồn gốc, xuất phát từ Bảo Việt, cho dù dưới 
những tên gọi doanh nghiệp khác nhau. 

Ngày nay, với hệ thống các doanh nghiệp thành viên 
chuyên ngành nòng cốt như Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo 
Việt, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ…, Tập đoàn Bảo Việt 
đã và đang chiếm lĩnh những vị trí dẫn đầu các thị trường 
bảo hiểm truyền thống, các thị trường mới nổi, dù sự cạnh 
tranh của đông đảo doanh nghiệp bảo hiểm trong nước và 
nước ngoài là rất khốc liệt. Ngoài ra, các sản phẩm thuộc các 
lĩnh vực mới mẻ, khó khăn, rủi ro cao nhưng lại cực kỳ quan 

trọng với đời sống xã hội, hướng đến người dân ở những 
khu vực khó khăn như: bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm 
khai thác thủy sản…, trong danh sách những doanh nghiệp 
bảo hiểm tiên phong, đều có tên Bảo Việt.

Trải qua những thời kỳ thăng trầm của các giai đoạn phát 
triển kinh tế, Bảo Việt vẫn kiên trì đường đi của mình. Không 
phải ngẫu nhiên mà càng gần dịp kỷ niệm 50 năm thành 
lập, Bảo Việt liên tiếp đón nhận những sự kiện, những tin 
vui, những danh hiệu cao quý đến với mình. Những giải 
thưởng, những danh hiệu mà Bảo Việt đạt được đã khẳng 
định nội lực vững bền của Tập đoàn, đồng thời thể hiện sự 
ghi nhận xứng đáng với những nỗ lực không biết mệt mỏi 
của cán bộ nhân viên Bảo Việt. 

Thời báo Tài chính Việt Nam - cơ quan của Bộ Tài chính, 
có quá trình hơn 20 năm hợp tác, gắn bó, dõi theo và chứng 
kiến những bước trưởng thành của Bảo Việt. Chúng tôi vui 
mừng với bước phát triển không ngừng, mạnh mẽ, vững 
chắc của Tập đoàn trong những năm qua. 

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo Việt (15/01/1965- 
15/01/2015), cũng nhân dịp Xuân mới Ất Mùi - 2015, thay 
mặt Thời báo Tài chính Việt Nam, xin gửi tới Ban Lãnh đạo 
Tập đoàn Bảo Việt, lãnh đạo các doanh nghiệp thành viên, 
cán bộ, nhân viên của toàn Tập đoàn lời chúc sức khỏe, hạnh 
phúc và thành công trong hoạt động của mình. 

Chúc Bảo Việt ngày càng phát triển bền vững!

TRÊN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM
Ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam
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Ông Phạm Thu Phong -  Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính (Bộ Tài chính)

Dù hiện nay trên thị trường tài chính Việt Nam đã xuất 
hiện nhiều tên tuổi các tập đoàn tài chính - bảo hiểm 

hàng đầu thế giới, song đối với nhiều người dân Việt Nam, 
khi nhắc đến lĩnh vực này, cái tên đầu tiên ai cũng nghĩ 
ngay đến đó là Bảo Việt - thương hiệu đã có 50 năm tuổi 

đời, đồng hành và đóng góp quan trọng vào sự phát triển 

của nền kinh tế Việt Nam. Không chỉ có vậy, Bảo Việt còn tạo 

nên dấu ấn tích cực trong xã hội bởi luôn đi đầu và thực hiện 

phong phú, hiệu quả các hoạt động trách nhiệm xã hội, vì 
cộng đồng. Đó cũng là một cảm nhận sâu sắc, là những kỷ 
niệm đẹp của tôi và của nhiều bạn đồng nghiệp báo chí khi 
nhắc đến Tập đoàn Bảo Việt. 

Trong công việc 
của mình, tôi có dịp 
gặp gỡ, trao đổi công 
tác với nhiều lãnh 
đạo của Tập đoàn 
Bảo Việt qua các thời 
kỳ. Có nhiều kỷ niệm 
với các đồng chí 
lãnh đạo Tập đoàn 
- những con người 
luôn hăng hái và sôi 
nổi với bề bộn công 
việc của một tập đoàn tài chính hàng đầu cả nước. Trong 
những câu chuyện về công việc ấy, có một điều rất thú vị 
khi chúng tôi được các lãnh đạo Tập đoàn kể cho nghe về 
những chuyến đi đặc biệt - về với đồng bào ở những nơi 
khó khăn, vất vả nhất của cả nước. 

Mới đây, khi sang làm việc với Bảo Việt, tôi được Lãnh đạo 

Tập đoàn Bảo Việt kể cho nghe về chuyến đi khởi công xây 

dựng Trường Tiểu học xã Cao Tân và cắt băng khánh thành 

Trường Mầm non xã Bộc Bố ở huyện vùng cao Pác Nặm của 

tỉnh Bắc Cạn được xây dựng bằng nguồn vốn tài trợ của Bảo 
Việt. “... Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Bảo Việt 

nói riêng và cộng đồng nói chung, thông qua các chương 
trình này, chúng tôi mong muốn đầu tư kinh phí, hỗ trợ 
nguồn lực cho các huyện nghèo như Pác Nặm...”.  Không 
nói về những vất vả, khó khăn của hành trình, Lãnh đạo của 
Tập đoàn Bảo Việt rất say sưa và hào hứng khi kể về những 
công trình mà Bảo Việt đã và đang triển khai ở đây. Bên cạnh 
các công trình thực hiện ở Pác Nặm theo chủ trương của 
Nghị quyết 30a của Chính phủ như nêu ở trên, Công đoàn 
và Đoàn Thanh niên Bảo Việt còn vận động quyên góp được 
hơn 300 triệu đồng tặng sổ tiết kiệm, gạo và các nhu yếu 
phẩm khác cho hộ nghèo, trao học bổng, tặng quần áo sách 
vở cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện 

Pác Nặm. 

Chắc chắn rằng 
sẽ có thêm nhiều 
những công trình 
ý nghĩa như thế sẽ 
xuất hiện ở nhiều 
vùng sâu vùng xa 
của cả nước bằng 
tấm lòng, bằng tình 
cảm của người Bảo 
Việt. Tôi cũng được 
biết thêm là trong 

các chuyến đi công tác ở các địa phương trong cả nước của lãnh 
đạo Tập đoàn, một nội dung luôn được quan tâm đó là tìm hiểu 
để có thể huy động các nguồn lực đầu tư kinh phí, hỗ trợ cho các 
huyện nghèo, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, gắn hoạt động của 
Tập đoàn với các hoạt động xã hội, vì cộng đồng. 

Tôi cũng đã từng được chứng kiến anh Nguyễn Quang 
Phi - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt lội đồng lội ruộng 
cùng bà con nông dân, gắn bó tâm tình cùng cán bộ xã, 
trăn trở tìm nguyên nhân con tôm, con cá bị nhiễm bệnh… 
trong thời gian anh tham gia trực tiếp chỉ đạo điều hành 
hoạt động kinh doanh theo đề án thí điểm bảo hiểm nông 
nghiệp của Chính phủ. Dấu chân của người lãnh đạo trẻ 

Một Bảo Việt
giữa cộng đồng...

Lễ cắt băng khánh thành Trường Mầm non xã Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn 
- Công trình được xây dựng bằng nguồn vốn tài trợ của Bảo Việt
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này đã rải nhiều vùng miền, từ đồng ruộng miền Trung cát 
cháy, đến bãi bồi, đầm ruộng miền Tây... Khó có thể kể hết 
những vất vả và rủi ro rất lớn đối với nông dân vì thiên tai 
thường xuyên xảy ra, người nông dân do điều kiện kinh tế 
và đặc thù canh tác nên quy mô sản xuất nhỏ, manh mún, 
dẫn đến hiệu quả bảo hiểm không cao. Đó là những lý do 
chính khiến bảo hiểm nông nghiệp dần thu hẹp và chỉ 
cầm chừng ở một số công ty bảo hiểm lớn. Nhưng trong 
nhiều năm qua, Bảo Việt luôn sẵn sàng tham gia chương 
trình này với quan điểm không vì lợi nhuận, xác định đây 
là một nhiệm vụ chính trị, thực hiện theo tinh thần doanh 
nhân đồng hành với nông dân và tinh thần doanh nghiệp 
vì sự phát triển của cộng đồng. 

Sự gắn bó, sẻ chia sâu sắc với cộng đồng, với xã hội như 
vậy từ phía những người lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn đã 
có tác dụng lan tỏa và nhận được sự đồng cảm mạnh mẽ từ  
đông đảo cán bộ nhân viên của Bảo Việt, tạo ra phong trào 
sôi nổi, tích cực của cả Tập đoàn trong các hoạt động xã hội, 
vì cộng đồng. 

Thành lập ngày 15/01/1965, đến nay Bảo Việt đã trở 
thành Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam và là 
một trong số 25 doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam được 
Nhà nước công nhận và xếp hạng. Không chỉ gặt hái được 
những thành công đáng khen ngợi về kết quả kinh doanh, 
quản trị doanh nghiệp, tạo dựng thương hiệu, những giải 
thưởng trong và ngoài nước, những danh hiệu mà Đảng và 
Nhà nước trao tặng, mà Bảo Việt còn tạo được dấu ấn sâu 
đậm trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Trong những dấu 
ấn đặc biệt đó, phải kể đến trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp hướng đến cộng đồng, thể hiện vai trò tiên phong 
của một doanh nghiệp nhà nước cùng Đảng và Nhà nước 
thực hiện công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo mà 
Bảo Việt đã tích cực triển khai trong nhiều năm qua. 

Điều khác biệt ở Bảo Việt so với các doanh nghiệp khác 
đó là hoạt động xã hội, vì cộng đồng được nâng lên một 
tầm cao hơn theo một kế hoạch dài hơi, bài bản, có chiều 
sâu hơn để đầu tư cho giáo dục, an sinh, từ thiện... Không 
ngạc nhiên, khi nhiều người từng ví đó là “một nét văn hóa 
riêng có” của Bảo Việt, vốn được xây dựng, gìn giữ và phát 
triển theo thời gian, qua nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ đã và 
đang cống hiến cho Bảo Việt. 

Được biết, trong những năm qua, Bảo Việt đã đầu tư hàng 
chục tỷ đồng cho các Dự án xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Bắc 
Kạn và Nghệ An…, đóng góp vào công cuộc xây dựng cơ sở 
hạ tầng của địa phương; đồng hành cùng Quỹ bảo trợ trẻ em 
Việt Nam xây dựng Quỹ học bổng An sinh giáo dục trao tặng 

hàng năm cho các em học sinh nghèo hiếu học; hỗ trợ các gia 
đình liệt sỹ trên các địa bàn hoạt động; xây dựng thư viện lưu 
động cho học sinh Đà Nẵng; chung tay vì đồng bào gặp nạn 
tại các tỉnh miền Trung…, hoặc như chương trình “Kết nối yêu 
thương” - chuỗi các hoạt động xã hội thường niên của Bảo Việt 
thu hút sự tham gia của các cán bộ nhân viên trong hệ thống, 
tạo được ấn tượng rất lớn trong cộng đồng trong 2 năm qua. 

Hành trình “Kết nối yêu thương” của Bảo Việt đã đi khắp mọi 
miền Tổ quốc, từ miền núi phía Bắc tới các tỉnh nghèo miền 
Trung để mang lại niềm vui sống cho những số phận kém may 
mắn và góp phần nhân rộng những tấm lòng nhân ái. Trong 
ngành Tài chính, Tập đoàn Bảo Việt cũng trở thành điểm sáng 
khi thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cội nguồn, 
đền ơn đáp nghĩa như: Ủng hộ 5 tỷ đồng để chung tay góp 
sức nâng cấp, tôn tạo Lễ Khánh thành công trình nâng cấp, xây 
dựng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 tại tỉnh Quảng Trị; 
Ủng hộ 1 tỷ đồng cho các hoạt động chung tay hướng về biển 
đảo quê hương... 

Chúng tôi rất tâm đắc với ý kiến của Lãnh đạo Tập đoàn 
Bảo Việt: Là một trong những Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm 
hàng đầu Việt Nam, Bảo Việt nhận thức rõ vai trò không chỉ 
là đầu tàu kinh tế mà còn doanh nghiệp tiên phong trong 
các vấn đề bảo vệ môi trường, bảo đảm sự bình an và phát 
triển cộng đồng. Phát triển bền vững là nội dung trọng tâm 
trong chiến lược phát triển kinh doanh của Bảo Việt.

Năm 2015, Tập đoàn Bảo Việt tròn nửa thế kỷ đồng hành 
cùng đất nước và cũng là đánh dấu một mốc son đáng tự 
hào của một tên tuổi có bề dày truyền thống trong lĩnh vực 
bảo hiểm nói riêng và ngành Tài chính nói chung. Trong thế 
và lực mới, tin tưởng rằng, Tập đoàn Bảo Việt sẽ có những 
bước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và ngày càng 
đóng góp nhiều hơn vì một cộng đồng phát triển lành 
mạnh, an toàn và thịnh vượng. 

Lãnh đạo, cán bộ Bảo Việt với chương trình “ Bảo Việt : 
Niềm tin Việt - Chung tay hướng về biển đảo quê hương”
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Văn hóa doanh nghiệp là một khái 
niệm tinh thần, được nhắc đến nhiều 
trong 1 - 2 thập kỷ nay ở nước ta khi nền 
kinh tế hội nhập với khu vực và thế giới.

Có nhiều định nghĩa về văn hóa doanh 
nghiệp nhưng tôi thiên về khái niệm văn 
hóa có liên quan đến cách nhận thức và 
lối hành xử của doanh nghiệp cũng như 
các thành viên đối với bên trong và bên 
ngoài tổ chức đó.

Có ba mối quan hệ cơ bản đan xen 
hữu cơ với nhau trong nền tảng văn 
hóa doanh nghiệp, đó là: Mối quan hệ 
trong nội bộ công ty, mối quan hệ với 
khách hàng, mối quan hệ khác ngoài 
doanh nghiệp. 

Thực tế, văn hoá tồn tại khách quan và 
doanh nghiệp nào cũng có văn hoá của 
riêng mình. Chỉ có điều, văn hoá được 
thể hiện như thế nào và doanh nghiệp 
đó có phát hiện ra những giá trị tốt để 

phát huy và những 
giá trị chưa tốt để thay 
đổi hay không. Văn 
hóa doanh nghiệp 
bắt nguồn từ những 
điều cụ thể, thậm chí 
tưởng như rất nhỏ.

Văn hóa doanh 
nghiệp là khái niệm 
tinh thần, có tính 
tương đối, phụ thuộc 
vào chủ thể, không 
gian và thời gian. Trong 
thực tế, người ta hay áp đặt giá trị của 
mình, của tổ chức mình cho người khác, 
đơn vị khác, nên dễ có những nhận 
định “đúng - sai” về văn hoá của một 
doanh nghiệp nào đó. Không ít người 
đã cho rằng, không có văn hóa doanh 
nghiệp “tốt” và “xấu” (cũng như cá tính, 
không có cá tính tốt và cá tính xấu), chỉ 
có văn hoá phù hợp hay không phù hợp 

(so với sứ mệnh, định hướng phát triển 
của doanh nghiệp). Văn hóa doanh ng-
hiệp phù hợp tạo thêm sức mạnh của 
thương hiệu doanh nghiệp, tạo thêm 
sức mạnh tinh thần cho doanh nghiệp. 

Vậy sự phù hợp hay không phù hợp 
của văn hóa doanh nghiệp được đánh 
giá như thế nào? 

Điểm nổi bật của những doanh nghiệp 
thành công là có cách ứng xử đẹp với 

NHÂN TỐ CON NGƯỜI
trong văn hóa doanh nghiệp

Nhà báo Lam Hồng - Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính - Bảo hiểm

Không có văn hóa doanh 
nghiệp “tốt” và “xấu”, chỉ có 
văn hoá phù hợp hay không 
phù hợp so với sứ mệnh, 
định hướng phát triển của 
doanh nghiệp.

“Niềm tin vững chắc, cam kết vững bền”
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khách hàng, với chính quyền và với cả 
cộng đồng bằng nét văn hóa riêng biệt. 
Điều dễ được công nhận, ít tranh cãi về 
sự phù hợp của văn hóa doanh nghiệp 
là văn hóa hòa nhập bên trong, văn hóa 
thích ứng với bên ngoài.

Vậy văn hóa doanh nghiệp phù hợp 
tức là phù hợp với cái gì? Văn hóa thích 
ứng với bên ngoài chính là phải phù 
hợp với vị trí, vai trò của doanh nghiệp 
trong xã hội, sứ mệnh, nhiệm vụ chính 
trị của doanh nghiệp, phù hợp với môi 
trường kinh doanh của doanh nghiệp. 
Văn hóa doanh nghiệp thích ứng với 
bên ngoài thể hiện ở việc xử lý mối 
quan hệ với khách hàng, với đối tác 
kinh doanh, với chính quyền và cộng 
đồng theo chuẩn mực của xã hội dân 
chủ, nhà nước pháp quyền. Sự phù 
hợp văn hóa doanh nghiệp hòa nhập 
bên trong thể hiện ở việc xử lý hài hòa 
mối quan hệ với các cổ đông, giữa các 
cấp lãnh đạo và công nhân viên trong 
doanh nghiệp về quyền hạn và trách 
nhiệm, lợi ích và nghĩa vụ. Sự phù hợp 
bên trong và bên ngoài của văn hóa 
doanh nghiệp đó tạo nên giá trị cốt lõi 
của văn hóa doanh nghiệp. 

Văn hóa doanh nghiệp có phần hữu 
hình và phần vô hình. Phần hữu hình 
của văn hóa doanh nghiệp trong nhiều 
trường hợp đã được doanh nghiệp 
xác lập trong triết lý kinh doanh, trong 
khẩu hiệu hành động, trong quy chế 
hành xử như Điều lệ doanh nghiệp, quy 
chế làm việc của Hội đồng quản trị, của 
Ban tổng giám đốc, quy định chào hỏi 
khách hàng, quy định giao tiếp điện 
thoại, quy định trang phục… Nói một 
cách khác, các ứng xử của doanh nghiệp 
với khách hàng, với các đối tác, với các 
cơ quan quản lý nhà nước (xử lý các 
mối quan hệ bên ngoài doanh nghiệp) 
và các ứng xử của doanh nghiệp với cổ 
đông, với cán bộ nhân viên (xử lý các 
mối quan hệ bên trong doanh nghiệp) 
thường được quy chế hóa, có thể nhìn 

thấy, đọc được - đó có thể coi là tuyên 
ngôn về văn hóa doanh nghiệp. 

Phần vô hình (hay có thể gọi là 
phần hồn) của văn hóa doanh nghiệp 
chính là hành xử thực tế của con 
người - của các thành viên của doanh 
nghiệp, hành vi thực hiện hay thực hiện 
không đúng các quy chế, các tuyên 
ngôn đã được xác lập. Hành xử của 
bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp giữ vị 
trí  và  ảnh  hưởng quyết  định  trong 
văn hóa doanh  nghiệp, vì hành xử 
đó định hướng cho hành xử của các 
thành viên khác của doanh nghiệp 
đồng thời có tác động quản lý, giám 
sát, cầm trịch hành xử của các thành 
viên khác trong doanh nghiệp - giám 
sát việc thực hiện các quy chế đã xác 
lập, đưa “tuyên ngôn” về văn hóa doanh 
nghiệp vào cuộc sống.

Việc xác lập tuyên ngôn về văn hóa 
doanh nghiệp tuy không dễ nhưng cũng 
không phải là khó. Nhưng việc đưa tuyên 
ngôn về văn hóa doanh nghiệp vào cuộc 
sống mới là phần quyết định, tỏ rõ sự 
phù hợp của văn hóa doanh nghiệp với 
cuộc sống, tạo nên nét đẹp của văn hóa 
doanh nghiệp, tạo nên điểm cộng cho 
thương hiệu doanh nghiệp. Sự gương 
mẫu trong đạo đức lối sống, phong cách 

lãnh đạo của những người đứng đầu 
doanh nghiệp có tác động quyết định 
đến việc đưa tuyên ngôn về văn hóa 
doanh nghiệp vào cuộc sống. Chẳng 
hạn, trong nghề kinh doanh bảo hiểm, 
doanh nghiệp có thể đưa ra những khẩu 
hiệu rất kêu như “khách hàng là thượng 
đế”, nhưng lãnh đạo doanh nghiệp không 
kiên quyết xử lý những tiêu cực trong việc 
giải quyết bồi thường cho khách hàng ở 
cấp giải quyết trực tiếp (như sách nhiễu, 
đòi lại quả…) thì khách hàng không thể 
có niềm tin và không thể thấy được nét 
đẹp trong văn hóa doanh nghiệp đó. Ví 
dụ khác, trong quan hệ bên trong doanh 
nghiệp, doanh nghiệp tuyên ngôn về sự 
đoàn kết nhưng hành động cụ thể của 
lãnh đạo lại thể hiện khác (như người 
lãnh đạo doanh nghiệp ưa ưu ái đồng 
hương hoặc những kẻ chạy chọt cơ hội 
trong tuyển dụng, khen thưởng, đề bạt… 
hoặc mỗi vị lãnh đạo cố tạo nên vây cánh 
riêng của mình…) thì không thể có sự 
hòa nhập (hòa hợp) bên trong doanh 
nghiệp được. Như vậy, cũng có thể nói 
văn hóa doanh nghiệp có tính biến động 
nhất định. 

Tuyên ngôn cũng có thể thay đổi do 
“tân quan - tân chính sách”. Nhân sự của 
doanh nghiệp nhất là thế hệ lãnh đạo 
doanh nghiệp có sự chuyển giao thì 

Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo Việt 
với chủ đề: ”Vì những niềm tin của bạn”
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cách điều hành doanh nghiệp mỗi người một khác, do đó văn 
hóa doanh nghiệp có phần hồn khác biệt, có sự biến động 
nhất định. Đặc biệt, trước những thay đổi lớn như những lần 
tái cơ cấu doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp có thể có 
những thay đổi cả phần hữu hình và phần hồn của nó.

Chúng ta hãy thử chấm phá vài nét trong văn hóa doanh 
nghiệp Bảo Việt trong quá khứ. Khẩu hiệu kinh doanh của Bảo 
Việt một thời là “Phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển”. 
Khẩu hiệu đó thể hiện triết lý kinh doanh của Bảo Việt, làm cho 
khách hàng thấy mình là đối tượng được phục vụ, còn bên 
trong doanh nghiệp thì cán bộ nhân viên phải xác định thái 
độ ứng xử với khách hàng để tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, 
ít người biết rằng, khẩu hiệu kinh doanh kể trên ra đời trong 
hoàn cảnh thị trường bắt đầu có cạnh tranh, các đối thủ mới 
ra sức tăng mạnh hoa hồng bảo hiểm như một công cụ chủ 
yếu giành giật khách hàng. Lúc đó, nhiều cán bộ nhân viên Bảo 
Việt cũng rất sốt ruột, đề nghị lãnh đạo Bảo Việt cũng phải cho 
phép tăng mạnh hoa hồng bảo hiểm vượt quy định. 

Cùng với những điều chỉnh linh hoạt trong phạm vi 
cho phép về hoa hồng, khẩu hiệu “Phục vụ khách hàng 
tốt nhất để phát triển” đã được đưa ra với hàm ý khẳng 
định: chất lượng phục vụ là giải pháp cạnh tranh cơ bản 
nhất và quyết định nhất, hoa hồng nhiều cho khách hàng 
nhưng dịch vụ sau bán hàng - bồi thường mà bị xà xẻo, 
sách nhiễu thì rồi khách hàng cũng bỏ doanh nghiệp. Với 
sự kiên trì khẩu hiệu kinh doanh như trên trong các đơn vị 
thành viên, Bảo Việt đã đứng vững và phát triển, độ tin cậy 
của Bảo Việt trong ứng xử với khách hàng và đối tác khác 
được khẳng định. Có thể nói, văn hóa doanh nghiệp Bảo 

Việt qua đó đã có sự thích ứng với môi trường 
bên ngoài và là văn hóa phù hợp. 

Cũng thời kỳ đó, bên trong Bảo Việt, khẩu 
hiệu: “Đổi mới, tăng trưởng, hiệu quả” như một 
tiếng kèn thúc giục cả đội ngũ Bảo Việt chú trọng 
tăng doanh thu cũng như tăng hiệu quả trên cơ 
sở đổi mới hoạt động. Lúc này, để đưa khẩu hiệu 
vào cuộc sống, để tạo động lực, lãnh đạo Bảo 
Việt đã chuyển việc giao đơn giá tiền lương từ 
100% theo doanh thu sang 50% theo doanh thu, 
50% theo hiệu quả quy ước (và có thể điều chỉnh 
tỷ lệ 50/50 này tùy tình hình từng năm và từng 
nghiệp vụ bảo hiểm). Chỉ tiêu hiệu quả quy ước 
được đưa ra thảo luận và áp dụng cho tất cả các 
công ty thành viên. Tất cả lãnh đạo từ cấp cao 
nhất đến các đơn vị thành viên của Bảo Việt được 
bổ nhiệm theo nhiệm kỳ, và tiêu chuẩn được bổ 
nhiệm lại là sự hoàn thành cả 2 chỉ tiêu doanh 
thu và hiệu quả quy ước. Với quy chế đi vào cuộc 

sống như vậy, kết quả hoạt động thực tế ở từng đơn vị, từng 
cấp đã trở thành tiêu chuẩn khen thưởng, đãi ngộ, đề bạt 
cán bộ dưới sự giám sát của tổ chức Đảng và quần chúng, 
những hành vi chạy chọt, cơ hội trong công tác cán bộ… 
khó có đất nảy sinh. Khi thị trường bảo hiểm có thêm các 
doanh nghiệp mới, một loạt cán bộ nhân viên Bảo Việt đã 
ra đi để tìm sự tiến bộ trong sự phát triển mới, nhưng sau 
một thời gian cọ xát với văn hóa của doanh nghiệp khác, 
một số đã quay trở về Bảo Việt để tìm sự bình yên trong sự 
hòa hợp nội tại ở Bảo Việt. 

Những nét chấm phá về văn hóa doanh nghiệp Bảo Việt 
kể trên có thể đưa đến nhận định khác nhau về sự phù hợp 
của văn hóa doanh nghiệp với thực tiễn. Nhưng có lẽ điều 
nhận được sự đồng tình cao là để văn hóa doanh nghiệp 
Bảo Việt phù hợp với sứ mệnh và định hướng phát triển của 
doanh nghiệp, mỗi người Bảo Việt, đặc biệt lãnh đạo doanh 
nghiệp, cần luôn dành nhiều tâm lực cho việc tạo ra một 
thể trạng khỏe mạnh của văn hóa doanh nghiệp (các tuyên 
ngôn về ứng xử của doanh nghiệp) và duy trì một cách nhìn 
trong sáng trong xử lý các mối quan hệ bên trong và bên 
ngoài doanh nghiệp. Tinh thần trách nhiệm cao, sự nghiêm 
túc, gương mẫu của lãnh đạo doanh nghiệp luôn là bạn 
đồng hành với những nét đẹp của văn hóa doanh nghiệp.
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Văn hóa và văn hóa doanh nghiệp

Mọi giá trị vật chất có thể mất đi, 
cái còn đọng lại chính là văn hóa. Bất 
kể quốc gia nào, tổ chức nào, giáo 
phái nào, muốn trường tồn thì phải có 
văn hóa riêng, và doanh nghiệp cũng 
không nằm ngoài quy luật đó. Trong 
điều kiện hội nhập, cạnh tranh trong 
một môi trường thế giới ngày càng 
phẳng, văn hóa doanh nghiệp càng trở 
nên quan trọng.

Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về 

văn hoá, có ý kiến cho rằng: “Cái gì còn 

lại khi tất cả những cái khác bị quên đi 

- cái đó là văn hoá”. Có ý kiến lại hiểu 

theo cách khác: “Văn hoá phản ánh 

và thể hiện một cách tổng quát, sống 

động mọi mặt của cuộc sống đã diễn 

ra trong quá khứ, cũng như đang diễn 

ra trong hiện tại, qua hàng bao nhiêu 
thế kỷ nó đã cấu thành một hệ thống 
các giá trị, truyền thống, thẩm mỹ và 
lối sống và dựa trên đó từng dân tộc 
khẳng định bản sắc riêng của mình”... 

Trước hết, khái niệm văn hóa doanh 
nghiệp nói riêng và văn hóa nói chung 
là rất khó phân định. Có thể hiểu văn 
hóa có nghĩa là tạo dựng, giữ gìn và 
chăm sóc; bao gồm tất cả mọi thứ vốn 
là một bộ phận trong đời sống con 
người. Văn hóa không chỉ là những gì 
liên quan đến tinh thần mà bao gồm cả 
vật chất. Theo cách hiểu thông thường 
thì văn hóa là cách sống bao gồm 
phong cách ăn mặc, ăn uống, cư xử, 

đức tin và tri thức... Theo đó, có thể hiểu 
văn hóa doanh nghiệp như là các giá 
trị tinh thần, vật chất và tri thức... được 
xây dựng trong suốt quá trình tồn tại 
và phát triển, trở thành quan niệm, tập 
quán, truyền thống của doanh nghiệp.

Khổng Tử nói: “Mọi người trên thế 
gian này đều giống nhau, chỉ có thói 
quen là khác nhau”. Chúng ta có thể nói: 
“Mọi người trên thế gian này đều giống 
nhau, chỉ có văn hóa của họ khác nhau”. 
Sự khác nhau về văn hóa ảnh hưởng sâu 
sắc đến mọi khía cạnh trong đời sống 
con người kể cả quan hệ kinh doanh. 
Văn hóa là toàn bộ những hoạt động 
sáng tạo và những giá trị của nhân 
dân, một nước, một dân tộc về mặt 
sản xuất vật chất và tinh thần trong 

VĂN HÓA
Niềm tự hào của Bảo Việt

Ông Trịnh Doanh - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bảo Việt nhiệm kỳ 1996-2001

Hội thao toàn quốc kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo Việt mang đến cho cán bộ nhân viển toàn hệ thống Bảo Việt cơ hội 
được hòa mình trong bầu không khí sôi nổi, thắm tình đoàn kết gắn bó
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sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Khái 
niệm văn hóa hiểu theo nghĩa nhân văn 
rất rộng. Theo nguyên Tổng giám đốc 
UNESCO, ông F. Mayor thì “văn hóa bao 

gồm tất cả những gì làm cho dân tộc 

này khác với dân tộc khác, từ những sản 

phẩm tinh vi hiện đại nhất cho đến tín 

ngưỡng, phong tục tập quán, lối sống 

và lao động”.

Do ảnh hưởng của tiến trình toàn 
cầu hóa, sự phát triển của các phương 
tiện giao thông vận tải và công nghệ 
thông tin khiến thế giới dường như nhỏ 
lại. Quan hệ giao lưu giữa các quốc gia 
và con người ở các vùng xa xôi trên thế 
giới trở nên dễ dàng hơn. Những tiến bộ 
khoa học công nghệ đã làm bùng nổ quá 
trình quốc tế hóa trong kinh doanh, nên 
các nhà kinh doanh và doanh nghiệp đều 
phải đối mặt ngày càng nhiều với những 
giao thoa văn hóa. Khi cả thế giới đã liên 
kết với nhau thành một thị trường thống 
nhất, những hiểu biết về sự khác biệt 
trong văn hóa ở các mức độ khác nhau sẽ 
trở thành kỹ năng cơ bản để sống còn của 
mọi doanh nhân. Trong môi trường kinh 
doanh mới, nếu thiếu sự hiểu biết về văn 
hóa có thể dẫn đến thất bại trong những 
cuộc thương lượng trị giá hàng triệu USD, 
mất cơ hội ký kết hợp đồng, hoặc thu hẹp 
quan hệ với khách hàng, gây thiệt hại lớn 
cho doanh nghiệp.

Như vậy, có thể hiểu văn hóa doanh 
nghiệp (VHDN) là toàn bộ các giá trị 
văn hoá được gây dựng nên trong 
suốt quá trình tồn tại và phát triển 
của một doanh nghiệp, trở thành các 
giá trị, các quan niệm và tập quán, 
truyền thống ăn sâu vào hoạt động 
của doanh nghiệp ấy và chi phối tình 
cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi 
thành viên trong doanh nghiệp để 
theo đuổi và thực hiện các mục đích 
của doanh nghiệp. Cũng như văn hoá 
nói chung, VHDN có những đặc trưng 

cụ thể riêng biệt. Trước hết, VHDN là 
sản phẩm của những người cùng làm 
trong một doanh nghiệp và đáp ứng 
nhu cầu giá trị bền vững. Nó xác lập 
một hệ thống các giá trị được mọi 
người làm trong doanh nghiệp chia sẻ, 
chấp nhận, đề cao và ứng xử theo các 
giá trị đó. VHDN là tất cả các thành tố 
mà chúng ta đang thực hiện trong quá 
trình kinh doanh và di sản để lại cho 
thế hệ kế tiếp. VHDN còn góp phần 
tạo nên sự khác biệt giữa các doanh 
nghiệp và được coi là truyền thống của 
riêng mỗi doanh nghiệp. Bất kỳ một 
doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố 
văn hóa thì khó có thể đứng vững, đặc 
biệt trong giai đoạn hội nhập hiện nay. 

Tập đoàn Bảo Việt là một doanh 
nghiệp kinh doanh đa ngành có bề 
dày lịch sử hoạt động nửa thế kỷ xây 
dựng văn hóa Bảo Việt với đặc trưng 
nổi bât của ngành bảo hiểm. Giá trị 
cốt lõi của văn hóa Bảo Việt là yếu tố 
cần thiết và là niềm tin lâu dài của 
Bảo Việt. Giá trị cốt lõi không đòi hỏi 
sự minh chứng bên ngoài, chúng có 
giá trị và tầm quan trọng nội tại đối 
với những ai trong tổ chức đó. Hệ 
thống giá trị cốt lõi là động lực chủ 
yếu thúc đẩy mọi người làm việc, hạt 
nhân liên kết mọi người trong Tập 
đoàn Bảo Việt với nhau, liên kết Bảo 
Việt với khách hàng, đối tác của Bảo 
Việt, liên kết Bảo Việt với cộng đồng.

Yếu tố cốt lõi của văn hóa Bảo Việt 
còn là “Niềm vui nơi làm việc”. Điều 
khiến các nhân viên thực sự tìm kiếm 
là niềm vui, động lực khiến họ muốn 
tới Bảo Việt mỗi ngày. Giải pháp đem 
niềm vui lại nơi làm việc, có hiệu quả 
bền vững nếu như văn hóa Bảo Việt 
được đổi mới từ trong ra ngoài. Tập 
đoàn không cần phải chi nhiều tiền để 
đạt được điều đó mà chỉ cần xây dựng 
tốt nền văn hóa Bảo Việt hiện hữu.

Văn hóa Bảo Việt và giải pháp xây 
dựng “Một Bảo Việt - Một nền tảng”

Những yếu tố cấu thành văn hóa 

Bảo Việt đã được xây dựng ngay từ khi 

thành lập, trên cơ sở của triết lý quản lý 

và kinh doanh, động lực cá nhân và tổ 

chức, quy định và quy trình, chính sách, 

hệ thống trao đổi thông tin, phong 

trào, nghi lễ, nghi thức. 

Điều thứ nhất, phải kể đến triết lý 
quản lý và kinh doanh. Đây là yếu tố quan 
trọng nhất của văn hóa Bảo Việt, bao gồm 
những triết lý quản lý và kinh doanh cốt 
lõi nhất, căn bản nhất. Đây là cơ sở xây 
dựng định hướng hoạt động của doanh 
nghiệp và chi phối các quyết định quản 
lý; là niềm tin, là giá trị bền vững không 
thay đổi bất chấp thời gian và ngoại cảnh. 
Vì vậy, điều kiện tiên quyết để quá trình 
xây dựng văn hóa Bảo Việt thành công là 
sự cam kết của những người lãnh đạo cao 

nhất của doanh nghiệp. Bởi, phần quan 

trọng nhất, trái tim và khối óc của Bảo 

Việt, yếu tố cốt lõi nằm trong cùng của 

văn hóa, đó là triết lý kinh doanh, phương 

châm quản lý của doanh nghiệp và chỉ có 
những nhà quản lý cao nhất của doanh 
nghiệp mới đủ khả năng tác động đến 
lớp văn hóa cốt lõi này. Triết lý đó thể hiện 
trong các hoạt động của Bảo Việt là luôn 
hướng tới mục tiêu thực hiện sứ mệnh 
“Bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi 
ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, 
người lao động và cộng đồng”. 

Yếu tố thứ hai là động lực của cá 
nhân và tổ chức: Yếu tố quan trọng này 

chính là các động lực thúc đẩy hành 

động của các cá nhân, và môi trường 

“động lực chung” của tổ chức. Yếu tố 

động lực này sẽ biểu hiện ra ngoài 

bằng những hành vi hàng ngày của các 

cá nhân trong doanh nghiệp hoặc ở 

các phong trào quần chúng.
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Các phong trào quần chúng tuy 
không trực tiếp tác động đến kết quả 
kinh doanh, nhưng ảnh hưởng của nó đối 
với mọi hoạt động các đơn vị của Bảo Việt 
cũng rất lớn. Nó tạo hình ảnh tốt cho Bảo 
Việt trước cộng đồng, qua đó góp phần 
xây dựng thương hiệu... Do vậy, để thực 
sự tạo ra “cá tính” của Bảo Việt, tạo ra sức 
mạnh canh tranh cho Tập đoàn, cán bộ 
quản lý các cấp, lãnh đạo các cấp của Tập 
đoàn nhất thiết phải tham gia vào quá 
trình xây dựng văn hoá của tổ chức mình.

Bảo Việt  là một trong số ít các doanh 
nghiệp Việt Nam duy trì các ngày truyền 

thống trong nhiều năm, đó là:

* Ngày vì cộng đồng với nhiều chương 

trình mang tính cộng đồng, nâng cao 

nhận thức và khơi dậy lòng nhân ái của 

toàn thể cán bộ nhân viên, đơn cử gần 

đây có các chương trình như: “Ngày hội 

hiến máu tình nguyện”; “ Hành trình 365 

ngày - Vì những niềm tin của bạn”;  “Chung 

tay hướng về biển đảo quê hương”; Chinh 

phục đỉnh cao Phan-xi-pan, thăm hỏi tặng 

quà cho người nghèo ở vùng sâu, vùng 

xa với chương trình “khăn áo mùa đông” 

tặng các em học sinh nghèo trường tiểu 

học Tòng Sành, Bát Xát, Lào Cai; Cuộc thi 

ảnh “Bảo Việt - Đẹp + …”, “Ngày hội tôn 

vinh phái đẹp Bảo Việt”; Chương trình 

“Cùng hòa nhịp yêu thương” trao học 

bổng cho học sinh nghèo các tỉnh Nghệ 

An, Hà Tĩnh, Quảng Bình...

* Ngày hướng về cội nguồn: Tổ chức 
những chuyến đi về nguồn, tưởng nhớ 
lịch sử dân tộc, khơi gợi lòng yêu nước, 
niềm tự hào, tự tôn dân tộc như: Chương 
trình Giao lưu nghệ thuật “Vang mãi bản 
hùng ca” nhằm tri ân và tôn vinh quá 
khứ, ghi nhận những hy sinh mất mát 
của những gia đình liệt sỹ; đóng góp 
công đức xây dựng Khu hành lễ Nghĩa 
trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9,…

* Ngày truyền thống thành lập Bảo 

Việt (15/01): Tổ chức các hoạt động hội 

diễn, hội thao… nhằm gìn giữ giá trị 

truyền thống của Bảo Việt, đảm bảo đời 

sống tinh thần phong phú cho cán bộ 

nhân viên. Đây chính là chất keo gắn kết 

cán bộ và nhân viên Bảo Việt, thúc đẩy 

mỗi người làm việc hăng say và cống hiến 

nhiều hơn cho sự phát triển của Tập đoàn.

Để củng cố, phát triển và nâng cao 

văn hoá Bảo Việt với mục tiêu “Một Bảo 

Việt - Một nền tảng”, có 11 giải pháp 

cần được triển khai một cách bài bản 

và xuyên suốt.

1. Đẩy mạnh công cuộc cải cách 
hành chính để tạo ra sự dân chủ, công 
khai và cạnh tranh lành mạnh trong 
hoạt động của Bảo Việt.

2. Xác lập các tiêu chí để xây dựng 
khung kiến thức cơ bản cho mọi người, 
theo đó thường xuyên xem xét lại 
những điểm mạnh, điểm yếu khi đánh 
giá về văn hóa Bảo Việt để tuyên truyền, 
nhắc nhở mọi người về trách nhiệm và 
nghĩa vụ của mỗi cá nhân trong cộng 
đồng Bảo Việt.

3. Tập trung nâng cao vị trí vai trò của 
Trung tâm Đào tạo Bảo Việt trong việc 
đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp thông 
tin về những vấn đề liên quan đến hoạt 

Hội thao toàn quốc kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo Việt thu hút sự tham gia 
của hơn 4000 cán bộ, nhân viên toàn hệ thống
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA VĂN HÓA BẢO VIỆT

 * Khẩu hiệu:  “Niềm tin vững chắc, cam 
kết vững bền.”

* Tầm nhìn: Sự biến động của thị 
trường tài chính, ngân hàng gần đây 
cho thấy vai trò quan trong của việc đặt 
ra một tầm nhìn dài hạn với những bước 
đi vững chắc để Bảo Việt có thể tiếp tục 
tăng trưởng trong tương lai. Tầm nhìn 
đến 2015 là trở thành “Tập đoàn Tài chính 
- Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, có tiềm 
lực tài chính vững mạnh, từng bước hội 
nhập vào thị trường khu vực và thế giới” 
được dựa trên 3 trụ cột chính Bảo hiểm, 
Đầu tư và dịch vụ tài chính.

* Sứ mệnh: Trải qua nửa thế kỷ phát 
triển, các hoạt động của Bảo Việt luôn 
hướng tới mục tiêu thực hiện sứ mệnh 
“Bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi 
ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, 
người lao động và cộng đồng”.  Để thực 
hiện sứ mệnh này, Bảo Việt phải đạt được 
sự tăng trưởng vững chắc về doanh thu, 
lợi nhuận; thực hiện tốt việc quản lý rủi ro 
và giải quyết bồi thường. 

* Giá trị cốt lõi:

• Tính chuyên nghiệp: thành thạo 
công việc, năng động, sáng tạo và hiệu 
quả.

• Tính liên kết: thống nhất, khả năng 
làm việc theo nhóm, phối hợp giữa các 
bộ phận trong Tập đoàn.

• Tính hội nhập: toàn cầu hoá.

• Tính quyết liệt: tự tin, dám nghĩ, dám 
làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát 
triển của Tập đoàn.

• Yếu tố con người: tôn trọng, phát huy 
tối đa tiềm năng của mỗi người.

* Triết lý kinh doanh:

 • Đầu tư: Đầu tư có trọng điểm, hiệu 
quả cao.

 • Chất lượng sản phẩm: nâng cao chất 
lượng để phát triển, phục vụ khách hàng 
tốt nhất.

• Liên tục cải tiến: Mọi sáng kiến đều 
được tôn trọng, phát huy, khuyến khích.

động của Bảo Việt để không ngừng tạo cơ hội cho Tập đoàn Bảo 
Việt phát triển.

4. Xây dựng chiến lược đầu tư cho con người để phát huy tài 
năng và sức sáng tạo lao động của mỗi cá nhân trong Tập đoàn, 
qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

5. Tích cực tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp 
luật và kiến thức chuyên ngành cho tất cả mọi thành viên 
trong Bảo Việt.

6. Tiếp tục tổ chức các cuộc thi, giao lưu văn hoá và hiểu biết 
pháp luật giữa các đơn vị thành viên của Tập đoàn.

7.  Tạo môi trường làm việc thoải mái cho cán bộ và nhân 
viên làm việc (văn phòng, bàn ghế, tài liệu, hệ thống công nghệ 
kết nối...) là nhân tố duy trì và có ảnh hưởng trực tiếp tới phong 
cách làm việc, cách ra quyết định, phong cách giao tiếp và đối 
xử giữa các nhân sự với nhau. 

 8. Xác định đâu là giá trị cốt lõi làm cơ sở cho thành công. 
Giá trị cốt lõi của Bảo Việt là “Niềm tin  - Bản lĩnh - Hợp tác - Cải 
tiến - Năng động”. Đây là bước cơ bản nhất để xây dựng văn hóa 
Bảo Việt. 

9. Xây dựng tầm nhìn mà Tập đoàn Bảo Việt sẽ vươn tới. Tầm 
nhìn chính là bức tranh lý tưởng về Bảo Việt trong tương lai, là 

định hướng để xây dựng văn hóa Bảo Việt. Tầm nhìn thể hiện ở 
chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt với 3 mục tiêu về 
kinh tế - xã hội và môi trường.

10. Xác định vai trò của lãnh đạo trong việc dẫn dắt thay 
đổi văn hóa. Lãnh đạo là người đề xướng và hướng dẫn các 
nỗ lực thay đổi. Lãnh đạo chịu trách nhiệm xây dựng tầm 
nhìn, truyền bá cho nhân viên hiểu đúng, tin tưởng và cùng 
nỗ lực để xây dựng. 

11. Tiếp tục đánh giá văn hóa Bảo Việt và thiết lập các chuẩn 
mực mới về không ngừng học tập và thay đổi. Văn hoá không 
phải là bất biến, vì vậy khi ta đã xây dựng được một nền tảng 
văn hoá phù hợp thì việc quan trọng là liên tục đánh giá và duy 
trì các giá trị tốt. 

Tóm lại, xây dựng văn hóa Bảo Việt không đơn thuần là liệt 
kê ra các giá trị mình mong muốn mà đòi hỏi sự nỗ lực của tất 
cả các thành viên, sự khởi xướng, cổ vũ, động viên của lãnh đạo 
trong việc biến những mong muốn đó thành hiện thực thực. 
Nhóm giải pháp 11 điểm cơ bản trên kỳ vọng sẽ giúp Bảo Việt 
từng bước xây dựng thành công văn hóa Bảo Việt trên nền 
móng vững chắc “Một Bảo Việt - Một nền tảng”.
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Tản mạn về văn hóa
Bảo Việt

Ông Nguyễn Thế Quang - Cán bộ hưu trí Bảo Việt

Trong suốt chặng đường đó, ở góc nhìn văn hóa, có thể 
thấy nền văn hóa Bảo Việt hình thành theo ba giai đoạn và 
mỗi giai đoạn đều có sắc thái riêng.

Giai đoạn 1965 - 1985 là thời kỳ phôi thai, vừa làm vừa mày 
mò học hỏi. Trong giai đoạn mới thành lập, hoạt động của Bảo 
Việt còn rất sơ khai, mang đậm dấu ấn kinh tế thời chiến và 
sau này là kinh tế bao cấp. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm 
chưa có luật lệ, thiếu hành lang pháp lý và mối liên kết quốc tế 
sâu rộng; ở trong nước rất ít ai biết đến công ty bảo hiểm. Do 
đó, dù sau 20 năm thành lập và hoạt động với danh nghĩa là 
một công ty kinh doanh bảo hiểm, nhưng thực chất Bảo Việt 
vẫn là một đơn vị hành chính sự nghiệp. Chính vì vậy, tài sản 
văn hóa của Bảo Việt bao gồm cả tài sản vô hình và hữu hình 
còn rất nghèo nàn. Mặt khác, sản phẩm bảo hiểm thì ít về số 
lượng, đơn điệu về chủng loại, điểm bán hàng chỉ tập trung 
một chỗ ở trụ sở, ai cần thì đến mua, Bảo Việt rất ít mời chào 
quảng cáo, tiếp thị,… khái niệm phục vụ khách hàng, vì khách 
hàng còn khá xa lạ. 

Có một câu chuyện bây giờ nhắc lại thấy vui vui! 

Đầu những năm 80, Phòng Bảo hiểm Hà Bắc vẫn nằm 
trong Sở Tài chính và ông Hoàn - Giám đốc Sở giao hẳn cho ba 
gian nhà ngay đầu cổng ra vào Sở Tài chính để tiện giao dịch 
với khách hàng. Ngôi nhà hướng Tây cứ buổi chiều nắng chói 
không làm việc được, nên ông Quyền là Trưởng phòng khi 

ấy cho che mành chống nắng. Một hôm đi qua thấy vậy, ông 
Hoàn nhắc khéo ông Quyền: “Ông Quyền mà che mành như 
vậy khách hàng ngỡ là quán thịt chó mới mở, biết đâu là nơi 
bán bảo hiểm của Bảo Việt mà đến mua”. Ôn lại thời xa vắng 
với cách thức và “văn hóa” bán hàng dân dã mà vừa buồn cười 
vừa thấy thương cho những kỷ niệm ngày gian khó!

Bước sang giai đoạn 1985 - 2007 là thời kỳ đổi mới hoạt 
động bảo hiểm và kết thúc là hoàn thành mô hình tập đoàn 
kinh tế. Trong giai đoạn này, Bảo Việt đã tiến hành công cuộc 
cải cách toàn diện, sâu sắc và triệt để trên mọi lĩnh vực kinh 
doanh, tạo ra bước ngoặt quan trọng, đột biến về văn hóa 
kinh doanh, đưa Bảo Việt thành doanh nghiệp đứng đầu 
quốc gia về kinh doanh bảo hiểm. Rất dễ dàng nhận thấy 
các đặc trưng văn hóa của Bảo Việt trong giai đoạn này là: 

- Xác định được tầm nhìn, xây dựng được chiến lược, 
phương châm kinh doanh.

- Chuyển đổi nhanh từ mô hình hạch toán kinh tế sự 
nghiệp sang hạch toán kinh tế đầy đủ, thực hiện tự chủ kinh 
doanh, tự chủ tài chính, tự hạch toán và cân đối ngoại tệ.

- Xây dựng, phát triển hệ thống, mạng lưới phục vụ khách 
hàng hợp lý, phủ sóng toàn quốc, đa dạng hóa loại hình, dịch 
vụ, sản phẩm bảo hiểm phục vụ tối đa nhu cầu bảo hiểm của 
đông đảo công chúng khách hàng.

- Xây dựng cách thức hạch toán nội bộ, quy chế kiểm soát 
nội bộ để đảm bảo kỷ cương, nề nếp kinh doanh.

- Xây dựng, hoàn thiện bộ tiêu chuẩn, quy trình quản lý 
chất lượng dịch vụ bảo hiểm, tiêu chuẩn viên chức doanh 
nghiệp bảo hiểm.

- Xây dựng và đưa vào thực hành hàng loạt chương trình 
đào tạo ở các cấp độ khác nhau cho cán bộ và đại lý bảo 
hiểm nhằm phổ cập, nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp 
vụ, phục vụ tốt nhu cầu khách hàng.

Xây dựng hệ thống song song với tạo lập văn hóa doanh 
nghiệp, kết thúc giai đoạn này, dáng dấp một Tập đoàn Tài 
chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam đã được hình thành 
và cùng với đó, việc chuyển đổi hoạt động theo mô hình cổ 

Vâng! Đó chỉ là đôi điều tản mạn theo suy nghĩ 
của riêng tôi trong thời khắc Bảo Việt đang tiến 
tới kỷ niệm 50 năm thành lập. Đã từng là một 
thành viên Bảo Việt, hẳn ai cũng có niềm tự hào 
về ngôi nhà chung của chúng ta. Tôi cũng vậy. 
Tự hào lớn nhất của tôi là thương hiệu Bảo Việt 
- một thương hiệu thuần Việt hàm chứa những 
giá trị và trí thức của bao thế hệ, những lớp người 
Bảo Việt đã hun đúc nên 50 năm qua.
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phần cũng được thực hiện thành công 
vào cuối năm 2007.

Đó chính là những việc lớn, những 
thành tựu hơn 20 năm đổi mới của Bảo 
Việt được tích tụ dưới dạng tài sản văn 
hóa vật thể, văn hóa phi vật thể và tri 
thức Bảo Việt được duy trì và phát triển 
đến ngày hôm nay.

Trong suốt thời kỳ đổi mới, mọi thành 
viên trong một cơ cấu tổ chức riêng biệt 
hay trong toàn bộ hệ thống Bảo Việt, ở 
đâu cũng thấy sự gắn kết chặt chẽ, khí thế 
lao động sáng tạo và sự thụ hưởng thành 
quả lao động xứng đáng. Cũng trong giai 
đoạn này, Bảo Việt đã thể hiện vai trò, 
trách nhiêm xã hội của mình - một bản 
sắc văn hóa mang tính nhân văn vì cộng 
đồng bằng hàng loạt việc làm nhân đạo, 
có hiệu quả và ý nghĩa xã hội lớn.

Văn hóa không phải chỉ nói đến và ước mơ là sẽ thành 
hình, mà phải được thực hiện bằng ý chí và nỗ lực của toàn 
hệ thống, trong đó vai trò của người đứng đầu doanh nghiệp 
là quan trọng. Đó là người chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện 
và đổi mới văn hóa doanh nghiệp. Giai đoạn Bảo Việt có nền 
văn hóa kinh doanh hưng thịnh kể trên gắn liền với tên tuổi 
các vị Tổng giám đốc nổi tiếng thương trường bảo hiểm Việt 
Nam là Phạm Văn Trọng và Trương Mộc Lâm. Chính họ đã góp 
phần quan trọng làm nên văn hóa kinh doanh sáng láng một 
thời của Bảo Việt.

Sau năm 2007, tức là sau cổ phần hóa, Bảo Việt bước vào 
giai đoạn mới - giai đoạn hội nhập, cạnh tranh, phát triến 
bền vững, hiệu quả. Trong bối cảnh mới, xác định chiến lược 
phát triển bền vững và hiệu quả là đúng đắn. Tuy nhiên, 
thành công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố 
con người là quan trọng nhất.

Trên bình diện Tập đoàn, xem ra văn hóa hội nhập, tiếp 
cận công nghệ và tinh hoa quản lý, lĩnh vực bảo hiểm nhân 
thọ bước nhanh hơn lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ vài nhịp, 
bằng chứng là lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ cách đây 2 năm đã 
được lãnh đạo Tập đoàn công nhận tái cơ cấu xong, và liên tục 
sáng tạo, đổi mới cách thức quản lý, động viên khích lệ cán 
bộ và đại lý khai thác tốt, nâng cao chất lượng phục vụ khách 
hàng và giá trị gia tăng của sản phẩm. 

Trên cơ sở hài hòa, nhuyễn quyện những giá trị văn hóa 
như vậy, niềm tin dẫn đầu thị trường, phát triển bền vững 

và hiệu quả là không còn nghi ngờ. Và sau lễ ra quân hoành 
tráng, rầm rộ ở Bến Được, Củ Chi đầu năm 2014, không chỉ 
năm nay, còn nhiều cái đích lớn khác sẽ được Bảo Việt Nhân 
thọ xác lập trong nay mai. Phải chăng, sợi chỉ đỏ văn hóa đã 
xuyên suốt hệ thống trên cơ sở đoàn kết hiệp đồng “Nối vòng 
tay lớn”, sự quyết liệt và trí tuệ của lãnh đạo của Bảo Việt Nhân 
thọ đã khơi nguồn sức mạnh văn hóa, và để rồi từ đó chinh 
phục những đỉnh cao trong tương lai. 

Với ngành bảo hiểm phi nhân thọ, câu chuyện đổi mới 
văn hóa kinh doanh có lẽ cần nhiều việc phải làm. Văn hóa 
đối nội và hướng ngoại cần phải được tạo lập và “thổi hồn” 
vào những chỉ tiêu kinh doanh cụ thể như toàn Tổng công ty 
cấp được bao nhiêu hợp đồng các loại (bán được bao nhiêu 
hàng), doanh thu được bao nhiêu tiền, tiền hiện đang nằm 
ở đâu, hôm qua có bao nhiêu sự cố liên quan đến bảo hiểm, 
bao nhiêu vụ đã được giải quyết, số tiền đã trả cho khách 
hàng bao nhiêu… Trong nền kinh tế thị trường, dẫu biết 
cạnh tranh là khốc liệt và mọi điều kiện, cơ hội kinh doanh 
có thể thay đổi, nhưng giá trị của niềm tin là bất biến, nhất 
là đối với một ngành kinh doanh những sản phẩm tương lai 
như bảo hiểm. Và văn hóa kinh doanh được bồi đắp hàng 
ngày chính là má phanh hữu hiệu để cỗ xe doanh nghiệp 
không đi quá đà hay trật bánh…

Tản mạn như thế có lẽ đã dài. Lời cuối của bài viết này xin 
chúc cho Bảo Việt tuổi năm mươi bừng bừng khí thế, giữ gìn, 
phát huy bản sắc văn hóa như những gì đã có và còn đẹp 
hơn thế nữa.

Lãnh đạo và cán bộ Bảo Việt trong chương trình “Bảo Việt- Niểm tin Việt”
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Vững tin với 
“sức mạnh mềm” 

TS. Phí Trọng Thảo - Trung tâm Đào tạo Bảo Việt

Đối với mỗi con người, mỗi tổ chức 
hay nói rộng ra cả một dân tộc, nền 
tảng văn hóa luôn là  “bánh lái” để ta 
đi đúng đường ngay cả khi gió giật, 
bão quăng.
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Thời gian đang dịch chuyển ngày càng gần hơn đến 
dấu mốc lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển Bảo Việt. 
Nhìn lại chặng đường đã qua, các thế hệ lãnh đạo và cán 
bộ nhân viên Bảo Việt đã dẫn dắt doanh nghiệp vượt qua 
không biết bao nhiêu khó khăn, thử thách. Nửa thế kỷ, 
không chỉ mang trong mình sứ mệnh phát triển tự thân 
của một doanh nghiệp, mà Bảo Việt còn phải gánh vác 
nhiệm vụ tạo lập thị trường bảo hiểm Việt Nam. 

Tất nhiên, sau những gian lao chính là mùa trái ngọt, 
với thành quả mang lại không chỉ là dáng dấp một tập 
đoàn tài chính - bảo hiểm đang mạnh mẽ vươn lên mà 
còn được coi là người nhen lửa để hình thành một trường 
bảo hiểm đầy sức sống hôm nay. 

Những thành quả Bảo Việt đã đạt được, trước hết nhờ 
công sức và tâm huyết của các thế hệ người Bảo Việt, tầm 
nhìn trí tuệ của lãnh đạo, là hệ quả của những chính sách 
quản trị và điều hành thích ứng với chiến lược phát triển 
kinh doanh của Bảo Việt trong từng giai đoạn. Những 
chính sách đó phù hợp với khát vọng của đại đa số cán 
bộ nhân viên, và trên hết là làm thỏa mãn cao nhất mọi 
mong đợi của khách hàng. 

Song một câu hỏi được đặt ra, phải chăng kết quả của 
quá trình quản trị và điều hành kinh doanh đó là một 
phần của văn hóa Bảo Việt?

Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi đã nêu lên vấn đề 
“Văn hóa Bảo Việt - Sức mạnh vượt qua mọi thử thách” 
để cùng bàn luận và nhận được những bài viết đầy tâm 
huyết của Lãnh đạo và cán bộ Bảo Việt qua các thời kỳ.

Vẫn biết, bàn về văn hóa và văn hóa doanh nghiệp là 
một chủ đề rất rộng! Chỉ riêng khái niệm thế nào là văn 
hóa, trên thực tế đã có trên 600 quan điểm khác nhau. 
Đặc biệt, trao đổi sâu về Văn hóa Bảo Việt lại là vấn đề 
không đơn giản và tương đối tế nhị mà số đông chúng 
ta vẫn còn e ngại! Song để Bảo Việt trường tồn và phát 
triển mạnh hơn, không có cách nào khác, chúng ta phải 
nhìn nhận lại chặng đường đã qua và suy ngẫm một cách 
thấu đáo về cả những điều đã đạt được và điều chưa thật 
hài lòng. Thêm nữa, cách tốt nhất để có được sự đoàn 
kết, cách tốt nhất để phát huy được sức mạnh tập thể 
là thẳng thắn trao đổi và khơi gợi để có được nhiều ý 
kiến đa chiều. Sau buổi tọa đàm, các diễn giả, đại biểu đã 
nhất trí cao một số khía cạnh.

Một là, văn hóa Bảo Việt đã được xây dựng từ những 
việc rất nhỏ và rất cụ thể, mà theo GS. TSKH Trương Mộc 
Lâm: “Trong quá trình chỉ đạo kinh doanh, không nghĩ là 
mình xây dựng văn hóa, song khi thực hiện được mục tiêu 
và ngẫm lại việc tạo ra những nề nếp, những chuẩn mực về 
đạo đức kinh doanh và cung cách phục vụ khách hàng… 
đó chính là mình đã tạo lập được một văn hóa phù hợp”.

Hai là, Văn hóa của Bảo Việt được nhìn nhận và đánh 
giá thông qua tính chuyên nghiệp của cán bộ và tư vấn 
viên trong hệ thống. Chính sự chuyên nghiệp đã gia 
tăng lòng tin của khách hàng. Chính sự chuyên nghiệp 
đã mang lại hiệu quả cao hơn trong phối hợp giải quyết 
và thực thi công việc giữa các bộ phận trong đơn vị. Tất 
nhiên, để xây dựng tính chuyên nghiệp thoạt đầu khó 
tránh khỏi những phản ứng và cần có một thời gian nhất 
định để nhân sự thích nghi.

Ba là, trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa 
Bảo Việt, những hành động cụ thể của Lãnh đạo có tác 
động sâu rộng đến toàn thể cán bộ trong đơn vị và tạo 
lập nề nếp bền vững hơn nhiều so với hiệu ứng của các 
quy định hay thể chế được ban hành. Chính vì vậy, các 
nhà nghiên cứu về văn hóa đã đưa ra kết luận “Văn hóa 
doanh nghiệp không phải là phép tính cộng văn hóa của 
các thành viên trong doanh nghiệp đó”.

Bốn là, những giá trị văn hóa cốt lõi dạng như “phục vụ 
khách hàng tốt nhất để phát triển” sẽ luôn được bảo tồn 
và phát triển, cho dù thực tế “tân quan, tân chính sách” 
thường xảy ra, và cho dù phần nổi của văn hóa doanh 
nghiệp có thể thay đổi.

Những chia sẻ hết sức cởi mở của nhiều thế hệ Lãnh đạo 
Bảo Việt tại buổi tọa đàm với chủ đề “Văn hóa Bảo Việt - Sức 
mạnh vượt qua mọi thử thách” đã để lại nhiều dư âm với 
những người tham dự. Chúng tôi vững tin rằng, nếu bầu 
không khí sôi nổi, chân tình như vậy tiếp tục được thổi vào 
công tác chỉ đạo, điều hành, phục vụ khách hàng… thì văn 
hóa Bảo Việt sẽ trở thành một sức mạnh mềm vô cùng to 
lớn và không khó khăn nào có thể cản đường chúng ta đi. 
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Từ niềm tin vào hòa bình, thống nhất 
đất nước  

Sự ra đời và phát triển của Công ty Bảo 
hiểm Việt Nam (nay là Tập đoàn Tài chính 
- Bảo hiểm Bảo Việt) ban đầu gắn liền với 
những nhiệm vụ của ngành tài chính cách 
mạng lúc bấy giờ là đảm bảo an toàn tài 
sản của Nhà nước, bổ sung phúc lợi của 
người lao động, thúc đẩy hoạt động ngoại 
thương và giao thông vận tải, phục vụ 
cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc, đánh thắng cuộc chiến tranh 
phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, đẩy 
mạnh chiến tranh cách mạng giải phóng 
miền Nam, thống nhất nước nhà. 

Ngay từ việc đặt tên gọi của Bảo Việt, 

với việc lựa chọn và nhấn mạnh tên 

công ty là “Bảo hiểm Việt Nam” hồi đó 

không những đã bao hàm ý nghĩa toàn 

quốc, mà còn thể hiện được tinh thần tự 

tôn dân tộc, nhất là thể hiện được ước 

vọng và tầm nhìn xa rộng với niềm tin 

hòa bình thống nhất là khi non sông thu 

về một mối, tên gọi Bảo hiểm Việt Nam 

sau khi hòa bình thống nhất sẽ vẫn có 

giá trị lâu bền, vẫn sử dụng được và dễ 

dàng cho việc giao dịch quốc tế.

Việc thành lập Bảo Việt từ năm 1964 

đã nhằm thực hiện sứ mệnh đáp ứng 

yêu cầu bảo hiểm hàng hải phục vụ 
phát triển của ngành ngoại thương 
trong điều kiện bao vây cấm vận do 
chiến tranh, đề phòng và hạn chế tổn 
thất và xây dựng và phát triển Quỹ bảo 
hiểm Nhà nước, góp phần nâng cao 
phúc lợi đời sống nhân dân. 

Niềm tin vào sức mạnh con người và 
sự đoàn kết-nguồn lực cốt lõi cho phát 
triển  

Truyền thống vàng của Bảo Việt là sự 
đoàn kết. Bảo Việt khởi đầu từ sự đoàn 
kết, từ triết lý tương trợ lẫn nhau trong 
cuộc sống khi gặp rủi ro tổn thất. Bảo Việt 

BẢO VIỆT - NỬA THẾ KỶ GIỮ VỮNG

NIỀM TIN
TS. Hoàng Việt Hà - Tập đoàn Bảo Việt
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từng bước trưởng thành, vượt qua khó 
khăn, thành công nối tiếp thành công 
trong kinh doanh, phục vụ sản xuất cũng 
từ định hướng phát huy truyền thống, 
niềm tin và triết lý cao đẹp đó.

Bảo Việt đã đặc biệt chú trọng công 
tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ ngay 
từ những ngày đầu thành lập. Do công 
tác bảo hiểm liên quan đến chính sách 
đối ngoại của nhà nước, nên mọi cán 
bộ của Công ty đều ra sức phấn đầu 
rèn luyện chuyên môn, vững vàng về 
tư tưởng chính trị. Đến năm 1975, số 
cán bộ của Công ty đã lên tới 30 người. 

Điểm chung giữa các cán bộ Bảo Việt 
ngay từ khi mới thành lập là ý thức rõ rệt 
về sứ mệnh vẻ vang của mình; họ thực 
sự cầu thị, không quản ngại khó khăn 
gian khổ, say mê, chu đáo với công việc 
được giao, nhanh chóng nhập cuộc, thu 
nhận những tri thức, kinh nghiệm làm 
bảo hiểm phong phú, lâu đời của các 
nước (Anh, Mỹ, Trung Quốc, Hungari, 
Tây Đức, Liên Xô…), đề cao việc tự học 
ngoại ngữ, tự đào tạo nghiệp vụ chuyên 
môn, từng bước trang bị kiến thức cơ 
bản về các lĩnh vực liên quan như ngoại 
thương, ngân hàng, giao thông vận tải, 
thống kê, pháp luật…

Hồi ấy, hầu như ai cũng có cuốn sổ 
tay nghiệp vụ của riêng mình, ghi chép 
tỉ mỉ, chi tiết nội dung các buổi học tập 
chuyên đề, trao đổi thông tin với các 
chuyên gia nước ngoài. Học lý thuyết 
đến đâu, cán bộ Bảo Việt xem xét, lựa 
chọn vận dụng vào thực tiễn Việt Nam 
đến đó. Người Bảo Việt vừa học vừa 
làm nghiệp vụ; vừa tiếp thu tri thức 
mới, vừa tìm tòi, ấp ủ, xây dựng chiến 
lược hoạt động kinh doanh trước mắt 
và lâu dài ở Việt Nam. 

Từ chưa biết nghiệp vụ, người Bảo 
Việt đã tự lực thực hiện được các nghiệp 
vụ cơ bản của bảo hiểm hàng hóa, tàu 
biển và trưởng thành nhanh chóng 

trong thực tế, trở thành các cán bộ 
nòng cốt trong các công ty bảo hiểm 
thành viên của Bảo Việt sau này. Khó 
khăn thời chiến cùng với tinh thần 
hợp tác xã hội chủ nghĩa đã tạo ra một 
tập thể Bảo Việt đoàn kết, thương yêu 
nhau, cùng nhau xây dựng doanh ng-
hiệp ngàng càng lớn mạnh, với phong 
cách phục vụ khách hàng nhanh 
chóng, thuận tiện và chu đáo, tận tình. 

Khi được tiếp xúc gặp gỡ với những 
thế hệ cán bộ Bảo Việt đầu tiên, tinh 
thần ham học, tinh thần say mê với 
nghề nghiệp luôn toát ra một cách trẻ 
trung, cháy bỏng mặc dù tuổi tác và 
thời gian đã in đậm lên mái tóc, khóe 
mắt và làn da. Những tinh thần, tư 
tưởng này vẫn được kế thừa qua các 
thế hệ và đã tạo sự khác biệt duy nhất 
có ở Bảo Việt so với các doanh nghiệp 
khác trên thị trường sau này và chính là 
động lực cốt lõi cho sự phát triển Bảo 
Việt suốt 50 năm qua.   

 
Logo của Bảo Việt-biểu tượng của 
niềm tin 

Trước 1975, do hoạt động trong 
điều kiện khó khăn của thời chiến, việc 
xây dựng logo (thời bấy giờ còn gọi là 

phù hiệu) mặc dù đã được nhắc đến, 
song chưa trở thành yêu cầu bức thiết 
đối với Bảo Việt. Việc xây dựng logo 
đầu tiên của Bảo Việt, ngay từ thời đó 
gắn liền với mục tiêu tạo dựng hình 
ảnh, khẳng định thương hiệu, thúc đẩy 
việc quảng bá, tuyên truyền hình ảnh 
Bảo Việt trong nước và trên thị trường 
bảo hiểm thế giới.

Khi kỷ niệm 10 năm thành lập Bảo 
Việt, yêu cầu về xây dựng logo đã trên 
được đặt lên vai ông Trịnh Doanh (sau 
này là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của 
Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam giai 
đoạn 1996-2001). Sau một thời gian làm 
việc với một lòng say mê hiếm có, logo 
đầu tiên của Bảo Việt đã được đưa vào sử 
dụng với hình ảnh quả cầu tượng trưng 
cho hoạt động đối ngoại, hoạt động 
quốc tế của Bảo Việt với mục tiêu mở 
rộng quan hệ thương mại quốc tế, phát 
triển năng lực cạnh tranh trong phạm vi 
toàn cầu. Các hình ảnh tàu thủy, hàng 
không, bánh răng cưa tượng trương cho 
các nghiệp vụ bảo hiểm. 

Về ý nghĩa phối hợp mầu sắc của 
logo thì màu vàng trong biểu trưng 
thể hiện sự giàu có, với niềm tin Bảo 
Việt luôn là người bạn giúp khách 
hàng may mắn, sung túc, thịnh vượng 
trong cuộc sống, đồng thời gửi thông 
điệp tới khách hàng: có thể tin tưởng 
vào khả năng tài chính vững chắc của 
Bảo Việt. Màu trắng thể hiện cam kết 
về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp 
của Bảo Việt đối với khách hàng và đối 
tác. Màu xanh hòa bình thể hiện mục 

“Niềm tin hết sức quan trọng. Nó làm cho hành động 
con người có mục đích, nó làm cho hành động con 
người có sức mạnh. Và cuối cùng làm cho con người có 
thể nuôi được trong lòng mình những ước vọng”
 - Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc -
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đích kinh doanh Bảo Việt là đảm bảo sự 
bình yên cho khách hàng trước những 
rủi ro. Đã có thời kỳ, các phương tiện 
giao thông đã được bắt buộc phải gắn 
logo của Bảo Việt thì mới được lưu 
hành như một bằng chứng đảm bảo 
sự tin tưởng khi tham gia giao thông. 

Sau này, tới khi kỷ niệm 45 năm 
ngày thành lập, Bảo Việt đã tiếp tục 
thay đổi logo truyền thống sang logo 
với dòng chữ BAOVIET và quả cầu 
vàng để tiếp tục thể hiện những định 
hướng chiến lược phát triển mới của 
Bảo Việt là tiếp tục kế thừa các giá trị 
và sứ mệnh truyền thống và thể hiện 
được tính chuyên nghiệp, hiện đại, 
công nghệ cao và quốc tế hóa trong 
hoạt động kinh doanh cũng như một 
tuyên bố về sự chuyển đổi từ hoạt 
động kinh doanh của một công ty bảo 
hiểm sang một tập đoàn tài chính-bảo 
hiểm. Thương hiệu của Bảo Việt, theo 
một tổ chức nghiên cứu quốc tế khảo 
sát năm 2013, là thương hiệu số một 
trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.  

Niềm tin thực hiện sứ mệnh “Bảo đảm 
lợi ích người Việt”

Bảo Việt hiện nay đang phục vụ 
khoảng 12 triệu khách hàng một năm, 
tương đương với gần 15% dân số của 
Việt Nam. Đây là một sứ mệnh an sinh 
có tầm ảnh hưởng quốc gia đang được 
thực hiện bởi một công ty bảo hiểm. Để 
thực hiện sứ mệnh này, Bảo Việt đã liên 
tục có những bước đột phá để phát triển 
và mở rộng mạng lưới phục vụ, cung cấp 
đa dạng các sản phẩm dịch vụ. 

Có thể kể đến những bước phát 
triển đầu tiên khi mở rộng mạng lưới 
từ việc thành lập chi nhánh đầu tiên tại 
Hải Phòng (1965), tiếp quản hệ thống 
bảo hiểm miền Nam (1975), mở rộng 
phát triển mạng lưới qua thành lập 
Bảo Việt Đà Nẵng (1977), Bảo Việt Vũng 

Tầu (1978), Bảo Việt Nghĩa Bình (nay là 
Bình Định, 1979), Bảo Việt Quảng Ninh 
(1980), Bảo Việt Hà Nội và Bảo Việt Phú 
Khánh (1980). Việc thành lập các “Bảo 
Việt tại các Tỉnh” tiếp tục mở rộng và lan 
rộng. Có thể nói tới năm 1995 thì Bảo 
Việt đã hiện diện trên hầu hết các tỉnh, 
thành phố trên cả nước. Việc mở rộng 
mạng lưới là điều kiện tiền đề cơ bản để 
Bảo Việt có thể đưa được dịch vụ bảo 
hiểm với một chất lượng bảo đảm tới 
mọi tỉnh, thành phố trên cả nước.

Song song với mở rộng mạng lưới 
toàn quốc, Bảo Việt cũng tập trung 
vào phát triển các sản phẩm dịch vụ 
bảo hiểm. Bắt đầu từ bảo hiểm hàng 
hải truyền thống, Bảo Việt đã mở rộng 
các nghiệp vụ bảo hiểm hàng không 
(1976), bảo hiểm dầu khí (1979), bảo 
hiểm xe tự động (1978), bảo hiểm tai 
nạn hành khách (1980), bảo hiểm nông 
nghiệp (1982), bảo hiểm vật chất và 
trách nhiệm dân sự chủ thuyền (1986), 
bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe 
cơ giới (1988), bảo hiểm vật chất xe cơ 
giới (1991), bảo hiểm du lịch (1993), bảo 
hiểm học sinh (1991-1992), bảo hiểm 
trợ cấp nằm viện và phẫu thuật (1993), 
bảo hiểm công trình xây dựng (1994). 
Cứ như vậy Bảo Việt đã liên tục là doanh 
nghiệp tiên phong phát triển các loại 
sản phẩm đáp ứng nhu cầu phát triển 
của nền kinh tế xã hội. Tới nay, Bảo Việt 
đã có danh mục sản phẩm bảo hiểm phi 
nhân thọ đa dạng nhất với gần 100 loại 
sản phẩm và dịch vụ.  

Tới năm 1996, một bước ngoặt 
trong sự phát triển của Bảo Việt đó là 
Bảo Việt đã nghiên cứu đón đầu và 
phát triển bảo hiểm nhân thọ, một 
loại hình bảo hiểm nhiều tiềm năng 
và hoàn toàn mới mẻ tại Việt Nam. 
Sự phát triển của bảo hiểm nhân thọ 
ban đầu còn gắn với hệ thống của bảo 
hiểm phi nhân thọ nhưng sau đó đã 

được tách ra hạch toán độc lập (2003) 
như một doanh nghiệp nhà nước độc 
lập trực thuộc Tổng Công ty với hệ 
thống 61 đơn vị phụ thuộc chuyên 
kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại 
tất cả các tỉnh và thành phố trên toàn 
quốc. Tới nay, Bảo Việt Nhân thọ với hệ 
thống đại lý khoảng 50 ngàn người và 
mạng lưới toàn quốc đã góp phần đưa 
các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tới 
mọi người dân.     

Không chỉ là doanh nghiệp hàng 
đầu trong lĩnh vực bảo hiểm, Bảo Việt 
còn xác định sứ mệnh của mình trong 
phục vụ nhu cầu tài chính đa dạng của 
khách hàng. Bảo Việt là doanh nghiệp 
thành lập công ty chứng khoán đầu 
tiên tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu 
cầu đầu tư chứng khoán của khách 
hàng. Tiếp sau đó, Bảo Việt đã tiếp tục 
thành lập Công ty Quản lý quỹ Bảo 
Việt, góp vốn thành lập Ngân hàng 
Bảo Việt, Công ty Đầu tư Bảo Việt. Các 
mảng dịch vụ tài chính, đầu tư này của 
Bảo Việt ngày càng chiếm vai trò quan 
trọng trong đáp ứng nhu cầu tài chính 
đa dạng của khách hàng. 

Niềm tin góp phần kiến tạo và phát 
triển thị trường tài chính-bảo hiểm 
Việt Nam 

Trong giai đoạn từ năm 1965 tới 
1993 là giai đoạn Bảo Việt thực hiện 
vai trò của bảo hiểm nhà nước do Bảo 
Việt là doanh nghiệp bảo hiểm nhà 
nước duy nhất của ngành tài chính Việt 
Nam. Do vậy có thể nói vai trò, hoạt 
động của Bảo Việt trong giai đoạn này 
cũng là vai trò, hoạt động của ngành 
bảo hiểm Việt Nam trong phục vụ đời 
sống kinh tế quốc dân. 

Mặc dù là một doanh nghiệp nhà 
nước, Bảo Việt đã rất năng động và liên 
tục đổi mới cơ chế quản lý nhằm nâng 
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cao hiệu quả kinh doanh mở rộng mạng 
lưới phục vụ khách hàng. Ví dụ tới năm 
1993 Bảo Việt đã có tới 53 công ty trực 
thuộc và mạng lưới đại lý tại các tỉnh thành 
trên cả nước và phục vụ hơn 10 nghiệp 
vụ bảo hiểm truyền thống; phát triển các 
quan hệ tái bảo hiểm. Bảo Việt cũng đã mở 
rộng liên kết, liên doanh với các công ty 
nước ngoài như thành lập BAVINA (1992), 
thành lập InchiBrok (1993).    

Ngày 18/12/1993, Chính phủ Việt 
Nam ban hành Nghị định 100/CP về kinh 
doanh bảo hiểm, theo đó, thị trường bảo 
hiểm được đa dạng hóa, mở cửa, hội 
nhập thị trường bảo hiểm. Tuy nhiên, 
việc kiến tạo thị trường không đơn giản 
khi mà doanh nghiệp bảo hiểm nước 
ngoài thì chưa vào Việt Nam còn doanh 
nghiệp trong nước thì chưa có đủ kinh 
nghiệm để tự thành lập. 

Ngày 28/11/1994, Bảo Việt tách Công 
ty Bảo hiểm thành phố Hồ Chí Minh - 
một công ty thành viên hạch toán phụ 
thuộc, giữ tỷ trọng gần 15% doanh thu 
toàn Tổng Công ty cùng toàn bộ bộ máy 
nhân sự lãnh đạo và nhân viên nghiệp 
vụ, trụ sở, phương tiện, cơ sở khách hàng 
truyền thống để thành lập một doanh 
nghiệp nhà nước mới, hạch toán độc lập 
với tên thương mại là Bảo Minh. 

Ngày 27/9/1994, khi Bộ Tài chính 
quyết định thành lập Công ty Tái bảo 
hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE), Bảo 
Việt đã “đóng góp” 9 cán bộ chủ chốt 
của mình để làm trụ cột trong Công ty 
Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam. Tháng 
11/1995, Bảo Việt cũng đã khởi xướng và 
cùng các cổ đông thành lập Công ty Cổ 
phần Bảo hiểm Nhà Rồng (tên thương 
mại là Bảo Long), kinh doanh bảo hiểm 
phi nhân thọ. Bảo Việt là cổ đông góp 
27% vốn điều lệ với vai trò là cổ đông 
duy nhất có kinh nghiệm về kinh doanh 
bảo hiểm. Tới tháng 8/1996, Bảo Việt 
cũng góp vốn thành lập Công ty Liên 

doanh Bảo hiểm Quốc tế Việt Nam (VIA) 
và nắm giữ 51% (nay là Baoviet - Tokio 
Marine sau khi một đối tác thoái vốn). 

Tới năm 1996, Bảo Việt cũng là doanh 
nghiệp đầu tiên kiến tạo thị trường 
bảo hiểm nhân thọ khi đầu tiên triển 
khai kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại 
Việt Nam. Tới năm 1999, khi thị trường 
tài chính phát triển hơn, Bảo Việt 
cũng là doanh nghiệp đầu tiên tham 
gia kiến tạo thị trường đầu tư chứng 
khoán cùng việc việc thành lập Công 
ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. Bảo 
Việt cũng là một trong những tổ chức 
tài chính đầu tiên phát triển theo mô 
hình tập đoàn tài chính-bảo hiểm với 
mô hình “siêu thị tài chính” cung cấp 
các dịch vụ kết hợp bảo hiểm-tài chính 
cho người dân.   

Phát triển bền vững và giữ vững niềm 
tin với cổ đông, người lao động, đối 
tác, khách hàng và xã hội cộng đồng

Với bản lĩnh của người luôn đi tiên 
phong trong đổi mới và phát triển, năm 
2007, Bảo Việt là một trong những doanh 
nghiệp đầu tiên thực hiện cổ phần hóa và 
đã cổ phần hóa một cách thành công với 
sự tham gia của cổ đông chiến lược nước 

ngoài. Năm 2009, Bảo Việt cũng đã thực 
hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán. 

Việc cổ phần hóa và niêm yết trên thị 
trường chứng khoán đã đặt ra cho Bảo 
Việt những trách nhiệm mới. Đó là trách 
nhiệm với các cổ đông (không chỉ cổ 
đông nhà nước) và trách nhiệm về tính 
minh bạch trong quản trị, công khai 
thông tin và đáp ứng lợi ích của các bên 
liên quan (stakeholders) và cộng đồng, 
bảo vệ môi trường.   

Trong chiến lược phát triển bền vững, 
Bảo Việt khẳng định sứ mệnh “bảo đảm 
sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài 
cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao 
động và cộng đồng”. Ba yếu tố đóng vai 
trò nền tảng cho phát triển bền vững 
của Bảo Việt là tăng trưởng kinh tế, bảo 
vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Việc 
thực hiện mục tiêu kinh tế (đạt sự tăng 
trưởng bền vững về doanh thu và lợi 
nhuận, đóng góp vào ngân sách quốc gia 
qua nộp thuế, đảm bảo quyền lợi của cổ 
đông về cổ tức và giá trị cổ phiếu) được 
kết hợp với việc thực hiện các mục tiêu 
khác về mặt xã hội và môi trường nhằm 
đảo bảo sự cân bằng giữa lợi ích của các 
bên liên quan tới hoạt động trong hiện 
tại và tương lai, bảo đảm chiến lược phát 
triển dài hạn và bền vững của Bảo Việt.
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Như vậy, có thể nói, cùng với yêu cầu phát triển trong giai 
đoạn mới đã đặt ra những vấn đề mới về phát triển bền vững 
và sự phát triển bền vững này chỉ có thể có được khi Bảo Việt 
giữ vững được niềm tin không chỉ là cổ đông mà còn là của 
các bên liên quan, xã hội đối với hoạt động của Bảo Việt. 

”Thông điệp chúng tôi-Vì niềm tin các bạn” 

Nhạc sỹ Nguyễn Cường, khi được mời sáng tác một ca 
khúc cho Bảo Việt chia sẻ: bản chất của ngành bảo hiểm, 
quan hệ bao hiểm là người mua bảo hiểm tin tưởng và gửi 
gắm niềm tin của mình vào Bảo Việt. Họ đã thể hiện niềm 
tin ấy bằng việc đưa tiền cho Bảo Việt để mua một lời hứa, 
lời cam kết. Bảo Việt nhận tiền của khách hàng và có trách 
nhiệm thực hiện lời hứa và lời cam kết của mình. Với thời 
gian xuyên hai thiên niên kỷ, Bảo Việt đã trân trọng giữ 
vững niềm tin của mình ấy, đem lại hạnh phúc con người. 
Lời bài hát có đoạn:

“Các bạn đã trao và chúng tôi đã nhận
Mang niềm tin ấy, xuyên thiên niên kỷ chúng tôi đi

Thông điệp chúng tôi-vì niềm tin các bạn
Bảo Việt chúng tôi-vì hạnh phúc con người”

 Trích lời bài hát  “Bảo Việt, Vì niềm tin các bạn”   - Nhạc Sỹ Nguyễn Cường

50 mươi năm qua, việc nhìn lại một chặng đường lịch 
sử đáng tự hào cũng là để bước sang một chặng đường 
mới. Niềm tin có được ngày hôm nay phải trải qua một quá 
trình, một sự nỗ lực, cố gắng và thử thách của lớp lớp các 
thế hệ Bảo Việt. Việc xây dựng được lòng tin đã khó, việc 
giữ vững được niềm tin còn khó hơn nhiều. Điều này tiếp 
tục đặt trọng trách lên vai các lãnh đạo, cán bộ của Bảo Việt 
hiện nay để xây dựng, phát triển doanh nghiệp dựa trên 
những giá trị cốt lõi của Bảo Việt là con người “giỏi chuyên 
môn, vững vàng về tư tưởng chính trị”, “ý thức rõ rệt về sứ 
mệnh của mình; thực sự cầu thị, không quản ngại khó khăn 
gian khổ; say mê, chu đáo với công việc được giao, nhanh 
chóng nhập cuộc, thu nhận những tri thức, kinh nghiệm 
và tri thức mới” nhằm tiếp tục xây dựng một môi trường 
làm việc minh bạch, công tâm, dựa trên hiệu quả công việc, 
đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và tuân thủ của một đội 
ngũ thống nhất để kế thừa và phát huy những giá trị truyền 
thống tốt đẹp của Bảo Việt 50 năm qua.

Lễ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của Bảo Việt năm 2010
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       Nửa thế kỷ trôi qua với bao thăng trầm, 
vất vả đã trui rèn nên tầm vóc và bản lĩnh của 
Bảo Việt - một “anh cả đỏ” có nhiệm vụ dẫn dắt 
thị trường tài chính - bảo hiểm trở thành “điểm 
tựa” vững chắc cho nền kinh tế…

Thời khắc lịch sử…

50 năm về trước, cuộc kháng chiến chống 
Mỹ của dân tộc bước vào giai đoạn gay go, 
khốc liệt nhất với chiến lược chiến tranh phá 
hoại của kẻ thù, âm mưu phong tỏa, cắt đứt 
đường chi viện của hậu phương lớn miền Bắc 
với chiến trường lớn miền Nam. Trong cuộc 
kháng chiến thần thánh ấy, việc ổn định kinh 
tế - xã hội tại hậu phương có ý nghĩa vô cùng 
quan trọng, hậu phương phải vững mạnh để 
làm chỗ dựa vững chắc cho tiền tuyến đánh 
giặc. Do vậy, việc ra đời một ngành kinh tế có 
vai trò ổn định mọi mặt hoạt động sản xuất, 
giao thương tại miền Bắc… là rất cần thiết.

Trong những năm tháng cam go thời chiến, 
nếu ngành nội thương được Bác Hồ gọi là 
“người nội trợ” của toàn xã hội thì ngành tài 
chính là “bà đỡ” của các công trình tái thiết 
miền Bắc, chi viện miền Nam. 

Một trong những nhiệm vụ trọng yếu của 
ngành tài chính lúc này là đảm bảo an toàn 
tài sản của Nhà nước, bổ sung phúc lợi của 
người lao động, tích lũy vốn cho Nhà nước, 
góp phần thúc đẩy hoạt động ngoại thương 
và giao thông vận tải, tiếp tục xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc, đẩy mạnh chiến tranh 
cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất 
nước nhà. Đồng thời, xây dựng quỹ dự trữ Nhà 
nước về bảo hiểm để bù đắp những thiệt hại 
do thiên tai và tai nạn bất ngờ gây ra nhằm ổn 
định sản xuất và đời sống nhân dân.

Trước bối cảnh và yêu cầu đó, từ những năm 
1963, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã cử một đoàn 
cán bộ sang Trung Quốc khảo sát về Tài chính 
và Bảo hiểm. Chính phủ Trung Quốc cũng đã 

Nhà báo Hải Bằng - Báo Đầu tư

TẦM VÓC, BẢN LĨNH
CỦA NGƯỜI DẪN ĐẦU
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cử một đoàn chuyên gia sang giúp Bộ Tài chính Việt Nam 
nghiên cứu và phát triển lĩnh vực bảo hiểm. Rất nhiều mô 
hình tổ chức bảo hiểm quốc gia tại Trung Quốc, Liên Xô… 
và cả các nước tư bản chủ nghĩa đã được nghiên cứu, chắt 
lọc những gì phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Quá trình thai nghén đã chín muồi, ngày 17/12/1964, 
Chính phủ ban hành Quyết định số 179/CP về việc thành lập 
Công ty Bảo hiểm Việt Nam (tên giao dịch gọi tắt là Bảo Việt), 
trực thuộc Bộ Tài chính và ngày 15/1/1965 trở thành một thời 
khắc lịch sử khi tổ chức bảo hiểm đầu tiên của nước Việt Nam 
chính thức đi vào hoạt động. Thủa ban đầu, số vốn danh ng-
hĩa của Công ty Bảo hiểm Việt Nam (không có tiền thật trong 
tài khoản) là 10 triệu đồng, tương đương 2,4 triệu USD.

Ra đời trong điều kiện thời chiến, chỉ với 16 cán bộ, Bảo 
Việt được giao nhiệm vụ tiến hành công tác bảo hiểm cho 
hàng hóa vận chuyển đường biển và công tác bảo hiểm về 
tai nạn bất ngờ đối với hành khách đi lại trong nước. Đồng 
thời, đảm đương trọng trách nghiên cứu xây dựng và phát 
triển Quỹ Bảo hiểm Nhà nước để bù đắp những tổn thất do 
thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra đối với tài sản và hành khách 
được bảo hiểm.

Vừa làm vừa mày mò học hỏi, ngành bảo hiểm Việt Nam 
dần có có những sản phẩm đầu tiên, bảo hiểm hàng hóa 
xuất nhập khẩu và bảo hiểm tàu biển. Tuy các sản phẩm ban 
đầu còn sơ khai, nhưng đó là những viên gạch vững chắc 
để xây nên ngôi nhà khang trang của ngành bảo hiểm Việt 
Nam hôm nay.

Từng bước trưởng thành

Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, Bảo Việt tiếp tục 
từng bước trưởng thành: Phát triển nguồn nhân lực, thu hút 
nhân tài, tiếp quản các cơ sở bảo hiểm cũ, mở rộng hoạt động 
nghiệp vụ bảo hiểm…

Bằng những bàn tay, khối óc cần cù và sáng tạo, các nghiệp 
vụ bảo hiểm phức tạp hơn dần hình thành. Năm 1979 đánh 
dấu bước trưởng thành của Bảo Việt khi chỉ riêng trong lĩnh 
vực bảo hiểm thăm dò, khai thác dầu khí, phí bảo hiểm thu 
được là 2,1 triệu USD trên tổng mức trách nhiệm đảm nhận 
là 365.406.654 USD. Thời điểm đó, doanh số này được coi là 
bước đại nhảy vọt, là doanh thu trong mơ của nhiều doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu. 

Sau đó, Bảo Việt tiếp tục dấn thân vào những dịch vụ mới 
đầy thử thách như bảo hiểm giàn khoan, bảo hiểm trách 
nhiệm nhà thầu khoán, bảo hiểm kiểm soát giếng khoan, bảo 

hiểm tài sản và trách nhiệm cho các nhà thầu phụ, bảo hiểm xe 
ô tô, bảo hiểm trách nhiệm cho người lao động, bảo hiểm tiền 
mặt và bảo hiểm máy bay trực thăng…

Cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, làn gió mát lành của “Đổi 
mới” cũng đã thổi vào Bảo Việt, đưa đến những cách nghĩ, 
cách làm mới. Đặc biệt, từ đầu thập niên 90, Bảo Việt đã áp 
dụng chính sách phân cấp quản lý, tạo nền tảng quản trị đem 
lại thành công vang dội trong nhiều năm. Doanh thu phí bảo 
hiểm dầu khí từ 1989 đến 1995 liên tục tăng trưởng mạnh. 
Trong 2 năm 1994 và 1995, đã có 28 công trình thăm dò và 
khai thác dầu khí đề nghị được bảo hiểm tại Bảo Việt và đến 
cuối năm 1997 đã có trên 32 hợp đồng khai thác dầu khí đã 
được ký giữa Việt Nam các nhà đầu nước ngoài như: BP, Shell, 
Petronas Caligari, British Gas, Mitshubishi với giá trị lên đến 
10,51 tỷ USD. 

“Gốc” Bảo Việt đơm cành, xanh lá 

Theo dấu chân của người anh cả mang tên Bảo Việt, thị 
trường bảo hiểm Việt Nam từng bước hình thành và Bảo 
Việt chính là cái gốc vững chắc để thị trường “thêm cành 
xanh lá”. Bảo Việt đã đóng góp nhân lực, tài lực, vật lực vào 
việc thành lập một loạt doanh nghiệp trong ngành kinh 
doanh bảo hiểm, nhằm nhanh chóng chuyển tình trạng 
“nhiều người mua - một người bán” sang “nhiều người mua 
- nhiều người bán” của một thị trường bảo hiểm thật sự.

Năm 1994, Bảo Việt tách một công ty thành viên ở TP. HCM 
ra để thành lập Công ty Bảo hiểm TP. HCM (gọi tắt là Bảo 
Minh) với toàn bộ nhân viên, vốn, tài sản và quan hệ khách 
hàng, chiếm gần 15% doanh thu từ khách hàng truyền 
thống của Bảo Việt. Tiếp đó, Bộ Tài chính cũng quyết định 
thành lập Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VinaRe) 
với những nhân sự nòng cốt đều đến từ Bảo Việt. 

Với sự đóng góp đáng kể của Bảo Việt, Việt Nam dần hình 
thành thị trường bảo hiểm cạnh tranh, nhưng cái gốc Bảo 
Việt vẫn vững chắc. Năm 1995, Bảo Việt đã bỏ vốn cùng các 
đối tác Nhật Bản, Anh quốc thành lập Công ty Liên doanh 
Bảo hiểm đầu tiên của Việt Nam - Công ty Liên doanh Bảo 
hiểm Quốc tế (Vietnam International Assurance - viết tắt là 
VIA) với vốn điều lệ 6 triệu USD. Bảo Việt góp 51% vốn.

Tiếp đó, Bảo Việt lại cùng các đối tác khác thành lập Công 
ty CP Bảo hiểm Nhà Rồng (gọi tắt là Bảo Long) với vốn điều 
lệ 24 tỷ đồng, Bảo Việt là cổ đông lớn nhất góp 27% cổ phần. 

Sau khi những nền tảng ban đầu của thị trường bảo 
hiểm được hình thành, các doanh nghiệp bảo hiểm khác 
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cũng lần lượt ra đời tạo một bức tranh đa 
dạng và dần chuyên nghiệp trên thị trường 
bảo hiểm. 

Đến năm 2014, toàn thị trường đã có 29 
công ty bảo hiểm phi nhân thọ, 17 công ty 
bảo hiểm nhân thọ, 2 công ty tái bảo hiểm. 
Hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm 
đã phủ kín các địa bàn khắp cả nước, đáp 
ứng được phần lớn nhu cầu đa dạng, ngày 
càng cao của thị trường về các loại hình 
dịch vụ bảo hiểm. 

Không những tạo ra những hạt nhân 

của thị trường bảo hiểm, Bảo Việt cũng tiên 

phong khai mở thị trường chứng khoán. 
Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) là 
công ty chứng khoán đầu tiên của Việt 
Nam, được thành lập trước cả khi thị trường 
chính thức vận hành. Đến nay, BVSC vẫn là 
công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường 
trong nhiều mảng nghiệp vụ.

Cú nhảy sau cổ phần hóa

Sự chuyển mình của Bảo Việt sau cổ phần 

hóa được đánh giá là một dấu mốc quan 

trọng, tạo ra những động lực tăng trưởng mới 

của doanh nghiệp. Ngày 28/11/2005, Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quyết định số 310/2005/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 

cổ phần hóa Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam và thí điểm 

thành lập Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt. 

Năm 2007, cuộc đấu giá cổ phần lần đầu của Bảo Việt đã 

trở thành một “sự kiện nóng” trong làng chứng khoán với 

hàng chục ngàn nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia và 

riêng việc kiểm phiếu đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán 

Hà Nội đã mất tới 4 ngày đêm.

Hoạt động cổ phần hóa và bán cổ phần cho nhà đầu tư 

chiến lược nước ngoài HSBC Insurance của Bảo Việt đã được 

Tạp chí các nhà đầu tư Châu Á (CFO Asia) thuộc Tập đoàn 

Quốc tế tạp chí Nhà kinh tế - Economist đánh giá cao và trao 

“Giải thưởng Giao dịch Xuất sắc nhất của năm 2007”. 

Sau đó, Bảo Việt đã tiếp tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho 

cổ đông chiến lược HSBC Insurance (Asia - Pacific) Holdings 

Limited với giá trị giao dịch hơn 1.878 tỷ đồng (tương đương 

khoảng 105,3 triệu USD). Theo Intellasia Finance Việt Nam, giao 

dịch giữa Bảo Việt và HSBC đứng thứ 2 trong Top 10 giao dịch 

Mua bán & Sáp nhập (M&A) điển hình nhất Việt Nam năm 2009. 

Diễn đàn M&A Việt Nam 2013 với chủ đề “Cơ hội trong một 

thị trường 5 tỷ USD” do Báo Đầu tư tổ chức cũng đã bình chọn 

thương vụ Bảo Việt - HSBC là “Thương vụ phát hành riêng lẻ 

tiêu biểu nhất trong 5 năm (2009-2013)”. Năm 2014, Bảo Việt 

là một trong 10 Doanh nghiệp cổ phần hóa tiêu biểu được 

vinh danh tại Diễn đàn M&A 2014.

Theo dấu chân của người anh cả 
mang tên Bảo Việt, thị trường bảo 
hiểm Việt Nam từng bước hình 
thành và Bảo Việt chính là cái gốc 
vững chắc để thị trường “thêm 
cành xanh lá”

Những lãnh đạo và cán bộ đầu tiên của Bảo Việt Nhân thọ ( tháng 8/1996)
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Sau thương vụ HSBC chuyển giao toàn bộ cổ phiếu BVH 

đang sở hữu cho Sumitomo Life, Bảo Việt đã tiếp tục hợp 

tác tốt với đối tác mới, thực hiện các chiến lược phát triển 

toàn diện, giữ vững vị thế tập đoàn tài chính - bảo hiểm 

hàng đầu. Không chỉ là người tiên phong dẫn dắt thị trường 

bảo hiểm, sau cổ phần hóa và niêm yết, Bảo Việt còn là tấm 

gương về sự minh mạch, tiến bộ trên thị trường chứng 

khoán. Những giải thưởng danh giá: Giải Nhất báo cáo phát 

triển bền vững, Top 10 báo cáo thường niên tốt nhất, Top 10 

nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam; Top 10 thương hiệu phát triển 

bền vững và sản phẩm chất lượng cao, Top 50 công ty niêm 

yết tốt nhất, Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam… thể 

hiện sự ghi nhận của cộng đồng nhà đầu tư và toàn xã hội 

về một thương hiệu Bảo Việt ngày càng vững bền.

Đâu khó, có Bảo Việt

Bản chất từ Bảo Việt luôn được người dân hiểu theo 
nghĩa “Bảo vệ người Việt”. Qua nhiều giai đoạn phát triển 
gắn với lịch sử phát triển đất nước, Bảo Việt tiếp tục khẳng 
định bản lĩnh của người tiên phong trong những lĩnh vực 
khó khăn, gian khổ nhất. 

Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ quyết định thực hiện thí 
điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013. Đây là một 
nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị to lớn của ngành bảo hiểm: Đưa 
dịch vụ bảo hiểm tham gia ổn định và phát triển ngành nông 
nghiệp; tạo điều kiện cho nông dân yên tâm sản xuất. Doanh 
nghiệp được giao triển khai chương trình là Bảo Việt (cùng Bảo 
Minh - đơn vị trước đây là công ty thành viên thuộc Bảo Việt). 

Sau những thành công từ chương trình bảo hiểm nông nghiệp, 
năm 2014, Bảo Việt tiếp tục được Bộ Tài chính trao trọn niềm tin 
giao thực hiện chương trình bảo hiểm thủy sản. Đây là một chương 
trình có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong bối cảnh việc đảm bảo an 
toàn về tính mạng và tài sản cho ngư dân bám biển, góp phần bảo 
vệ vững chắc chủ quyền biển đảo được tất cả người Việt trong và 
ngoài nước quan tâm.

Theo quan điểm của lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt: Việc 
phối hợp triển khai bảo hiểm khai thác thủy sản của Bảo 
Việt, một mặt thể hiện vai trò của doanh nghiệp bảo hiểm 
hàng đầu đối với chủ trương phát triển thủy sản, nhưng mặt 
khác cũng thể hiện trách nhiệm của Bảo Việt trong công tác 
an sinh xã hội và tình yêu biển đảo.

Ngoài ra, Bảo Việt cũng luôn là doanh nghiệp đi đầu 
trong việc thực hiện các hoạt động bồi thường, đảm bảo uy 

tín và hình ảnh quốc gia. Tháng 6/2014, sau sự kiện một số 
đối tượng manh động đập phá máy móc, nhà xưởng của các 
nhà đầu tư nước ngoài tại Bình Dương, Đồng Nai…, Bảo Việt 
đã khẩn trương tạm ứng bồi thường cho các khách hàng với 
tổng số tiền tạm ứng là 28,3 tỷ đồng. 

Năm 2014, “phát triển bền vững” trở thành điểm nhấn 
trong chiến lược hoạt động của Bảo Việt. Quan điểm phát 
triển bền vững đó được cụ thể hóa trong các chương trình 
hành động: xây dựng mục tiêu cụ thể cho các bộ phận chức 
năng, các mục tiêu được lượng hóa thông qua chỉ tiêu đánh 
giá hiệu quả (KPIs), bao gồm cả các chỉ tiêu tài chính (kinh 
tế) và phi tài chính (môi trường và xã hội)…

Và không chỉ cho năm 2014 hay tầm nhìn ngắn hạn, 50 
năm trước, vì cộng đồng là căn nguyên để Bảo Việt ra đời. 
Trong tương lai, mục tiêu vì một cộng đồng phát triển lành 
mạnh, an toàn và thịnh vượng chắc chắn vẫn là ưu tiên cao 
nhất. Tính nhân văn trong thông điệp “Vì những niềm tin 
của bạn” chính là nền tảng để Bảo Việt viết tiếp câu chuyện 
về những người tiên phong.
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Bước vào tuổi 50, có thể nói, những 
dở - hay, được - mất của một kiếp người 
đã có thể được tổng kết khá hoàn chỉnh. 
Nhưng với một doanh nghiệp như Bảo 
Việt, tuổi 50 dường như mới chỉ là bắt 
đầu, bắt đầu cho một đẳng cấp mới với 
những hành trình đầy tham vọng xa 
hơn, cao hơn.

Khai sinh trong thời chiến, bắt đầu 
khởi nghiệp trong những ngày hầu như 
toàn dân chưa có một khái niệm gì về 
bảo hiểm, ngay một nhóm nhỏ những 
“công thần sáng lập” của Bảo Việt thời 
đó cũng chỉ vừa làm vừa mày mò, học 
hỏi. Vì vậy, một vài trang viết là không 
đủ để nói về cái thời gian khó ấy. 

Chỉ biết rằng, để hình thành dáng 

vóc của một tập đoàn tài chính - bảo 

hiểm hàng đầu tại Việt Nam, mồ hôi, 

công sức của rất nhiều thế hệ đã 
dựng xây nên thương hiệu Bảo Việt. 
Bởi có người đi tiên phong nào mà 

không gian lao, bầm dập bởi những 
gai góc, sỏi đá khi khai phá những 
con đường mới. Với Bảo Việt, có lẽ 
có lẽ thật đúng với câu nói “thế gian 
vốn làm gì có đường, người đi mãi thì 
thành đường mà thôi”. 

Tiên phong trong các lĩnh vực bảo hiểm 
và đầu tư

Không chỉ tiên phong trên thị trường 
bảo hiểm phi nhân thọ, khi người dân 
có nhu cầu bảo hiểm cho cuộc sống 
và tương lai của mình nhiều hơn, năm 
1996, Bảo Việt tiếp tục là doanh nghiệp 
khai mở thị trường bảo hiểm nhân thọ. 
Sự phát triển bảo hiểm nhân thọ đã 
mang lại một sự tăng trưởng gấp đôi 
cho Bảo Việt cũng như thị trường bảo 
hiểm nói chung, góp phần đưa dịch vụ 
này tới khoảng 5 triệu khách hàng.

Bảo hiểm và đầu tư luôn là hoạt 
động song hành của một công ty bảo 

hiểm. Đối với khách hàng, nhu cầu bảo 
hiểm - tài chính cũng trở thành một xu 
hướng kết hợp trong quá trình cung 
cấp dịch vụ, Bảo Việt một lần nữa đã 
thành lập công ty chứng khoán đầu 
tiên tại Việt Nam năm 1999, khi thị 
trường chứng khoán tập trung còn 
chưa chính thức vận hành. 

Bảo Việt cũng là một trong những 
doanh nghiệp đầu tiên tiến hành cổ 
phần hóa thành công, mời gọi sự tham 
gia của cổ đông chiến lược nước ngoài, 
cũng như được hàng chục ngàn nhà 
đầu tư trong nước đầu tư vào Bảo Việt. 
Cổ phần hóa như một cú huých giúp 
cho Bảo Việt tăng vốn, chuyển giao công 
nghệ với cổ đông chiến lược nước ngoài, 
đổi mới quản trị, thành lập Tập đoàn tổ 
chức theo mô hình mẹ - con. Giai đoạn 
này, Bảo Việt đã có những bước chuyển 
mình mạnh mẽ với một diện mạo mới 
năng động, chuyên nghiệp trong phục 
vụ khách hàng. 

NỬA THẾ KỶ 
CHO MỘT HÀNH TRÌNH MỚI

Nhà báo Hoàng Xuân - Thời báo Kinh tế Việt Nam

Sumitomo LIfe, Công ty Bảo hiểm nhân thọ hàng đầu của Nhật Bản trở thành nhà đầu tư chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt năm 2012
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IPO thành công thu hút 20.368 nhà đầu tư

Phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng 
Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) vào ngày 31/5/2007 tại 
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã trở thành một 
trong những phiên đấu giá ấn tượng nhất trong lịch sử đấu 
giá cổ phần tại Việt Nam, khi mà việc bán đấu giá công khai 
8,74% vốn điều lệ của Bảo Việt đã thu hút 20.368 nhà đầu tư. 
Mức giá trúng thầu thấp nhất là 67.800 đồng, mức giá bình 
quân là 71.918 đồng, cao hơn nhiều so với mức giá khởi điểm 
30.500 đồng/cổ phần. Với thành công này, Bảo Việt đã ghi tên 
vào danh sách một trong những doanh nghiệp tiên phong 
thực hiện chủ trương cổ phần hóa và thực hiện đấu giá công 
khai nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong việc bán cổ 
phần doanh nghiệp khi IPO.

Sau khi IPO, Bảo Việt đã chọn HSBC Insurance (Asia-Pacific) 
Holdings Limited (HSBC) là nhà đầu tư chiến lược và cuộc “se 
duyên” này đã thực sự mang lại nhiều thay đổi cho Bảo Việt. 

Trong vai trò là cổ đông chiến lược trong 5 năm kể từ 2007 
- 2012, HSBC đã phối hợp cùng Bảo Việt thực hiện thành công 
chiến lược giai đoạn I “Một Bảo Việt - Một nền tảng mới”. HSBC 
đã tư vấn, hỗ trợ cho Bảo Việt trong việc xây dựng nền tảng 
hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tiếp cận mô hình 
quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế, xây dựng 
hệ thống quản lý rủi ro xuyên suốt toàn Tập đoàn, minh bạch 
hóa thông tin, tiên phong trong lập báo cáo tài chính theo 
chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế. Bên cạnh đó, quản trị 
nguồn nhân lực cũng được từng bước chuẩn hóa theo thông 
lệ quốc tế, thống nhất và đổi mới thương hiệu, phát triển sản 
phẩm và kênh phân phối.

Năm 2012, HSBC có sự thay đổi trong chiến lược toàn cầu 
- thoái vốn khỏi các ngành kinh doanh không phải cốt lõi tại 

rất nhiều các quốc gia, trong đó có Việt Nam. HSBC trong vai 
trò là cổ đông chiến lược cũng đã nỗ lực cùng Bảo Việt tìm 
kiếm một nhà đầu tư phù hợp để thay thế với các tiêu chí 
tìm kiếm bao gồm: năng lực tài chính, năng lực trong kinh 
doanh bảo hiểm, tầm cỡ quốc tế và phù hợp về văn hóa 
cũng như cam kết đầu tư chiến lược lâu dài tại Việt Nam. 
Đồng thời, để đảm bảo định hướng chiến lược kinh doanh 5 
năm (2011 - 2015) của Bảo Việt, nhà đầu tư phải có đủ năng 
lực để cung cấp dịch vụ hợp tác kỹ thuật và hỗ trợ cho Bảo 
Việt. Với những tiêu chí đặt ra, Bảo Việt và HSBC đã thống 
nhất lựa chọn Sumitomo Life.

Mua lại 18% cổ phần của HSBC với mức giá gấp đôi giá 
thị trường vào thời điểm ký kết, Sumitomo Life - Công ty 
Bảo hiểm Nhân thọ hàng đầu Nhật Bản (quốc gia có thị 
trường bảo hiểm nhân thọ lớn thứ 2 thế giới) đã thể hiện 
sự kỳ vọng vào tiềm năng phát triển ổn định, hiệu quả của 
Bảo Việt tại Việt Nam - nơi mà Sumitomo Life đã tích cực 
triển khai tìm hiểu thị trường từ năm 2007 và xác định là 
một trong những thị trường quan trọng nhất của doanh 
nghiệp này trong thời gian tới.

Tầm nhìn 2015

Mặc dù hoạt động trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức 
song Tập đoàn Bảo Việt vẫn duy trì tăng trưởng ổn định, 
vững chắc trên ba lĩnh vực kinh doanh là bảo hiểm, đầu tư 
và dịch vụ tài chính. Trong vòng 5 năm gần đây, cùng với sự 
hỗ trợ của cổ đông chiến lược nước ngoài, giai đoạn 2008 - 
2012, Tập đoàn đạt mức tăng trưởng tổng tài sản bình quân 
hơn 15%/năm, tăng trưởng vốn chủ sở hữu hơn 10%/năm, 
tăng trưởng doanh thu 14,6%/năm, tăng trưởng lợi nhuận 
sau thuế bình quân 10%/năm, chi trả cổ tức hàng năm giai 
đoạn 2007 - 2012 ổn định ở mức 11 - 12%.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu BVH hiện là một trong 
10 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất với giá trị vốn hóa tại ngày 
15/12/2014 đạt xấp xỉ 25.245,49 tỷ đồng. Cùng với đó, kết 
quả kinh doanh tăng trưởng ổn định và các chỉ tiêu sinh 
lời luôn ở mức cao: EPS năm 2013 đạt 1.623 đồng, ROC đạt 
16,2%, cổ tức 15% bằng tiền mặt, cổ phiếu BVH tiếp tục thu 

IPO Bảo Việt đã trở thành một trong những phiên đấu giá ấn tượng nhất 
trong lịch sử đấu giá cổ phần tại Việt Nam

Với Bảo Việt, có lẽ thật đúng với 
câu nói “thế gian vốn làm gì có 
đường, người đi mãi thì thành 
đường mà thôi “.
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Vị thế tập đoàn tài chính hàng đầu

Gần nửa thế kỷ trước, khách hàng 
của Bảo Việt chỉ là một nhóm nhỏ 
khách xuất nhập khẩu, tàu biển thuộc 
miền Bắc, và chỉ bó hẹp trong việc 
cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi nhân 
thọ. Sau nửa thế kỷ, Bảo Việt đã được 
nhận diện với dáng dấp của một tập 
đoàn tài chính – bảo hiểm tầm cỡ khu 
vực.

Nói điều đó không quá lời bởi Bảo 
Việt đã tạo lập được các trụ cột vững 
chắc trong lĩnh vực tài chính gồm: 
bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, quỹ, 
ngân hàng, công ty chứng khoán… 

Cụ thể, với hoạt động cốt lõi ở 
mảng nhân thọ và phi nhân thọ 
luôn có quy mô khai thác lớn nhất 

thị trường nhiều năm vừa qua, kể cả 
trong hoàn cảnh thị trường bảo hiểm 
Việt Nam đã có hiện diện rất nhiều 
“anh tài” từ các tập đoàn bảo hiểm 
hàng đầu thế giới. Các mảng tài chính 
khác như chứng khoán, quỹ… cũng 
đang trong nhóm dẫn đầu.

Nói một cách ngắn gọn về thành 
công của Tập đoàn Bảo Việt hơn đó 
là Diễn đàn Mua bán - Sáp nhập lớn 
nhất Việt Nam (M&A Việt Nam) tháng 
8/2014 vừa qua đã vinh danh Bảo Việt 
là 1 trong 10 doanh nghiệp cổ phần 
hóa tiêu biểu. Điều đó đã chứng tỏ 
rằng, trong số hàng ngàn doanh ng-
hiệp nhà nước chuyển đổi sang cơ 
chế cổ phần, thực hiện các nguyên 
tắc thị trường trong kinh doanh thì 
Bảo Việt là một trong không nhiều 

trường hợp chuyển mình thành công 
nhất.
Văn hóa người Bảo Việt

Một lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt chia 
sẻ, việc Bảo Việt giữ vững truyền thống 
50 năm, liên tục phát triển bền vững và 
giữ vững vị thế thị trường có lý do rất 
đơn giản bởi 2 từ “văn hóa”. 

Tại Bảo Việt có một khái niệm 
“người Bảo Việt”, và mỗi nhân 
sự dù cấp thấp hay cấp cao 
đều mang trong mình một tâm 
nguyện “Phục vụ khách hàng tốt 
nhất để phát triển”. 

Tinh thần đó được kết tinh và truyền 
đạt qua nhiều thế hệ cán bộ Bảo Việt 

TÂM NGUYỆN CHÂN THÀNH
Bảo Việt với

hút được sự quan tâm lớn của các nhà 
đầu tư trong và ngoài nước. Không 
chỉ là cổ phiếu dẫn dắt trong nhóm cổ 
phiếu ngành và nằm trong rổ chỉ số 
VN30, BVH còn được các chuyên gia tài 
chính đánh giá là cổ phiếu blue-chips 
hấp dẫn để đầu tư dài hạn.

Cùng với việc hoàn thành kế hoạch 
lợi nhuận và doanh thu mà Đại hội cổ 
đông năm 2014 đặt ra, Tập đoàn đang 
chốt những bước cuối cùng trong việc 
tìm kiếm nhà đầu tư nước ngoài để 
phát hành riêng lẻ, tăng vốn điều lệ 
thêm 10%, từ 6.800 tỷ đồng lên 7.500 tỷ 
đồng; dự kiến hoàn thành vào cuối quý 
I/2015. Mục tiêu mà Bảo Việt thực hiện 
phát hành riêng lẻ từ 40 triệu đến 61,5 
triệu cổ phần trong năm 2014 nhằm 
tiếp tục đầu tư cho phát triển dài hạn, 
khai thác thị trường tài chính còn nhiều 

tiềm năng, nâng cao năng lực cạnh tra-
nh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách 
hàng, đồng thời để tăng cường thêm 
cổ đông chiến lược nước ngoài có kinh 
nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh 
nghiệp, dịch vụ tài chính. Thời điểm 
hoàn thành phát hành trước ngày 
31/3/2015. Mức giá phát hành sẽ theo 
thỏa thuận giữa Tập đoàn Bảo Việt và 
nhà đầu tư trên nguyên tắc sử dụng giá 
thị trường (giá niêm yết trên sàn HOSE) 
và giá trị sổ sách tại thời điểm kết thúc 
quý gần nhất với thời điểm phát hành 
làm tiêu chí tham chiếu. 

Dự kiến, Bảo Việt sẽ chào bán cho 
từ 1 - 3 nhà đầu tư tiềm năng đáp ứng 
được các tiêu chí về sức mạnh tài chính, 
uy tín và thương hiệu, có năng lực hỗ 
trợ kỹ thuật cho Bảo Việt trên một hoặc 
nhiều lĩnh vực như quản trị doanh 

nghiệp, bảo hiểm phi nhân thọ, dịch 
vụ tài chính (ngân hàng, chứng khoán, 
quản lý quỹ), đầu tư, quản lý rủi ro, mở 
rộng thị trường, sản phẩm mới… Từ 
nay đến năm 2015, theo Nghị quyết số 
15 thì tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại Bảo 
Việt là 65%. Tuy nhiên, việc thoái vốn sẽ 
được thực hiện theo hình thức là tăng 
quy mô vốn điều lệ của Bảo Việt và Nhà 
nước không bỏ thêm vốn. 

Nhìn lại từng bước đi trong quá 
trình phát triển, niềm tin chính là 
yếu tố tạo nên sức mạnh giúp Bảo 
Việt vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ 
hội trong gần nửa thế kỷ qua. Trao đi 
những thành ý, chắc chắn bạn sẽ gặt 
hái những niềm tin - đó không chỉ là 
câu chuyện của Bảo Việt mà đó là chân 
lý vững bền trong cuộc sống này.

Nhà báo Kim Lan - Báo Đầu tư Chứng khoán
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suốt 50 năm qua, đã trở thành triết lý 
kinh doanh in sâu trong gần 6.000 cán 
bộ nhân viên và đội ngũ 60.000 tư vấn 
viên tại cả 63 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Cũng theo vị lãnh đạo Bảo Việt, 
văn hóa “người Bảo Việt” đó đã giúp 
Tập đoàn cho dù mở rộng kinh doanh 
đến đâu vẫn có thể xây dựng được 
những kế hoạch “một tầm nhìn”, “một 
nền tảng”. Sự thống nhất thành “một” 
đó là sức mạnh cốt lõi để lý giải vị thế 
thị trường của Bảo Việt ngày hôm nay, 
giúp Tập đoàn “bình thản” bước qua 
những thăng trầm, biến động cả bên 
ngoài và bên trong doanh nghiệp.

50 năm với đầy những biến cố lịch sử 
của đất nước, số lượng doanh nghiệp 
Việt Nam sở hữu tuổi đời này chỉ “đếm 
trên đầu ngón tay”. Có lẽ không đủ thời 
gian để kể ra ở đây những thăng trầm, 
những giây phút khó khăn, để đến hôm 
nay, những người Bảo Việt có quyền tự 
hào về lịch sử, về giá trị của Bảo Việt.

Những “người Bảo Việt” vẫn tận 
tâm phục vụ, làm nên một Bảo Việt 
“Vì những niềm tin của bạn”, trong đó 
có niềm tin của cộng đồng. Hình ảnh 
lãnh đạo và nhân viên Bảo Việt trực 
tiếp tham gia các chương trình thiện 
nguyện như xây dựng trường học, nghĩa 
trang, chăm sóc trẻ mồ côi, người già 
yếu… từ lâu đã không còn xa lạ. Họ 

hiện diện từ xóm núi chốn non cao 
đến những làng chài nơi mặn mòi 
nắng gió, tham gia các hoạt động xã 
hội vì lợi ích cộng đồng.

Cơ hội luôn rộng mở

Một điều dễ nhận ra đó là dù sức cạnh 
tranh rất lớn nhưng thị trường tài chính 
Việt Nam còn nhiều cơ hội tăng trưởng. 
Và trong câu chuyện của những lãnh đạo 
Tập đoàn Bảo Việt, bài toán luôn luôn 
được đặt ra là Bảo Việt sẽ phải làm thế nào 
để tận dụng các cơ hội đó?

Ba giải pháp chiến lược của Tập 
đoàn giai đoạn 2011-2015 đã và đang 
được thực hiện khá bài bản. Đặc biệt là 
việc hoàn thiện mô hình quản trị theo 
thông lệ tiên tiến quốc tế, nâng cao 
khả năng cạnh tranh và hiệu quả của 
các mảng kinh doanh cốt lõi, nâng cao 
năng lực tài chính. 

Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, 
năm 2014 - 2015 là thời điểm triển khai 
các dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm hưu trí 
tự nguyện, triển khai các sản phẩm bảo 
hiểm nhóm đối với doanh nghiệp, phát 
triển thêm các sản phẩm bảo hiểm sức 
khỏe và y tế. 

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân 
thọ, các doanh nghiệp sẽ tập trung hơn 
vào đa dạng hóa kênh phân phối, tăng 

cường triển khai bảo hiểm cho lĩnh vực 
dân cư. Ngoài ra, xu hướng lạm phát 
ổn định, lộ trình mở cửa theo cam kết 
WTO, tiến trình thoái vốn tại các doanh 
nghiệp bảo hiểm của các Tổng công 
ty/ Tập đoàn kinh tế nhà nước, tái cơ 
cấu thị trường bảo hiểm kỳ vọng được 
quan tâm triển khai quyết liệt hơn sẽ 
góp phần giúp thị trường bảo hiểm 
phát triển ổn định và bền vững hơn.

Năm 2014, điểm nhấn trong chiến lược 
của Bảo Việt là các vấn đề liên quan tới 
thực hiện chiến lược phát triển bền vững. 
Năm 2014 là năm rất đặc biệt và là một 
năm có một cơ hội cho sự đổi mới, phát 
triển. Đó là năm Bảo Việt triển khai các 
hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 
50 năm thành lập Bảo Việt (15/01/1965-
15/01/2015). 

Một năm 2014 với những hoạt động 
sôi nổi và nhiều ý nghĩa đã qua đi. Điều 
còn đọng lại là những dư âm tốt đẹp đối 
với cộng đồng. Những giá trị thương hiệu 
truyền thống sẽ tiếp tục phát triển Bảo 
Việt không chỉ trở thành một thương hiệu 
hiện đại, năng động và chuyên nghiệp, 
mà còn thấm đẫm tính nhân văn như bản 
sắc Bảo Việt 50 năm qua vẫn luôn được 
gìn giữ và khơi gợi.  

 

Với tâm nguyện chân thành “Phục vụ khách 
hàng tốt nhất để phát triển”, từ một công ty 
nhỏ với 16 nhân viên, với doanh số chỉ 800 
ngàn đồng năm 1965, sau nửa thế kỷ, Bảo 
Việt đã trở thành Tập đoàn tài chính - bảo 
hiểm hàng đầu tại Việt Nam. Tâm nguyện 
ấy vẫn được mang theo trên con đường 
Bảo Việt sẽ đi trong thời gian tới, dẫu có 
những thăng trầm, biến động.
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Hẳn nhiều người đã biết câu chuyện “Trái 
tim Đan Kô”. Chuyện kể về một chàng trai 
lấy ánh sáng từ ngọn lửa trong trái tim đưa 
đồng bào mình vượt qua rừng rậm, vượt 
qua đêm tối. Đó chính là một hình ảnh ẩn 
dụ rất đẹp về “Sức mạnh của niềm tin”. 

Từ thương hiệu duy nhất đến thương 
hiệu lớn nhất

Lịch sử của bất kỳ một cá nhân hay tổ 
chức nào không chỉ được ghi dấu bằng 
những mốc son, những thành công hay 
sự phát triển, mà còn bởi cả những tháng 
ngày chông gai, thử thách. Nửa thế kỷ với 
Bảo Việt là một chặng đường rất dài, với 
mồ hôi, công sức, thậm chí cả xương máu 
của rất nhiều thế hệ cán bộ đã bồi đắp, 
dựng xây nên không chỉ một thương hiệu 
hàng đầu thị trường tài chính - bảo hiểm 
Việt Nam, mà còn là thương hiệu của 
niềm tin trong lòng người dân Việt.

Bảo Việt là một trong những doanh 
nghiệp sớm ý thức được tầm quan trọng 
của thương hiệu. Ra đời năm 1964 và 
chính thức hoạt động từ ngày 15/1/1965, 

logo của Công ty Bảo hiểm Việt Nam - tiền 

thân của Bảo Việt ngày hôm nay, và tên 

viết tắt “Bảo Việt” cũng được nghiên cứu 
tạo lập và đưa vào sử dụng ngay từ khi 
Công ty bắt đầu hoạt động. 

Trong giai đoạn từ năm 1965 tới 
năm 1975, Bảo Việt hoạt động chủ yếu 
trong các lĩnh vực kinh doanh xuất 
nhập khẩu, tàu biển cho các doanh 
nghiệp Nhà nước. Khi đất nước thống 
nhất, Bảo Việt phát triển kinh doanh 
ra toàn quốc. Thương hiệu “Bảo Việt” 
lúc đó được biết đến như một doanh 

nghiệp bảo hiểm duy nhất trên toàn 
lãnh thổ Việt Nam. 

Đến năm 1989, sau khi chuyển đổi 
thành Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam, 
thương hiệu Bảo Việt lần đầu tiên xuất hiện 
dưới hình thức của một pháp nhân kinh 
doanh trên thị trường quốc tế với sự thành 
lập của Công ty Đại lý bảo hiểm Bavina (tên 
viết tắt của Bảo hiểm Việt Nam) tại vương 
quốc Anh - thị trường kinh doanh bảo 
hiểm số một thế giới (1992). 

Năm 1996, thực hiện chủ trương mở 
rộng cung cấp các sản phẩm và dịch 
vụ tới các tầng lớp dân cư, Bảo Việt đã 
nghiên cứu và đưa ra thị trường dịch 
vụ bảo hiểm nhân thọ lần đầu tiên ở 
Việt Nam, tiếp tục thể hiện vai trò tiên 
phong trên thị trường bảo hiểm. Sự mở 
rộng về mạng lưới phân phối, đa dạng 
hóa sản phẩm đã đáp ứng được nhu cầu 
của đông đảo nhân dân. Phương châm 
hoạt động của Bảo Việt lúc đó là “Phục 

vụ khách hàng tốt nhất để phát triển” 
được thực hiện thống nhất trong toàn 
hệ thống, thể hiện quan điểm coi khách 
hàng là trung tâm của mọi hoạt động.

Nguồn tài chính lớn thu được từ doanh 
thu phí bảo hiểm nhân thọ và phi nhân 
thọ đã thực sự làm thay đổi vị thế của 
Bảo Việt trên thị trường đầu tư tài chính. 
Bước phát triển đầu tiên đánh dấu một 
giai đoạn thực hiện đa dạng hoá dịch vụ 
tài chính là việc Bảo Việt thành lập Công 
ty Chứng khoán Bảo Việt - công ty chứng 
khoán đầu tiên ở Việt Nam vào năm 1999. 
Bảo Việt đóng vai trò tiên phong trong 
việc phát triển một lĩnh vực kinh doanh 
tiềm năng mới. Tiếp đó là sự ra đời của 
Trung tâm Đầu tư Bảo Việt năm 2000 và 
được phát triển thành Công ty Quản lý 
Quỹ Bảo Việt nhằm chuyên nghiệp hoá 
trong hoạt động đầu tư tài chính.

Năm 2007, Bảo Việt tiến hành cổ phần 

hóa với việc chuyển đổi mô hình hoạt 

GIÁ TRỊ CỦA 
THƯƠNG HIỆU

ThS. Nguyễn Hồng Liên - Tập đoàn Bảo Việt

Bảo Việt vinh dự nhận giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2006
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động từ công ty 100% vốn nhà nước sang 
mô hình công ty cổ phần đa sở hữu. “Tấm 
áo” Tổng công ty đã chật chội so với quy 
mô phát triển và Bảo Việt chính thức được 
Chính phủ cho phép thành lập Tập đoàn 
Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt, triển khai 
mô hình quản trị và cơ cấu tổ chức mới. 
Cùng với đó, Bảo Việt tiếp tục mở rộng 
hoạt động sang lĩnh vực ngân hàng với 
việc thành lập Ngân hàng TMCP Bảo Việt 
(BAOVIET Bank) năm 2008. 

Như vậy, với cùng với sự phát triển 
hoạt động kinh doanh, từ “cây” thương 
hiệu Bảo Việt của Công ty mẹ ban đầu 
ngày càng xum xuê với hệ thống các 
thương hiệu bao gồm: Bảo hiểm Bảo Việt, 
Bảo Việt Nhân thọ, Chứng khoán Bảo Việt, 
Quản lý Quỹ Bảo Việt, Ngân hàng Bảo 
Việt, Công ty Đầu tư Bảo Việt, thâm nhập 
vào các mảng thị trường khác nhau.

Tầm vóc mới - Diện mạo mới

Tuy nhiên, bước sang giai đoạn phát 
triển mới, hệ thống nhận diện thương 
hiệu của Bảo Việt đã gặp phải những 
thách thức mới trong việc chuyển tải 
tầm nhìn và quy mô phát triển của Tập 
đoàn. Trước đây, từ logo cũ của Bảo Việt 
có thể thấy thông điệp được kết nối bằng 
các hình ảnh máy bay, tàu thủy… biểu 
tượng cho hoạt động chính là lĩnh vực 
bảo hiểm phi nhân thọ. Tuy nhiên, khi đã 
trở thành một tập đoàn tài chính - bảo 
hiểm đa ngành và phát triển mạnh cả về 
bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán, quản 
lý quỹ, ngân hàng, đầu tư… thì logo này 
không phản ánh được hết quy mô và tầm 

vóc mới của Bảo Việt. Đồng thời, một số 
đơn vị thành viên của Bảo Việt như Công 
ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), Ngân 
hàng Bảo Việt (BAOVIET Bank)… đều có 
logo, slogan riêng và chưa thực sự thống 
nhất với logo của Công ty mẹ.

Như một nhu cầu tự thân, việc đổi 
mới và quản lý thống nhất hệ thống 
nhận diện thương hiệu của Bảo Việt 
được đặt ra rất cấp bách. Tất nhiên, 
không phải không có những ý kiến lo 
ngại về việc đánh mất một biểu trưng 
Bảo Việt đã hằn sâu trong nếp nghĩ 
của người dân Việt lâu nay. Nhưng xác 
định việc đổi mới trên cơ sở kế thừa 
những giá trị tích lũy từ gần 50 năm 
qua, Tập đoàn đã tiến hành triển khai 
đánh giá sức mạnh của thương hiệu 
Bảo Việt trên thị trường. Đây là một dự 
án có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh 
giá thành tựu cũng như những hạn chế 
của thương hiệu Bảo Việt, từ đó xây 
dựng một chiến lược phát triển thương 
hiệu phù hợp với tầm nhìn của Bảo Việt 
trong giai đoạn mới.  

Từ tháng 2/2008, trong khuôn khổ “Dự 
án hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao năng lực 
của đối tác chiến lược nước ngoài”, với tư 
vấn và hỗ trợ từ HSBC Insurance, Bảo Việt 
đã lựa chọn Công ty tư vấn thương hiệu 
Grey Global Group là đơn vị thực hiện 
triển khai “Dự án đánh giá thương hiệu và 
xây dựng chiến lược quản lý thương hiệu 
Bảo Việt”. Quá trình triển khai dự án được 
thực hiện theo chuẩn mực quốc tế, với sự 
hỗ trợ và tham gia tích cực của tất cá các 

đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn.

Qua hơn 1 năm thực hiện dự án, kết 

quả nhận được từ quá trình điều tra 

thị trường cũng như tiến hành phân 

tích các ý kiến của khách hàng và 

nhân viên Bảo Việt cho thấy: Đổi mới 

thương hiệu Bảo Việt là cần thiết. Dự 

án cũng đã xây dựng thành công bộ 

nhận diện thương hiệu mới Bảo Việt.

Bảo Việt - Thương hiệu của niềm tin  

Ngày 19/1/2010, Bảo Việt đã công 

bố Bộ nhận diện thương hiệu mới được 

xây dựng một cách đồng bộ và chuyên 

nghiệp. Đây là điều kiện quan trọng 

để triển khai một chiến lược phát triển 

thương hiệu phù hợp, đảm bảo được 

sự thống nhất xuyên suốt trong mọi 

hoạt động truyền thông có sử dụng 

thương hiệu của Tập đoàn.

Điểm mấu chốt trong bộ nhận diện 

thương hiệu mới của Bảo Việt là sự thay 

đổi về logo và câu khẩu hiệu. Logo mới 

của Bảo Việt vẫn kế thừa bản sắc của 

logo cũ, về màu sắc và tính cách điệu, 

nhưng được nhấn mạnh hơn ở tính biểu 

trưng về sự cởi mở, thân thiện và năng 

động, tạo một thông điệp kết nối hàm 

chứa nhiều ý nghĩa trong nội bộ Tập 

đoàn cũng như với đối tác, khách hàng. 

Màu xanh và màu vàng được giữ 

lại nhằm truyền tải thông điệp về cam 

kết mang lại tương lai đảm bảo và cuộc 

sống sung túc hơn cho khách hàng. Tuy 

nhiên, màu vàng trong logo mới của 

Bảo Việt đã được chỉnh thành màu vàng 

ánh kim để biểu thị cho sự phồn vinh và 

thịnh vượng. Thêm vào đó, logo mới có 

thêm điểm nhấn hình tam giác trên đầu 

chữ V, kết hợp với quả cầu ba chiều với 

các đường kết nối trên bề mặt thể hiện 

năng lực vươn xa và tầm nhìn chiến lược 

của Bảo Việt trong việc mở rộng phạm vi 

hoạt động ra khu vực và thế giới.   
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Cùng với logo mới, câu khẩu hiệu mới  “Niềm tin vững 
chắc, cam kết vững bền” (chuyển thể sang tiếng Anh là: 
Your trust, our commitment) được thay thế cho khẩu hiệu 
cũ “Phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển” ra đời từ năm 
1995. Câu khẩu hiệu này không chỉ là thông điệp truyền 
thông của Bảo Việt tới cộng đồng mà cũng chính là tiêu chí 
hoạt động của Tập đoàn. Tập đoàn Bảo Việt và các công ty 
thành viên cam kết cùng đồng lòng triển khai cung cấp một 
cách tốt nhất các sản phẩm dịch vụ theo chuẩn mực quốc 
tế cho khách hàng; xây dựng mối quan hệ với khách hàng 
và đối tác; chú trọng công tác đào tạo và phát triển nhân lực 
nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt thương hiệu mới ngày 
19/01/2010 tại Khách sạn Melia Hà Nội, Lãnh đạo Tập đoàn 
Bảo Việt nhấn mạnh: “Sự kiện công bố chính thức bộ nhận 
diện thương hiệu mới của Bảo Việt là một sự kiện quan trọng 
trong quá trình phát triển của Bảo Việt. Việc xây dựng một hình 
ảnh bộ nhận diện thương hiệu mới Bảo Việt được dựa trên nền 
tảng kế thừa thế mạnh của thương hiệu Bảo Việt trong 45 năm 
qua, tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu Bảo Việt và tạo 
niềm tin cho khách hàng trong giai đoạn phát triển”.

Sự ra đời bộ nhận diện thương hiệu mới được xem là điểm 
nhấn quan trọng, tạo lập một hình ảnh nổi bật của Bảo Việt trên 
thị trường. Ngay sau khi ra mắt, bộ nhận diện mới được Bảo Việt 
khẩn trương áp dụng trên toàn hệ thống bao gồm trụ sở và 
chi nhánh của các đơn vị thành viên trên toàn quốc, cũng như 
các chiến dịch truyền thông, nhằm tạo sự nhất quán và chuyên 
nghiệp. Đến nay, Bảo Việt đã thực sự khoác trên mình một diện 
mạo mới, gần gũi, thân thiện và năng động hơn với khách hàng. 

Dự án khảo sát “Sức mạnh thương hiệu” năm 2012 đã tiến 
hành điều tra 1.600 người, bao gồm 346 cán bộ nhân viên 
Bảo Việt; hơn 1.000 khách hàng sử dụng sản phẩm bảo hiểm 

nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ của Bảo Việt và đối thủ 
cạnh tranh; các đại lý/tư vấn viên Bảo Việt, thực hiện tại 06 
thành phố lớn bao gồm: Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Nghệ 
An, Hải Phòng, Nha Trang. Kết quả cho thấy, thương hiệu 
Bảo Việt luôn nằm trong vị trí TOP đầu được nhắc tới với 
bình quân hơn 70% khách hàng hài lòng với sản phẩm dịch 
vụ của Tập đoàn; Đội ngũ đại lý/tư vấn viên có chuyên môn 
và trình độ; Bảo Việt còn có thể mạnh về mạng lưới rộng 
khắp với địa điểm giao dịch thuận lợi cho khách hàng. 

Nhanh chóng định vị trong tâm trí khách hàng, thương 
hiệu Bảo Việt còn được ghi nhận thông qua nhiều giải 
thưởng trong nhiều năm liên tiếp: Thương hiệu phát triển 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu trị trường đánh giá sức khỏe thương hiệu Bảo Việt năm 2012

“ Việc xây dựng một hình ảnh thương hiệu mới Bảo 
Việt được dựa trên nền tảng kế thừa thế mạnh của 
thương hiệu Bảo Việt trong 45 năm qua, tiếp tục 
khẳng định vị thế thương hiệu Bảo Việt và tạo niềm 
tin cho khách hàng trong giai đoạn phát triển mới . “
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bền vững và sản phẩm chất lượng cao (2014); TOP10 Nhãn 
hiệu nổi tiếng Việt Nam (2012;2013); TOP10 thương hiệu 
mạnh Việt Nam (2012); TOP 10 Doanh nghiệp sản phẩm 
vàng – dịch vụ vàng (2012); Thương hiệu uy tín - sản phẩm 
chất lượng vàng (2011)…

Việc định vị thương hiệu Bảo Việt vững chắc trong tâm trí 
khách hàng xuất phát từ niềm tin tưởng mà khách hàng đã 
dành cho sản phẩm dịch vụ của Tập đoàn. Đây là cơ sở để 
Bảo Việt tiếp tục phát huy các thế mạnh về nhân lực, mạng 
lưới, năng lực tài chính, đẩy mạnh đầu tư phát triển sản 
phẩm dịch vụ nhằm đem lại lợi ích tốt nhất, xứng đáng với 
niềm tin của khách hàng, cán bộ và các đối tác. 

Bộ nhận diện 50 năm Bảo Việt - những thông điệp giàu 
ý nghĩa 

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập và phát triển, Bảo 
Việt ra mắt logo 50 năm với thông điệp “Bảo Việt - Vì những 
niềm tin của bạn”.

Logo 50 năm phát huy các bản sắc đặc trưng trong logo 
Bảo Việt về màu sắc (xanh, vàng và trắng), các đường giao 
nhau trong biểu tượng quả cầu. Hình dáng quả cầu trong 
logo đã được cách điệu, thể hiện sự năng động và vận động 
không ngừng của Bảo Việt  

Logo 50 năm cũng thể hiện tính cách thương hiệu Bảo Việt: 

• Linh hoạt và năng động: Hình ảnh số 5, quả cầu được 
cách điệu (tượng trưng cho 50 năm) và dải băng đỏ kết hợp 
khá phá cách và có tính thẩm mỹ cao, tạo cho người tiếp 
xúc cảm giác về một tâm thế năng động, luôn thích nghi 
với điều kiện môi trường kinh doanh trong suốt 50 năm xây 
dựng, hình thành và phát triển.

• Tràn đầy khí thế: Dải lụa đỏ được cách điệu với các dấu 
mốc 1965 - 2015 là biểu tượng của lễ hội, của tinh thần thi 
đua vươn lên những tầm cao mới và nhiệt huyết của toàn 
bộ cán bộ Bảo Việt, nỗ lực góp phần mình vào những thành 
công chung của Tập đoàn hướng về ngày kỷ niệm mốc son 
lịch sử nửa thế kỷ phát triển. Sắc màu của dải lụa chuyển dần 
sang màu tươi sáng gửi gắm thông điệp niềm tin về một 
tương lai ngày một rực rỡ, tươi đẹp của Bảo Việt trên chặng 
đường phát triển tiếp theo. 

Logo 50 năm được sử dụng song song với biểu tượng 
logo chính trong các ấn phẩm truyền thông của Tập đoàn 
và các đơn vị thành viên nhằm tạo ra dấu ấn riêng và xuyên 
suốt trong tất cả các sự kiện chào mừng 50 năm Bảo Việt 
được kéo dài trong 2 năm 2014-2015. 

Hội tụ sức mạnh-lan tỏa niềm tin 

Nhìn lại từng bước đi trong quá trình phát triển, niềm tin 
chính là yếu tố tạo nên sức mạnh giúp Bảo Việt vượt qua khó 
khăn, nắm bắt cơ hội trong gần nửa thế kỷ qua. Đó cũng 
chính là lý do Bảo Việt luôn đồng hành và cam kết hỗ trợ 
khách hàng, đối tác và những người bạn vì niềm tin vào sự 
thành công, hạnh phúc và thịch vượng.  

Với thế và lực mới cùng những giá trị văn hóa bồi đắp từ 50 
năm qua, người Bảo Việt sẽ viết tiếp những câu chuyện mới 
về “Sức mạnh niềm tin”, để trong tâm trí mỗi người dân, cái 
tên Bảo Việt đã và sẽ được hiểu là… “Bảo vệ người dân Việt”.

      

“Bảo Việt - Vì những niềm tin của bạn”
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SỨC TRẺ TUỔI MƯỜI TÁM
ThS. Lương Xuân Trường - Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

Trong cuộc đời một con người, tuổi 18 đánh dấu sự trưởng 
thành với năng lượng tràn trề cùng khát vọng cháy bỏng. Với 
lịch sử một doanh nghiệp, 18 năm là quãng thời gian đủ để 
khẳng định tầm vóc và sức sống trên thị trường. Tuổi 18 của 
Bảo Việt Nhân thọ thật đặc biệt, đến cùng dấu mốc 50 năm 
thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Bảo Việt.

Những người đi mở đất

Như những nữ thanh niên xung phong đi mở đường thời 
chiến, hình ảnh đoàn quân “năm cô” gồm các chị Nguyễn Thị 
Nãi, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Thị Lâm Hồng, Vương Thị 
Thanh Huyền và Trần Thị Huyền Ngọc được Bảo Việt cử sang 
Anh tháng 6/1995 để khảo sát về bảo hiểm nhân thọ (BHNT) 
sẽ mãi là hình ảnh mang tính biểu trưng. Bởi lẽ, đây là hành 

động cụ thể nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển nghiệp 
vụ BHNT đã được Bảo Việt ấp ủ từ gần chục năm trước đó.

Ngày 20/3/1996, Bộ Tài chính có quyết định cho phép 
Bảo Việt triển khai “thí điểm” hai sản phẩm BHNT: bảo hiểm 
trẻ em và BHNT có thời hạn 5, 10 năm.

Ngày 01/8/1996 đánh dấu sự kiện đáng ghi nhớ của Bảo 
Việt và cũng là của thị trường bảo hiểm Việt Nam sau ngày 
đất nước thống nhất: Bảo Việt giới thiệu ra thị trường hai sản 
phẩm BHNT đầu tiên thông qua Công ty BHNT. 

Với hai sản phẩm đầu tiên, số tiền bảo hiểm cho mỗi hợp 
đồng được giới hạn tối đa 50 triệu đồng (4.450 USD), hai 
từ “thí điểm” gắn với quyết định cho phép triển khai, cho 
thấy Bảo Việt cũng như Bộ Tài chính dường như chưa thực 

BẢO VIỆT NHÂN THỌ
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sự tin tưởng vào sự thành công trong triển khai BHNT vào 
thời điểm đó.

Điều này có thể lý giải được. Thứ nhất, đây là nghiệp vụ 
mới tại thị trường Việt Nam, với dân chúng, với Bảo Việt và 
cơ quan quản lý, mặc dù Bảo Việt và các doanh nghiệp bảo 
hiểm phi nhân thọ (BHPNT) khác đã triển khai các sản phẩm 
bảo hiểm con người có phạm vi bảo hiểm giống với BHNT 
(như bảo hiểm: sinh mạng, kết hợp con người, tai nạn... 
mang tính bảo vệ, thời hạn 01 năm). Thứ hai, môi trường 
pháp lý chưa sẵn sàng cho sự ra đời của BHNT. Thứ ba, Bảo 
Việt chưa chuẩn bị đầy đủ về kiến thức, con người, hạ tầng 
công nghệ và cả nguồn lực tài chính cho kinh doanh BHNT. 
Tiếp đến, điều kiện kinh tế chưa thuận lợi. Việt Nam vừa trải 
qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế trầm trọng với lạm phát 

phi mã (lạm phát năm 1986 lên đến 487,3%) và lãi suất tiết 

kiệm ngân hàng cực cao (có thời điểm gần 100%). Ngay năm 
1995, lạm phát vẫn ở mức 12,7%, lãi suất tiết kiệm 16,8%/
năm. Trong điều kiện đó, thật khó để người dân tin và mua 
sản phẩm BHNT dài hạn khi mà bài học “gửi vào con trâu 
nhận ra cân thịt” vẫn còn nóng hổi.

Khi thành lập, Công ty BHNT - “hạt giống” đầu tiên, chỉ có 
vẻn vẹn 11 người với số vốn 20 tỷ đồng. Bảo Việt đã tự xây 
dựng mô hình tổ chức và thực hiện kinh doanh. Chương trình 
quản lý hợp đồng cũng tự xây dựng bằng ngôn ngữ Foxpro.

Những điều trên cho thấy, phương châm “chiến tranh du 
kích” đã được Bảo Việt vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều 
kiện của mình khi bắt đầu triển khai BHNT. 

“Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm”
- Nhà thơ Hoàng Trung Thông -

“Bảo thọ”
(*)

  là từ mà nhiều người dân dùng nhầm với 

“BHNT” trong giai đoạn đầu Bảo Việt triển khai BHNT. Điều 

này kết hợp với xuất phát điểm thiếu kỹ năng, kinh nghiệm 

bán hàng đã lý giải tại sao trong nhiều ngày đầu, đại lý 

không bán được hàng. 

Sau 4 tháng triển khai, năm 1996, doanh thu phí BHNT đạt 
gần 1 tỷ đồng với hơn 1.000 hợp đồng, với tỷ trọng khá lớn là 
các hợp đồng được người thân, bạn bè mua để ủng hộ. 

Tuy vậy, tình hình kinh doanh trở nên sáng sủa không 
lâu sau đó khi kinh tế đi vào ổn định với lạm phát được kiểm 
soát và lãi suất tiết kiệm giảm. Năm 1997, lạm phát giảm 
sâu xuống 3,6% và lãi suất tiết kiệm chỉ còn trên 9%/năm. 

Trong điều kiện thuận lợi đó, cùng với kinh nghiệm được 
tích lũy qua một thời gian vừa làm vừa học, khái niệm BHNT 
trở nên quen thuộc hơn đối với dân chúng, Bảo Việt đã gặt 
hái được mùa bội thu đầu tiên ngay năm 1997 với doanh 
thu phí 17,5 tỷ đồng. Năm 1998, doanh thu phí BHNT đạt 
hơn 207 tỷ đồng và năm 2000 đã tương đương với doanh 
thu phí BHPNT. Một mình một thị trường, Bảo Việt như 
người khai khẩn, vỡ hoang, cứ kiên trì gieo hạt thì đất sẽ 
không phụ công người. Có những đại lý bán được tới hơn 
200 hợp đồng/tháng. 

Với thành công ban đầu ở Hà Nội và các tỉnh lân cận, Bảo 
Việt đã xúc tiến ngay việc mở rộng triển khai BHNT khắp cả 
nước nhằm chiếm lĩnh thị trường trước khi Việt Nam mở cửa 
thị trường. Tháng 3/1998, Chi nhánh BHNT Miền Nam được 
thành lập, làm bàn đạp tiếp cận một thị phần đầy tiềm năng.

Tại các địa phương khác, mô hình công ty BHPNT kinh 
doanh đồng thời cả BHNT được áp dụng và đạt được những 
thành công bước đầu. Có lẽ mô hình “tay phải phi, tay trái 
nhân” và “lấy phi nuôi nhân” là giải pháp hợp lý và hiệu quả 
khi mà nguồn lực còn hạn chế. Nó giúp Bảo Việt nhanh chóng 
mở rộng thị trường BHNT bằng việc sử dụng mạng lưới, danh 
tiếng, kinh nghiệm, con người và cơ sở vật chất sẵn có của 
BHPNT. Bảo Việt vẫn đạt được mục tiêu lợi nhuận và đảm bảo 
tiền lương cho cán bộ công nhân viên toàn hệ thống, không 
phải đầu tư một khoản vốn lớn và chịu “lỗ kỹ thuật” trong 
một giai đoạn dài (theo thông lệ, thời kỳ “lỗ kỹ thuật” BHNT 
thường là 5 - 7 năm). Mô hình này cũng phù hợp khi khung 
pháp lý cho kinh doanh BHNT chưa được thiết lập, hoạt động 
kinh doanh BHNT vẫn chưa được hạch toán độc lập. Đây là 
mô hình độc đáo, có lẽ chỉ có ở Bảo Việt .

Đến đầu năm 1999, Bảo Việt đã có mạng lưới BHNT phủ 
khắp hầu hết các tỉnh, thành. Từ năm 2002, các phòng 
phục vụ khu vực được thành lập, gia tăng sự thâm nhập 
của BHNT. Mạng lưới rộng khắp này giống như muôn con 
suối nhỏ cùng hợp thành dòng sông lớn, góp phần tạo 
nên tốc độ tăng trưởng doanh thu phí từ 65% đến gần 

1.100% giai đoạn 1998 - 2001. Kết quả này càng củng cố 

lòng tin và quyết tâm của Bảo Việt trong phát triển BHNT 

thành một lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. 

Tuy nhiên, có thể thấy, Bảo Việt vẫn chưa có nhiều kinh 

nghiệm, kiến thức về kinh doanh BHNT. Mô hình “quảng 

canh” bộc lộ nhiều điểm yếu về quản lý, nghiệp vụ, chất 

lượng dịch vụ, khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động. 

(*) Bảo thọ: Hoạt động dành cho người già, chủ yếu là tổ chức mừng thọ và thăm hỏi người già, thông qua Hội bảo thọ
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Có những hợp đồng với số phí đóng 

hàng tháng vài chục ngàn đồng đã 

được bán ở vùng sâu vùng xa mà chi phí 

đi thu phí có thể gần bằng phí thu được.

Tách khỏi bảo hiểm phi nhân thọ, 
phân cấp toàn diện, trăm hoa đua nở  

Khi nhận thấy “tay trái” BHNT đã lớn 
mạnh tương đương “tay phải” BHPNT, 
Bảo Việt đã thực hiện tách BHNT khỏi 
BHPNT. Quyết định số 46/2000/QĐ-BTC 
ngày 27/3/2000 của Bộ Tài chính là giấy 
khai sinh cho 27 công ty BHNT trực thuộc 
Bảo Việt. Đến cuối năm 2000, Bảo Việt có 
54 công ty con và 5 chi nhánh BHNT trực 
thuộc. Chỉ sau hơn 4 năm, từ một tiểu đội, 
Bảo Việt đã có một trung đoàn BHNT.

Về mặt quản lý, ngay sau khi triển khai 
BHNT một thời gian ngắn, tháng 3/1997 
Bảo Việt thành lập phòng BHNT tại Trụ sở 
chính với chức năng phát triển và quản lý 
nghiệp vụ này trong toàn hệ thống. Việc 
đào tạo đại lý do Trung tâm Đào tạo Bảo 
Việt và các công ty thực hiện. Sau đó, các 
phòng nghiệp vụ khác được thành lập, 
thực hiện chuyên môn hóa sâu hơn 
trong quản lý. 

Giống như BHPNT, với BHNT Bảo 
Việt cũng áp dụng mô hình phân cấp 
toàn diện cho các đơn vị thành viên. 
Theo đó, trên cơ sở các quy định, 
hướng dẫn của Trụ sở chính và ngân 
sách được duyệt, các đơn vị được 
phân cấp toàn diện, tự chủ trong tổ 
chức hoạt động kinh doanh tại đơn vị 
mình: Từ tuyển dụng, đào tạo, quản lý 
đại lý, bán hàng, đánh giá rủi ro, phát 
hành, quản lý hợp đồng, bồi thường 
đến tuyển dụng nhân sự, bổ nhiệm và 
trả lương cho cán bộ... Giai đoạn đầu, 
có nhiều quy định của Trụ sở chính 
chỉ mang tính định hướng hoặc thiếu, 
các đơn vị được chủ động và sáng tạo 
trong vận dụng để phù hợp với đặc 

điểm của mình. Chẳng hạn, có giai đoạn 
Trụ sở chính chỉ quy định tỷ lệ hoa hồng 
tối thiểu và tối đa trả cho khai thác, các 
đơn vị tự quy định tỷ lệ áp dụng tại đơn 
vị mình. Tương tự, với mô hình đại lý, giai 
đoạn đầu thì gần như các đơn vị tự đưa 
ra mô hình cho mình; sau đó Trụ sở chính 
tổng kết và đưa ra các mô hình mẫu. 
Các đơn vị cũng chủ động trong tuyên 
truyền, quảng cáo tại địa bàn. Khẩu hiệu 
“Bảo đảm lợi ích Việt” được áp dụng trong 
toàn hệ thống Bảo Việt Nhân thọ ban đầu 
được đưa ra bởi một đơn vị thành viên. 
Chương trình quản lý hợp đồng cũng 
theo mô hình phân tán, các đơn vị thậm 
chí có thể bổ sung các module, tự sửa 
lỗi... Đây chính là giai đoạn “trăm hoa đua 
nở” trong chương sử hình thành và phát 
triển BHNT. Mô hình này được áp dụng cả 
trước và sau khi BHNT tách khỏi BHPNT.

Mô hình trên có ưu điểm là giúp nhanh 
chóng thâm nhập thị trường, có thể phát 
huy sự sáng tạo của từng đơn vị, đặc biệt 
có thể đem lại doanh số ngay khi Bảo Việt 
chưa đủ kinh nghiệm để tổ chức và triển 
khai BHNT một cách bài bản. Tuy nhiên, 

mô hình này chỉ phù hợp trong giai 
đoạn khai mở thị trường và chưa có đối 
thủ cạnh tranh. Nhược điểm lớn nhất 
của nó là chất lượng dịch vụ không 
thống nhất; mỗi đơn vị là một “địa hạt” 
riêng nên làm giảm đáng kể sức cạnh 
tranh của toàn hệ thống; vai trò phát 
triển kinh doanh của lãnh đạo các đơn 
vị không được đề cao đúng mức; bộ 
máy cồng kềnh, năng suất lao động 
thấp; rủi ro hoạt động, rủi ro danh tiếng 
cao do thiếu cơ chế, biện pháp quản lý, 
giám sát hữu hiệu; khó sử dụng cơ sở 
dữ liệu cho bán hàng và quản lý...

Hạch toán độc lập và dần nâng cao 
vai trò của Trụ sở chính

Từ 01/4/2001, Luật Kinh doanh bảo 
hiểm đầu tiên chính thức có hiệu lực, tạo 
môi trường pháp lý chính thức cho BHNT. 
Luật cũng quy định rõ, một doanh nghiệp 
bảo hiểm không được kinh doanh đồng 
thời cả BHNT và BHPNT. Theo Quyết định 
số 3666-QĐ/BTC ngày 4/12/2003 của Bộ 
Tài chính, Bảo Việt Nhân thọ Việt Nam với 
tư cách doanh nghiệp nhà nước độc lập 
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trực thuộc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt 
Nam (Bảo Việt) đã ra đời, với hệ thống 61 
đơn vị phụ thuộc chuyên doanh BHNT tại 
tất cả các tỉnh, thành. Sự kiện này đánh 
dấu Bảo Việt đã thực hiện kinh doanh 
BHNT theo thông lệ quốc tế, khép lại giai 
đoạn “chiến tranh du kích”. Cái tên Bảo 
Việt Nhân thọ chính thức ra đời từ đây. 
Năm 2003 cũng là năm Bảo Việt Nhân thọ 
chính thức có lợi nhuận, chấm dứt giai 
đoạn dài “bú nhờ” bầu sữa phi nhân thọ.

Từ khi hạch toán độc lập, vai trò của 
Trụ sở chính ngày càng nâng cao trong 
định hướng, tổ chức, quản lý các mặt 
hoạt động của toàn hệ thống. Tính 
thống nhất trong quy định nghiệp vụ 
và dịch vụ khách hàng từng bước được 
đề cao; mô hình tổ chức và định biên 
lao động của các đơn vị cũng dần được 
thống nhất. Vai trò nhạc trưởng của Trụ 
sở chính dần được khẳng định thông 
qua: chính sách hoa hồng, thù lao thống 
nhất; các chương trình thi đua, các hoạt 
động marketing, quảng cáo chung cho 
cả hệ thống; việc quyết định mô hình tổ 

chức và nhân sự chủ chốt của các đơn vị 
dần dần thuộc về Trụ sở chính. Khả năng 
xây dựng chiến lược, chính sách của 
Trụ sở chính được nâng cao; chất lượng 
nghiệp vụ toàn hệ thống được nâng 
lên. Tuy nhiên, giai đoạn này Bảo Việt 
Nhân thọ cơ bản vẫn hoạt động theo 
mô hình phân tán và phân cấp ở mức 
độ cao. Những điểm yếu, bất cập mang 
tính hệ thống được tích lũy theo thời 
gian ngày càng lộ rõ trước sức cạnh 
tranh ngày càng lớn.

Sóng to gió lớn, tồn tại hay không tồn 
tại?

Khai mở thị trường và là doanh 
nghiệp nội địa duy nhất, nhưng thời 
gian Bảo Việt được hưởng lợi thế “một 
mình một thị trường” chỉ kéo dài khoảng 
03 năm. Những tháng cuối năm 1999 
chứng kiến sự gia nhập cùng lúc của 03 
công ty BHNT lớn trên thế giới, có lịch sử 
hàng trăm năm, đến từ 3 nước phát triển 
hàng đầu thế giới là Anh, Canada và Mỹ. 
Tiếp ngay sau đó là hàng loạt các “anh 
tài” nước ngoài và liên doanh khác. Các 
doanh nghiệp này có nhiều lợi thế vượt 

trội về các phương diện: vốn, cơ chế, 
kinh nghiệm, công nghệ kinh doanh 
BHNT, sự hỗ trợ toàn cầu... Chẳng 
hạn, để thiết lập hoạt động, các công 
ty này “nhập khẩu” sản phẩm và toàn bộ 
công nghệ kinh doanh (mô hình, quy 
trình, đào tạo, công nghệ thông tin, thù 
lao...) từ một nước tương đồng rồi điều 
chỉnh nhất định cho phù hợp với thị 
trường Việt Nam. Các doanh nghiệp này 
đã khảo sát kỹ thị trường Việt Nam, lên 
kế hoạch thâm nhập một cách bài bản, 
bắt đầu quảng cáo thương hiệu rồi đến 
sản phẩm. Đáng chú ý, có doanh nghiệp 
BHNT nước ngoài  đặt mục tiêu xây dựng 
hoạt động tại Việt Nam thành một trọng 
điểm của mình ở Đông Nam Á.

Ví dụ rõ nhất cho lợi thế của nhà đầu 

tư ngoại là, trong lúc Bảo Việt đang loay 

hoay chọn khẩu hiệu hoạt động phù 

hợp cho mình: “Đầu tư cho tương lai”, 

“Vì tương lai. Của tương lai”, “Bảo đảm 

lợi ích người Việt”, “Bảo đảm lợi ích Việt”... 

thì các doanh nghiệp này chỉ phải dịch 

khẩu hiệu toàn cầu của doanh nghiệp 

sang tiếng Việt.

Phát huy lợi thế đó, các doanh 

nghiệp này đã nhanh chóng chiếm 

lĩnh thị trường thu nhập cao, đặt 

“đại bản doanh” tại TP. HCM - trung 

tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, 

tuyển dụng đại lý ồ ạt, đưa ra nhiều 

sản phẩm và khai thác ngay những 

hợp đồng lớn. Sau khi chiếm lĩnh các 

thành phố, các doanh nghiệp này 

tiến dần về nông thôn.

Trước các đối thủ mạnh, hệ thống 
BHNT Bảo Việt như đội thuyền thúng 
phải cạnh tranh đánh bắt cá với đội tàu 
công suất lớn. Sách lược “lấy nông thôn 
bao vây thành thị” được hình thành như 
phản ứng tự phát trong hệ thống BHNT 
Bảo Việt. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày 
càng khốc liệt, doanh thu khai thác mới 
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BHNT của Bảo Việt tăng chậm từ năm 2001, thậm chí 
tăng trưởng âm vào các năm 2003, 2004, 2005. Năm 
2005 doanh thu khai thác mới chạm đáy với mức gần 
366 tỷ đồng (thấp hơn nhiều so với năm 2000). Về tuyển 
dụng, từ năm 2002 mỗi năm chỉ tuyển được dưới 1.000 
đại lý, thậm chí năm 2005 chỉ tuyển được 512 đại lý (so 
với con số mấy chục nghìn của một doanh nghiệp BHNT 
nước ngoài). 

Hệ quả là, Bảo Việt mất dần thị trường thành phố, thị 
phần khai thác mới liên tục tụt dốc; ngôi vị số 9 về doanh 
thu khai thác mới đã bị soán đoạt từ năm 2002. Doanh thu 
phí, số hợp đồng khai thác mới cũng rơi vào tình trạng 
tương tự như là hệ quả tất yếu. Tư tưởng chấp nhận, phó 
mặc, tâm lý hoang mang xuất hiện và trở nên khá phổ biến.

“Tồn tại hay không tồn tại?” là câu hỏi đặt ra khẩn 
thiết với Bảo Việt Nhân thọ. Bảo Việt đã thực hiện hàng 
loạt các giải pháp như: thay đổi và nâng cao hiệu quả 
của mô hình hoạt động; sử dụng tri thức và kinh nghiệm 
bên ngoài (như thuê LIMRA đào tạo, xây dựng mô hình, 
chính sách đại lý từ năm 2004; năm 2007 thuê chuyên gia 
tính toán); từng bước thống nhất hoạt động của toàn hệ 
thống; cải tiến chính sách tiền lương, thưởng, sản phẩm... 
Năm 2005, Bảo Việt Nhân thọ đã chính thức thảo luận tập 
trung hóa hoạt động. Mặc dù đã có những nỗ lực lớn, 
nhưng “chiếc áo” cơ chế và nếp tư duy cũ vẫn hằn sâu, bó 
chặt doanh nghiệp. 

Tự mình thắp đuốc mà đi

Sự kiện Bảo Việt cổ phần hóa và sau đó có đối tác chiến 

lược nước ngoài là Công ty Bảo hiểm HSBC châu Á - Thái Bình 

Dương vào tháng 9/2007 đã thổi luồng hy vọng xanh cho 

Bảo Việt Nhân thọ. Hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao tri thức 

cho Bảo Việt Nhân thọ là điểm then chốt nhất trong thỏa 

thuận đối tác chiến lược. HSBC đã nhanh chóng chia sẻ kinh 

nghiệm, chuyển giao tri thức và trợ giúp cho Bảo Việt Nhân 

thọ trong nhiều lĩnh vực như: bán hàng, tuân thủ, quản lý 

rủi ro, bancassurance, mô hình tổ chức, tuyển dụng và đãi 

ngộ nhân viên, đặc biệt là về các lĩnh vực mà Bảo Việt Nhân 

thọ cần tăng cường như: marketing, thương hiệu, công nghệ 

thông tin, actuary, quản lý hoạt động và đầu tư.

Với sự trợ giúp, chia sẻ, kèm theo sức ép từ HSBC với tư cách là 

nhà đầu tư chiến lược, cùng định hướng, cơ chế, chính sách, quyết 

sách mới của Tập đoàn Bảo Việt, Bảo Việt Nhân thọ được tiếp 

thêm niềm tin và quyết tâm thực hiện công cuộc đổi mới mạnh 

mẽ.  Qua tương tác với HSBC, hệ thống Bảo Việt Nhân thọ đã có 

sự thay đổi về nhận thức và tự tìm ra con đường cho chính mình. 

Những thay đổi của Bảo Việt Nhân thọ dựa trên những tư 
tưởng chỉ đạo chính sau: 

(1)-Chuyển đổi hoàn toàn tư duy kinh doanh theo cơ chế 
thị trường. 

(2)-Lấy con người làm then chốt; lấy khách hàng làm 
trung tâm. 

(3)-Xây dựng hệ thống thành một khối thống nhất; tăng 
cường năng lực, đặc biệt là về phát triển kinh doanh.

(4)-Nâng cao tính chuyên nghiệp và năng suất. 
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Tư duy kinh doanh thay đổi kéo giải pháp kinh doanh 
thay đổi theo với hàng loạt chủ trương mới được triển khai. 
Đó là việc tăng cường tuyển dụng đại lý, từng bước đưa đại 
lý trở thành nhà kinh doanh độc lập; xây dựng đội ngũ phát 
triển kinh doanh mạnh, phát triển kênh bancassurance, xây 
dựng kênh telemarketing. Song song với việc hoàn thiện 
mô hình tổ chức và hoạt động của toàn hệ thống theo 
hướng tập trung hóa, chuyên nghiệp, là việc thu hút nhân 
lực chất lượng cao từ bên ngoài và sàng lọc, sắp xếp, thực 
hiện đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực có sẵn, đặc biệt tập 
trung đào tạo kỹ năng bán hàng…

Nỗ lực được đền đáp

Với những nỗ lực mạnh mẽ và kiên định trong đổi mới, đến 
nay Bảo Việt Nhân thọ đã đạt được những kết quả đáng tự hào 
và tạo nền tàng cho sự phát triển bền vững.

Thứ nhất, từng bước thực hiện được mục tiêu nhất thể hóa về 
tổ chức, thương hiệu, văn hóa và hoạt động theo tinh thần “Một 
Bảo Việt - Một nền tảng mới” của Tập đoàn Bảo Việt. Đến nay, 
toàn hệ thống Bảo Việt Nhân thọ có thể điều động và sử dụng 
sức mạnh toàn hệ thống phục vụ cho mục tiêu chung một cách 
hiệu quả, phát huy điểm mạnh của mạng lưới rộng khắp. Quan 
trọng hơn, toàn hệ thống đã thay đổi tư duy, phương thức kinh 
doanh và áp dụng cơ chế quản trị doanh nghiệp tiên tiến. Bộ 
máy, nhân sự được tinh giản; các mặt hoạt động được nâng cao 
một bước; tuân thủ được đề cao.

Thứ hai, xây dựng được đội ngũ đại lý đông đảo, có chất lượng 
ngày càng nâng cao, với tỷ lệ hoạt động và năng suất, sự gắn bó 
cao hơn nhiều so với đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Từ năm 2009, 
số đại lý tuyển dụng đã cải thiện đáng kể qua các năm và năm 
2014 dự kiến tuyển được trên 24.000 người, nâng tổng số đại lý 
lên hơn 48.000 người. Đại lý của Bảo Việt Nhân thọ đã cùng ngồi 
“Bàn tròn triệu đô” danh giá với các đại diện từ khắp toàn cầu.

Thứ ba, doanh thu khai thác mới của Tổng Công ty tăng 
trưởng trên 24% trong các năm 2012 và 2013; đặc biệt năm 
2014, tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt 37,5%, cao hơn nhiều so 
với toàn thị trường và Bảo Việt Nhân thọ đã lấy lại được ngôi vị số 
1 về thị phần khai thác mới (9 tháng 2014 thị phần đạt 24,93%). 

Đến cuối tháng 11/2014, Bảo Việt Nhân thọ đã hoàn thành 
mục tiêu khai thác mới phấn đấu của năm 2014 - một thành 
tích lần đầu tiên đạt được; dự kiến năm 2014 đạt 2.000 tỷ đồng. 
Hệ quả là, doanh thu phí, số hợp đồng khai thác mới và có 
hiệu lực tăng trưởng. Thị phần doanh thu phí 9 tháng 2014 đạt 
29,19%. Cùng với doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp cũng 
tăng trưởng ổn định trong các năm qua, năm 2014 dự kiến đạt 

1. (*)Lưu ý: các số liệu năm 2014 là dự tính

“ 18 năm trước, một mình một thị 
trường nhân thọ, Bảo Việt như 
người khai khẩn, vỡ hoang, cứ kiên 
trì gieo hạt thì đất sẽ không phụ 
công người
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vượt mục tiêu 741 tỷ đồng (trước thuế) và đóng góp tỷ trọng 
lớn nhất vào lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt.

Với số vốn điều lệ lớn nhất thị trường BHNT với 2.000 tỷ 
đồng, Bảo Việt Nhân thọ là 1 trong 3 doanh nghiệp có giỏ sản 
phẩm phong phú và có tính cạnh tranh nhất hiện nay với 43 sản 
phẩm, trong đó sản phẩm liên kết chung được đánh giá hấp 
dẫn nhất thị trường. 

Thương hiệu Bảo Việt Nhân thọ ngày càng được đánh giá 

cao, tỷ lệ khách hàng lựa chọn tham gia bảo hiểm ngày càng 

cao (trong đó có nhiều hợp đồng lớn, hợp đồng nhóm), tỷ lệ 

hủy hợp đồng thấp nhất thị trường (hiện chỉ bằng 30% so với 

đối thủ cạnh tranh lớn nhất). Những giải thưởng danh giá như: 

Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam - VNR500, Thương 

hiệu mạnh Việt Nam, Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu 

nhập Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp 

thành tựu xuất sắc (năm 2014) chính là những ghi nhận xứng 

đáng cho nỗ lực của Bảo Việt Nhân thọ 18 năm qua.

Hướng tới tương lai

Khai mở thị trường khi thiếu kinh nghiệm và nguồn 

lực. Gặp bão tố cạnh tranh, và rơi vào khủng hoảng tưởng 

chừng không lối thoát. Đổi mới quyết liệt, toàn diện và đầy 

mạo hiểm. Trở lại vị trí đứng đầu về khai thác mới và xây 

dựng được một nền tảng vững chắc. Từ trụ sở 52 Nguyễn 

Hữu Huân - một khách sạn mini được chuyển sang làm văn 

phòng - đến tòa nhà Keangnam - tòa nhà cao nhất Việt Nam. 

Đó là những dấu mốc đáng tự hào với Bảo Việt Nhân thọ khi 
Tổng công ty bước vào tuổi 18. 

Mặc dù vậy, “ngủ quên” trên thành công chính là cách thất 

bại nhanh nhất. Để tồn tại và phát triển trong môi trường kinh 

doanh cạnh tranh khốc liệt và thay đổi với tốc độ chóng mặt, 

các bài học: Có tầm nhìn xa trông rộng, dám nghĩ, dám làm và 
dám thay đổi, xây dựng được một văn hóa và các giá trị cốt lõi 
vì khách hàng, luôn sáng tạo và đề cao danh dự vẫn luôn phải 
là kim chỉ nam cho Bảo Việt Nhân thọ trong thời gian tới. 

Trước khi tính đến chuyện vượt xa đối thủ cạnh tranh, 
Bảo Việt Nhân thọ đã và sẽ luôn xác định phải “vượt qua 
chính mình” mỗi ngày.
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BẢO HIỂM BẢO VIỆT
CHUNG SỨC TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM  

  Bà Mai Thị Thanh Bình- Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Bảo hiểm thương mại của Việt Nam 
có lịch sử hình thành và phát triển 
gần 50 năm. Và cũng ngần ấy thời 
gian Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 
vượt qua những thử thách, cam go để 
tạo lập thị trường và giữ vững vị thế 
dẫn đầu thị trường.

Đi lên từ “gốc” phi nhân thọ 

Từ những ngày gian khó ban đầu ở trụ 
sở chính số 7 Lý Thường Kiệt, Hà Nội và 
một chi nhánh duy nhất tại 24 Điện Biên 
Phủ, Hải Phòng; đội ngũ cán bộ nòng cốt 
của Bảo Việt chỉ gồm 20 người đã từng 
bước nắm bắt chuyên môn nghiệp vụ 
với sản phẩm chính mà nay đã trở thành 
sản phẩm truyền thống trên thị trường 
- là bảo hiểm tàu biển và hàng hóa xuất 
nhập khẩu qua đường biển; tái bảo hiểm 
cho Trung Quốc và Đông Âu; làm đại lý 
giám định bảo hiểm cho Liên Xô…

Ra đời và hoạt động trong thời kỳ 
chiến tranh khốc liệt, trong bối cảnh nền 
kinh tế còn kém phát triển, thị trường mới 
chỉ có mình Bảo Việt, môi trường pháp lý 
sơ khai… là những thách thức cực kỳ to 
lớn với doanh nghiệp. Vượt qua mọi khó 
khăn, Bảo Việt vừa dần phát triển kinh 
doanh, vừa tham gia tạo lập cơ chế chính 
sách, tiến tới thành lập thị trường bảo 
hiểm khi cơ hội chín muồi.

Với nhiệm vụ chính trị đó, Bảo Việt trở 

thành doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên 

kiến tạo, định hướng phát triển ngành 

bảo hiểm Việt Nam, đặt nền móng và 

phát triển một loạt các sản phẩm/dịch vụ 

bảo hiểm trong cả nước sau này như: bảo 

hiểm thăm dò, khai thác dầu khí (năm 

1979); bảo hiểm tai nạn hành khách đi lại 

trên các phương tiện vận tải công cộng 

(năm 1980), bảo hiểm hàng không (năm 

1981), bảo hiểm nông nghiệp mà bảo 
hiểm cây lúa là sản phẩm được triển khai 
đầu tiên (năm 1982)…

Sau những khó khăn của lạm phát phi 
mã và lãi suất trên trời đầu những năm 80 
của thế kỷ XX, Bảo Việt đã cùng cả nước 
đón nhận luồng gió đổi mới và đạt được 
bước phát triển đột phá. Trong đó, từ năm 
1986, chính sách quản lý ngoại tệ lạc hậu 
trước đó được thay đổi, Bảo Việt từ chỗ 
gặp khó khăn về tài chính, đã thoát khỏi 
nợ nước ngoài (trên 2,5 triệu USD) để 
không những hoàn thành trả nợ, mà còn 
tích lũy, dự trữ được trên 8 triệu USD, trên 
2 triệu Rup Nga và nhiều tỷ VND.

Sản phẩm bảo hiểm mới tiếp tục 
được Bảo Việt nghiên cứu, học hỏi và 
phát triển như: năm 1986 phát triển 
Bảo hiểm vật chất, trách nhiệm dân 
sự chủ tàu cá, bảo hiểm tai nạn thủy 

thủ thuyền viên, bảo hiểm tai nạn học 
sinh; năm 1992 tiếp tục phát triển bảo 
hiểm kỹ thuật; năm 1988 phát triển 
bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe 
cơ giới, bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi 
ro đặc biệt, bảo hiểm tai nạn hành 
khách đi lại trong nước (năm 1989); 
bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu 
đối với tàu thuyền hoạt động trên sông 
hồ, vùng nội thủy Việt Nam, bảo hiểm 
thân tàu (năm 1990); bảo hiểm tai nạn 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoàng Quy thăm và làm việc  với lãnh đạo, cán bộ Tổng Công ty 
Bảo hiểm Việt Nam tại trụ sở Tổng Công ty  năm1992 

Trong chặng đường 50 năm qua, 
vị trí hàng đầu trong làng bảo 
hiểm phi nhân thọ Việt Nam 
của Bảo hiểm Bảo Việt luôn bắt 
nguồn từ “chữ tín” trong những 
hoạt động cụ thể
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con người, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, bảo 
hiểm vật chất xe cơ giới (năm 1991)…

Có thể nói, Bảo Việt chính là tác nhân tạo lập thị trường 
bảo hiểm Việt Nam, dẫn dắt và phát triển các sản phẩm/dịch 
vụ bảo hiểm; góp phần đổi mới hành lang pháp lý đối với 
hoạt động kinh doanh bảo hiểm; phát triển quan hệ hợp tác 
trong nước, khu vực và thế giới; tạo sự phát triển mạnh mẽ 
của ngành bảo hiểm phi nhân thọ và sau này là bảo hiểm 
nhân thọ (từ 1986) trên thị trường bảo hiểm Việt Nam từ khi 
sơ khai cho tới nay.

Khẳng định vị thế dẫn dắt thị trường

Kế thừa hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ - 
nền tảng phát triển đầu tiên của Bảo Việt nói riêng và toàn 
ngành bảo hiểm Việt Nam nói chung, Tổng Công ty Bảo hiểm 
Bảo Việt đã luôn nỗ lực không ngừng, hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Để triển khai các dự án quan trọng hay mang tầm trọng điểm 
quốc gia của Chính phủ, trọng điểm của doanh nghiệp, Bảo 
hiểm Bảo Việt luôn là đơn vị tiên phong, tham mưu cho Chính 
phủ trong nghiên cứu, triển khai và thực hiện, cũng như là đơn vị 
được các tổ chức, doanh nghiệp tin cậy lựa chọn. Những thương 
vụ bảo hiểm lớn có thể kể đến như: bảo hiểm cho Hội nghị APEC 
lần đầu tổ chức tại Việt Nam, bảo hiểm Đại hội Thể thao khu vực 
Đông Nam Á - Seagames, bảo hiểm cho Công trình xây dựng 
Trung tâm Hội nghị Quốc gia; bảo hiểm Công trình thủy điện 
Sơn La; bảo hiểm vệ tinh; bảo hiểm nông nghiệp; bảo hiểm tín 
dụng xuất khẩu và mới đây nhất là bảo hiểm thủy sản…

Trong suốt quá trình hoạt động, xác định phương châm 
hoạt động “Phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển”, Bảo 
hiểm Bảo Việt luôn thực hiện đúng trách nhiệm và cam kết với 
khách hàng: chi trả hàng trăm tỷ đồng cho các thiệt hại về con 
người, tài sản bị thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm. Điển 
hình là cơn bão có tên gọi quốc tế Linda xảy ra vào cuối năm 
1997 gây thiệt hại hết sức to lớn về người và tài sản - ước tính 
thiệt hại lên tới gần 5.500 tỷ đồng; tàu Tràng An bị chìm ngoài 
khơi Trung Quốc năm 2000; tàu Lục Nam bị chìm ngoài khơi 
Ấn Độ năm 2001; cháy tàu Phú Xuân năm 2001; hay tàu Duyên 
Phát 01 bị đắm; cháy Công ty Interfood; tổn thất giàn khoan 
RBDP-A tại mỏ Ruby; tổn thất tại công trình thủy điện Sơn La… 

Tất cả sự việc xảy ra đều được Bảo hiểm Bảo Việt có mặt, 
thẩm định, giám định và bồi thường kịp thời. Trong chặng 
đường hoạt động, vị trí hàng đầu trong làng bảo hiểm phi 
nhân thọ Việt Nam của Bảo hiểm Bảo Việt bắt nguồn từ “chữ 
tín” trong những hoạt động cụ thể ấy. 

Vượt qua thử thách, phát triển bền vững

Từ năm 2010 tới nay, kinh tế trong nước và thế giới trải 
qua nhiều thăng trầm, khó khăn nối tiếp khó khăn, với định 
hướng tăng trưởng đi đôi với hiệu quả để phát triển bền 
vững, Bảo hiểm Bảo Việt thực hiện nhiều biện pháp quyết 
liệt, mang tính đột phá như: kiểm soát rủi ro bằng cách nâng 
cao công tác đánh giá rủi ro trước khi nhận bảo hiểm; xác 
minh đánh giá tổn thất theo quy trình quản lý nghiêm ngặt 

Biểu đồ về tăng trưởng doanh thu 
bảo hiểm gốc 3 năm ( từ 2011-2013)
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để phòng tránh trục lợi bảo hiểm; nâng cao chất lượng phục 
vụ - dịch vụ bằng việc thành lập Trung tâm dịch vụ khách 
hàng phục vụ tư vấn trước và sau bán hàng 24/7, hỗ trợ tích 
cực trong giám định - cứu hộ tai nạn giao thông, quản lý 
quy trình và thời gian phục vụ khách hàng của đội ngũ nhân 
viên; nghiên cứu - mở rộng kênh phân phối…

Trong những năm gần đây, Bảo hiểm Bảo Việt là một 
trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc triển 
khai mô hình kinh doanh theo định hướng quản lý tập trung, 
đa dạng hóa sản phẩm và kênh phân phối, đẩy mạnh công 
tác quản lý rủi ro và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin 
tiên tiến nhằm mang đến cho khách hàng những dịch vụ hoàn 
hảo và giá trị lâu bền.

Với số vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, Bảo hiểm Bảo Việt hiện 
là doanh nghiệp bảo hiểm có vốn điều lệ lớn nhất thị trường 
bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Độ phủ sóng của Tổng Công 
ty rộng khắp trên cả nước với 67 công ty thành viên, trên 300 
phòng bảo hiểm khu vực và gần 3.000 cán bộ, trên 14.000 
đại lý chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp. Toàn hệ thống Bảo 
hiểm Bảo Việt đang nỗ lực triển khai các mục tiêu đã định 
của chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2010 - 2015 
và hướng đến tầm nhìn 2016 - 2020 để cùng với Tập đoàn và 
các đơn vị thành viên thực hiện thành công định hướng phát 
triển bền vững của Bảo Việt, vì sự phát triển lành mạnh của 
thị trường bảo hiểm.

Trong suốt gần 50 năm xây dựng và phát triển hoạt 
động kinh doanh, vượt qua muôn vàn thử thách, khó 
khăn, Bảo Việt vẫn luôn giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị 
trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam cả về doanh 
thu, thị phần, quy mô vốn, mạng lưới, sản phẩm, chất 
lượng - trình độ chuyên môn của cán bộ và chất lượng 
dịch vụ.

Và không chỉ có vậy, niềm tin của cộng đồng vào Bảo 
hiểm Bảo Việt còn đến từ những hoạt động xã hội, từ thiện, 
từ xây dựng nhà tình nghĩa, nuôi dưỡng bà mẹ Việt Nam 
anh hùng, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, xây dựng trường 
học cho các tỉnh/huyện nghèo… Trên những chặng đường 
đèo dốc quanh co, những con đường lánh nạn, những chiếc 
gương cầu cảnh báo mang thương hiệu Bảo hiểm Bảo Việt 
chính là những món quà nhiều ý nghĩa, như những lời tri ân 
của Bảo hiểm Bảo Việt đối với cộng đồng.  

Biểu đồ về Tăng trưởng và Thị phần 
3 năm( từ 2011-2013)
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Với một ngành dịch vụ đầy nhạy cảm 
như chứng khoán, gây dựng uy tín 
đã khó, giữ gìn uy tín càng khó hơn. 
Trải qua nhiều thăng trầm, lịch sử 
thị trường chứng khoán Việt Nam 15 
năm qua đã chứng kiến biết bao công 
ty chứng khoán thành rồi bại, được rồi 
mất… Với Công ty Chứng khoán Bảo 
Việt (BVSC), tâm niệm “Uy tín là tài 
sản quan trọng nhất” có lẽ là “ngọn 
hải đăng” soi đường để công ty vượt 
qua những con sóng dữ, khẳng định 
được vị trí hàng đầu trên thị trường.

1999 - 2005: Thời của những điều 
đầu tiên

Có thể nói, BVSC là công ty chứng 
khoán duy nhất sở hữu những điều 
“đầu tiên” có ý nghĩa như những dấu 
mốc gắn với lịch sử hình thành và phát 
triển của thị trường chứng khoán Việt 
Nam. BVSC là công ty chứng khoán 
đầu tiên được cấp phép hoạt động trên 
thị trường. Nguyên Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công 
ty - bà Nguyễn Thị Phúc Lâm là người 
đầu tiên trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam có giấy phép hành nghề. Và 
hơn thế, nhắc đến BVSC, thị trường 
nhắc tới một tên tuổi luôn giữ vai trò 
tiên phong trong tất cả các mảng hoạt 
động, các dịch vụ mới...

Nhớ lại những năm 1997 - 1998, sau 
khi bắt đầu hoạt động bảo hiểm nhân 
thọ, Bảo Việt luôn thường trực câu hỏi 
là làm thế nào để có những hoạt động 
mới nhằm mở rộng doanh thu, lợi 
nhuận cho Tổng Công ty và thích ứng 
với việc bảo toàn, phát triển nguồn thu 

dồi dào của bảo hiểm nhân thọ. Mọi kết 
quả nghiên cứu, khảo sát, tham khảo 
kinh nghiệm nước ngoài đều đưa tới 
một kết luận là thành lập một công ty 
chứng khoán.

Năm 1999, ý đồ đó của Bảo Việt đã 
thành hiện thực khi Ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước ra đời và những điều kiện 
thành lập công ty chứng khoán được 
ban hành. Với Giấy phép số 1 được trao 
ngày 26/11/1999, Chứng khoán Bảo Việt 
trở thành công ty chứng khoán đầu tiên 
của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thủa ban đầu ấy, BVSC chỉ có 7 nhân 
sự nòng cốt đến từ Tổng công ty Bảo 
hiểm Việt Nam, nay là Tập đoàn Bảo 
Việt, được ví như 7 “viên gạch” đầu tiên 
đặt nền móng cho ngôi nhà BVSC. Dưới 
sự lãnh đạo trực tiếp của Giáo sư, Tiến sĩ 
Khoa học Trương Mộc Lâm - nguyên Chủ 
tịch HĐQT đầu tiên của BVSC, Ban trù bị 

thành lập Công ty, mà người đứng đầu 
Ban là bà Nguyễn Thị Phúc Lâm, đã bước 
từng bước đi đầu tiên trên con đường 
khai phá thị trường chứng khoán Việt.

Ngày ấy, BVSC và UBCK, Trung tâm 
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ 
Chí Minh (nay là Sở GDCK TP. HCM) có thể 
xem như “người một nhà” khi cùng nhau 
khảo sát thị trường nước ngoài, cùng 
nhau nghiên cứu thảo luận và viết những 
quy trình nghiệp vụ giao dịch đầu tiên 
làm nền tảng cho khối công ty chứng 
khoán vận hành sau này.

Nhắc tới vai trò tiên phong của BVSC 
không thể không nhắc tới vai trò tạo 
lập thị trường, tạo lập hàng hóa trong 
những năm đầu thị trường chứng 
khoán hoạt động. BVSC là đơn vị đi 
tiên phong và triển khai mạnh mẽ nhất 
tư vấn cổ phần hóa, tư vấn phát hành 
và niêm yết chứng khoán. BVSC cũng 

CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
15 năm SONG HÀNH cùng THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Bà Bùi Thị Mai Hiên - Công ty Chứng khoán Bảo Việt

Lễ khai trương công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (năm 2000)
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là công ty chứng khoán đầu tiên trên 
thị trường thực hiện tư vấn cổ phần 
hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài thành công ty cổ phần (Công ty 
CP Dây và cáp điện Taya), đồng thời tư 
vấn niêm yết cho loại hình doanh nghiệp 
này lên sàn chứng khoán.

Với vai trò tư vấn niêm yết, BVSC là 
đơn vị tư vấn niêm yết cho HAP, HAS, 
BTC…. một trong số ít những mã 
chứng khoán đầu tiên tại Sở GDCK TP. 
HCM. Trong năm 2005 khi Trung tâm 
GDCK Hà Nội (nay là Sở GDCK Hà Nội 
- HNX) mới đi vào hoạt động, BVSC đã 
tích cực phối hợp với Sở trong công tác 
tạo hàng cho HNX với việc tư vấn niêm 
yết cho những doanh nghiệp đầu tiên 
lên sàn HNX như Xi măng Bỉm Sơn, Bút 
Sơn, Gas Petrolimex…

2006-2010: Thăng trầm, ấm lạnh

Giai đoạn 2006 - 2010 đối với BVSC là 
giai đoạn thăng trầm gắn liền với những 
sóng gió của thị trường chứng khoán 
Việt Nam. Trước điều kiện thuận lợi của 
thị trường, với một nền tảng vững chắc 
đã xây dựng trong 5 năm đầu thành lập, 
BVSC đã đẩy mạnh các hoạt động kinh 
doanh và đạt những thành công cũng 
như những bài học quý báu trong giai 
đoạn này. 

Những năm 2006-2008, trong lĩnh 
vực môi giới chứng khoán, BVSC luôn 
nằm trong TOP 3 Công ty chứng khoán 
nắm giữ thị phần lớn nhất. Trong lĩnh 
vực tư vấn cổ phần hóa, BVSC được 
xem như một tên tuổi nổi bật nhất, là 
ưu tiên lựa chọn hàng đầu của các Bộ 
ngành, tỉnh, thành phố trên cả nước. 
BVSC cũng là đơn vị triển khai mạnh 
mẽ các hoạt động tư vấn phát hành, 
tư vấn niêm yết chứng khoán, qua 
đó góp phần quan trọng vào sự tăng 
trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng 
khoán trong giai đoạn này. 

Với những thành tựu trong lĩnh vực 
tư vấn, năm 2008 BVSC đã được Tạp chí 
danh tiếng FINANCE ASIA bình chọn là 

“Công ty tư vấn tốt nhất” trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam.

Cũng trong giai đoạn này BVSC liên 
tục mở rộng quy mô hoạt động với việc 
thành lập thêm 03 phòng giao dịch và 07 
đại lý nhận lệnh tại Hải Phòng, Thanh Hóa, 
Đà Nẵng, Đồng Nai, Long An; thực hiện 
những thay đổi toàn diện về tổ chức bộ 
máy, nguồn nhân lực, đồng thời đạt được 
những bước tiến mạnh mẽ thông qua các 
đợt tăng vốn liên tục và thực hiện niêm 
yết cổ phiếu trên thị trường tập trung. 

Riêng trong năm 2006, BVSC thực hiện 
2 đợt tăng vốn điều lệ, đợt 1 từ 43 tỷ lên 
49,5 tỷ đồng, ngay sau đó tiếp tục đợt 
tăng vốn lần 2 từ 49,5 tỷ đồng lên 150 tỷ 
đồng và thực hiện niêm yết cổ phiếu trên 
Trung tâm GDCK Hà Nội .

Với những thay đổi này, BVSC không 
còn hoạt động như một công ty cổ phần 
thông thường mà trở thành một doanh 
nghiệp niêm yết, thỏa mãn những tiêu 
chuẩn khắt khe của các cơ quan quản lý 
thị trường về quy mô vốn, kết quả hoạt 
động kinh doanh, mô hình quản trị và 
tính minh bạch với thị trường.  

Ngay trong phiên giao dịch đầu 
tiên, cổ phiếu BVSC đã xác lập mức 
giá kỷ lục 380.000 đồng/CP, lập đỉnh 
vào 7/12/2007 lên 600.000 đồng/CP, 
trở thành một trong những cổ phiếu 
blue-chips trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam. 

Sau khi niêm yết, BVSC còn thực 
hiện tiếp 03 đợt tăng vốn vào các năm 
2008 và 2009, nâng vốn điều lệ từ 150 tỷ 
đồng lần lượt lên 450 tỷ đồng vào năm 
2008 và lên 722,3 tỷ đồng vào năm 2009 

thông qua các đợt phát hành ra công 
chúng và phát hành riêng lẻ. 

Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng trưởng 
nóng với việc VN-Index lập đỉnh 1.170,67 
điểm vào 12/3/2007, thị trường chứng 
khoán Việt Nam rơi vào giai đoạn suy 
giảm cả về chỉ số và thanh khoản trong 
khoảng thời gian khá dài, tác động nặng 
nề tới các chủ thể tham gia thị trường và 
BVSC không là ngoại lệ. Riêng trong năm 
2008, lỗ và trích lập dự phòng hoạt động 
đầu tư của Công ty lên xấp xỉ 570 tỷ đồng, 
khiến lợi nhuận năm này âm 452 tỷ đồng, 
bằng 62% vốn điều lệ.

Không chỉ có hoạt động tự doanh, 
các hoạt động đầu tư cho công nghệ, 
nguồn nhân lực, thương hiệu, phát triển 
sản phẩm… chưa được chú trọng đúng 
mức, dẫn đến chất lượng dịch vụ khách 
hàng của BVSC ngày càng đi xuống. Từ 
mức 10% thị phần và luôn nằm trong TOP 
5 Công ty có thị phần môi giới lớn nhất 
những năm 2007 trở về trước, năm 2008 
thị phần BVSC sụt giảm mạnh còn 3,8% 
và giảm dần qua các năm 2009 và 2010…

Bước tới hoặc thụt lùi? 

Với một thị trường luôn “động” như 
thị trường chứng khoán, thật khó có 
khái niệm “giậm chân tại chỗ”, bởi khi 
bạn đứng im còn người khác bước tới 
thì có nghĩa bạn đã thụt lùi. Có thể nói, 
từ năm 2010 đến nay, mỗi thành viên 
BVSC đã làm hầu như tất cả những gì 
có thể để vực dậy một thương hiệu đã 
từng “ngồi chiếu trên” trên thị trường 
chứng khoán.

Trước thực trạng hoạt động kinh 
doanh trên đà suy giảm, trong bối 
cảnh cạnh tranh trên thị trường ngày 
càng gay gắt cùng với những biến 
động khó lường của thị trường chứng 
khoán, Hội đồng Quản trị và Ban điều 
hành BVSC đã có những quyết định 
mang tính chiến lược, hoạch định 
hướng kinh doanh theo phương châm 
phát triển bền vững. 

BVSC là CTCK duy nhất sở 
hữu những điều “đầu tiên” 
có ý nghĩa như những dấu 
mốc gắn với lịch sử hình 
thành và phát triển của 
TTCK Việt Nam
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Theo đó, chiến lược kinh doanh trung và dài hạn của 
BVSC kể từ sau năm 2010 trở lại đây là tập trung nguồn lực 
để phát triển các hoạt động dịch vụ, trong đó trọng tâm là 
hoạt động môi giới để nâng cao thị phần; thực hiện tái cơ 
cấu danh mục đầu tư hiện tại, giảm dần tỷ trọng đầu tư tự 
doanh để hạn chế rủi ro cho hoạt động kinh doanh. 

Từ định hướng này, BVSC đã triển khai đồng bộ nhiều 
giải pháp như tập trung đầu tư vào công nghệ thông tin để 
nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; thay đổi mô hình 
tổ chức hoạt động phù hợp với chiến lược kinh doanh mới, 
đầu tư phát triển nguồn nhân lực; chú trọng công tác quản 
trị rủi ro…

Với định hướng đúng đắn và những giải pháp chiến lược 
phù hợp, kể từ năm 2012, BVSC dần khẳng định được vị 
thế của mình. Nếu như những năm 2011-2012, hoạt động 
kinh doanh của các công ty chứng khoán gặp rất nhiều khó 
khăn do thị trường suy giảm cả về chỉ số và thanh khoản, 
những phá rào kinh doanh của phong trào “hợp tác đầu tư” 
gây ra hậu quả, dẫn đến một số công ty chứng khoán bị 
ảnh hưởng nặng nề, thậm chí bị âm vốn chủ sở hữu và trích 
lập dự phòng phải thu khó đòi lên đến hàng ngàn tỷ đồng, 
hoạt động kinh doanh của BVSC vẫn ổn định và bền vững. 
Hệ số vốn khả dụng của BVSC luôn được duy trì cao gấp 2 
lần so với yêu cầu của Bộ Tài chính và giành lại vị thế công 
ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường.

 Trong giai đoạn từ 2011 - 2014, thương hiệu BVSC liên tục 
được tôn vinh bởi các giải thưởng uy tín vừa với vai trò là 
công ty chứng khoán vừa với tư cách là doanh nghiệp niêm 
yết. BVSC được bình chọn là “Nhà tư vấn M&A tiêu biểu nhất 
giai đoạn 2009-2013”, là “Tổ chức tư vấn cổ phần hóa tiêu 
biểu nhất 2014” tại các Diễn đàn M&A thường niên. BVSC là 
“Thành viên tiêu biểu HNX 2013” và được nhận “Bằng khen 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về những thành tích đóng góp 
xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 
2009 – 2014”. Liên tục trong hai năm 2013& 2014 BVSC 
được HNX tôn vinh trong TOP 30 Doanh nghiệp niêm yết 
minh bạch nhất cùng hàng chục bằng khen và giải thưởng 
khác từ các cơ quan quản lý và truyền thông. 

Những tưởng Ban lãnh đạo BVSC đã có thể “xoa tay” hài 
lòng với những điều đã đạt được. Nhưng không, bài học 
“ngủ quên trên chiến thắng” trong quá khứ, với họ vẫn còn 
nóng hổi. Ngày mai họ lại bước vào thị trường như chưa hề 
có những thành công của ngày hôm nay. 

Biểu đồ về doanh thu 2011-2014

Biểu đồ tăng trưởng vốn chủ sở hữu 
2011 - 2014

Biểu đồ về lợi nhuận 2011 - 2014

Biểu đồ thị phần môi giới 2010- 2014
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Từ một trung tâm đầu tư nội bộ…

Với vai trò dẫn đầu thị trường bảo hiểm, Bảo Việt có lợi thế 
huy động được một nguồn vốn dồi dào với chi phí hợp lý, 
đây chính là tiền đề quan trọng cho hoạt động đầu tư sinh lời. 
Ngay từ thời kỳ đầu, hoạt động đầu tư của Bảo Việt đã được tổ 
chức một cách bài bản và chuyên nghiệp. Năm 1994, Phòng 
Đầu tư vốn được thành lập và toàn bộ hoạt động đầu tư của 
Bảo Việt được thực hiện theo nguyên tắc tập trung.

Với sự tăng trưởng nhanh chóng của nguồn vốn đầu tư, 
đến năm 2001, Trung tâm Đầu tư  Bảo Việt được thành lập 
trên cơ sở kế thừa và phát triển hoạt động của Phòng Đầu tư 
vốn, đánh dấu một mốc mới trên con đường chuyên nghiệp 
hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của Bảo Việt. Chỉ  
một năm sau khi Trung tâm Đầu tư đi vào hoạt động, doanh 
thu hoạt động tài chính của Bảo Việt đã có sự phát triển vượt 
bậc với mức tăng trưởng gần 70%. Trong giai đoạn 2000 - 
2004, nguồn vốn đầu tư luôn tăng trưởng với tốc độ cao, 
bình quân 35%/năm, doanh thu đầu tư tăng trưởng bình 
quân 63%/năm. Điều này đã khẳng định vai trò của Trung 
tâm Đầu tư đối với nhiệm vụ bảo toàn vốn và tăng nguồn 
thu của Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.

Xuất phát từ những thành công bước đầu đó, cùng với 
việc nắm bắt xu thế thị trường, nhu cầu đầu tư của công 

chúng lên cao, đến năm 2005, Ban Lãnh đạo Tổng Công 
Bảo hiểm Bảo Việt, mà trực tiếp là Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học 
Trương Mộc Lâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Trịnh 
Thanh Hoan - Tổng Giám đốc, đã quyết định cần phải thành 
lập một công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp mang thương 
hiệu Bảo Việt. 

Vào thời điểm đó, hoạt động của thị trường chứng khoán dần 
đi vào guồng quay ổn định, cùng với việc Chính phủ đẩy mạnh 
cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, tạo ra nguồn hàng 
hóa lớn. Hơn lúc nào hết, thị trường cần các nhà đầu tư tổ chức 
như các quỹ đầu tư, có khả năng cung cấp dịch vụ quản lý quỹ 
chuyên nghiệp và có kỹ năng phân tích cơ bản để dẫn dắt hoạt 
động đầu tư. Bên cạnh đó, nhu cầu tìm kênh đầu tư mới của các 
nhà đầu tư trên thị trường chính là yếu tố thuận lợi cho sự ra đời 
của các công ty quản lý quỹ. Việc thành lập các công ty quản lý 
quỹ và quỹ đầu tư sẽ tạo ra một kênh đầu tư hữu hiệu cho nhà 
đầu tư, giúp định hướng vào các công cụ đầu tư chuyên nghiệp, 
đa dạng hóa danh mục đầu tư, đảm bảo tính minh bạch và tiết 
tiệm thời gian cũng như công sức. Đây là xu hướng phát triển tất 
yếu của thị trường vốn trên thế giới cũng như Việt Nam.

Ngày 8/11/2005, Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư Chứng 
khoán Bảo Việt (Baoviet Fund) chính thức được cấp phép 
thành lập theo Giấy phép số 05/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban 

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT 
VƯƠN TỚI NHỮNG CHÂN TRỜI MỚI

- ThS. Phạm Mỹ Hạnh - Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt -
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Chứng khoán Nhà nước cấp với số vốn điều lệ 25 tỷ đồng, 
100% thuộc sở hữu của Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam. Sứ 
mệnh của Baoviet Fund khi mới thành lập là nhằm tạo điều 
kiện chuyên nghiệp hóa hơn nữa hoạt động đầu tư của Bảo 
Việt, góp phần phát huy sức mạnh tài chính và uy tín của Bảo 
Việt trong điều kiện cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt 
trong xu hướng hội nhập và hợp tác quốc tế ngày càng mở 
rộng. Ngoài ra, Baoviet Fund còn có nhiệm vụ tối đa hóa lợi 
nhuận hợp pháp cho chủ đầu tư và các nhà đầu tư vào Quỹ do 
công ty quản lý cũng như cho nền kinh tế; làm cầu nối giữa các 
nhà cung cấp vốn trong và ngoài nước với các nhà phát hành 
công cụ tài chính…

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, đồng thời phù hợp với 
bối cảnh thị trường vốn Việt Nam, hoạt động kinh doanh 
của Công ty trong giai đoạn đầu tập trung vào các mảng 
chính là quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và 
đầu tư chứng khoán.

Vào thời điểm đó, thị trường quản lý quỹ của Việt Nam 
vẫn còn khá sơ khai chỉ với 04 công ty quản lý quỹ và số ít 
quỹ đầu tư. Sự ra đời của Baoviet Fund đã mang lại sự sôi 
động hơn cho ngành quản lý quỹ còn non trẻ và góp phần 
phát huy thế mạnh đầu tư của Bảo Việt. 

 
…Đến một công ty quản lý quỹ hàng đầu

Tháng 7/2006, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt (BVF1) 
được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng. 
Các thành viên góp vốn là những doanh nghiệp bảo hiểm 
lớn trên thị trường như Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo Việt Nhân 
Thọ, Bảo hiểm Bảo Minh, Bảo hiểm Nhà Rồng và Công ty liên 
doanh Bảo hiểm Quốc tế Việt Nam. Quỹ BVF1 được ra đời 
trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào 

giai đoạn tăng trưởng nóng. Với nền tảng kế thừa từ Trung 
tâm Đầu tư Bảo Việt, cùng đội ngũ nhân sự trẻ, chuyên môn 
cao và đầy nhiệt huyết, trong giai đoạn mới thành lập, Quỹ 
BVF1 đã có sự tăng trưởng rất tốt. Đến cuối năm 2006, Quỹ 
BVF1 đã đạt mức lợi nhuận lên tới gần 70%.

Tuy nhiên, sau giai đoạn này, thị trường chứng khoán Việt 
Nam rơi vào giai đoạn suy giảm mạnh, tác động không nhỏ 
tới các quỹ đầu tư, trong đó có Quỹ BVF1. Trong bối cảnh đó, 
Công ty đã chủ động thay đổi chiến lược đầu tư và áp dụng 
các biện pháp quản lý rủi ro chặt chẽ, hạn chế tổn thất cho 
Quỹ và góp phần bảo toàn vốn cho nhà đầu tư. 

Tháng 12/2007, Công ty tiến hành tăng vốn điều lệ lên 50 
tỷ đồng và đổi tên thành Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt, 
phát triển thêm mảng hoạt động quản lý danh mục đầu tư 
chứng khoán, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới. 

Song song với hoạt động quản lý quỹ đầu tư, Công ty đẩy 
mạnh nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư của khách hàng. 
Trong giai đoạn này, Công ty thực hiện việc quản lý danh 
mục chủ yếu cho các khách hàng nội bộ như Tổng Công ty 
Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ và Công 
ty Bảo Việt Tokio Marine. 

Dù thị trường tài chính biến động mạnh, hoạt động đầu tư 
của Công ty vẫn rất khả quan với tăng trưởng doanh thu đầu 
tư luôn cao hơn tăng trưởng nguồn vốn đầu tư, hoạt động 
đầu tư tuân theo các chuẩn mực, nguyên tắc an toàn, hiệu 
quả và tăng trưởng bền vững. Do đó, tổng tài sản quản lý của 
Baoviet Fund luôn tăng trưởng ổn định với mức tăng trưởng 
trung bình 8%/năm.

Sau khi Bảo Việt cổ phần hóa và hoạt động theo mô hình 
Tập đoàn, dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của đối tác chiến lược HSBC, 
Baoviet Fund đã xây dựng chiến lược phát triển 5 năm (2009 - 

Song hành cùng với những thăng 
trầm của thị trường chứng khoán Việt 
Nam 9 năm qua, Công ty Quản lý Quỹ 
Bảo Việt (Baoviet Fund) đã tích lũy cho 
mình rất nhiều kinh nghiệm, để từ đó 
xây dựng nền tảng vững chắc, tự tin 
hướng đến những chân trời rộng mở 
trong lĩnh vực đầu tư tài chính.

Biểu đồ về tăng trưởng Tổng tài sản quản lý (2011-2014)
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2014) với mục tiêu trở thành “Công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt 
Nam về chất lượng dịch vụ và sản phẩm đa dạng, hoạt động theo 
chuẩn mực quốc tế, có khả năng cạnh tranh với các công ty quản 
lý quỹ nước ngoài”. 

Trước tình hình khó khăn của thị trường tài chính, Hội 
đồng Thành viên và Ban Điều hành Công ty đã có những 
quyết định mang tính chiến lược, đưa Công ty theo hướng 
phát triển bền vững. Tạo nền tảng hệ thống cho mục tiêu 
này, Công ty đã chuyển đổi thành công mô hình quản trị 
doanh nghiệp hiệu quả theo các chuẩn mực quốc tế cho 
hoạt động đầu tư và các hoạt động khác, hoàn thiện cơ chế 
quản lý rủi ro, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh 
cho đội ngũ nhân sự và xây dựng môi trường làm việc chuyên 
nghiệp. Với phương châm “Lấy yêu cầu của khách hàng làm 
kim chỉ nam”, hoạt động đầu tư của Baoviet Fund luôn tuân 
theo các chuẩn mực, nguyên tắc an toàn, hiệu quả và tăng 
trưởng bền vững. Luôn đáp ứng cao nhất kỳ vọng và tạo 
được niềm tin cho khách hàng trong và ngoài Tập đoàn, có 
thể nói Baoviet Fund đã tạo lập được cho mình bệ đỡ vững 
chắc để vươn tới những chân trời rộng lớn hơn.  

Phía trước là bầu trời

Bên cạnh việc quản lý nguồn vốn cho Bảo Việt, một 
trong những mục tiêu quan trọng của Baoviet Fund là tăng 
tỷ trọng tài sản quản lý từ khách hàng bên ngoài Tập đoàn. 
Để thực hiện mục tiêu đầy thách thức đó, Công ty đã tập 
trung phát triển công tác nghiên cứu sản phẩm mới, nâng 
cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Tháng 11/2013 đánh dấu một bước phát triển quan 
trọng của Công ty với sự ra đời của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu 
năng động Bảo Việt (BVFED). Đây là lần đầu tiên Baoviet 
Fund phát triển một sản phẩm hướng tới đối tượng khách 
hàng đại chúng, với mục tiêu cung cấp cho khách hàng 
những sản phẩm đầu tư đa dạng, góp phần nâng cao uy 
tín và hình ảnh của Công ty nói riêng và Bảo Việt nói chung.

Quỹ BVFED có số vốn huy động ban đầu là 71,3 tỷ đồng 
với sự tham gia của hơn 140 nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. 
Mặc dù số vốn đầu tư còn khiêm tốn, nhưng tập thể lãnh 
đạo và nhân viên Baoviet Fund coi đây là cơ hội lớn để thể 
hiện năng lực của Công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh, 
tạo được niềm tin nơi khách hàng và từ đó thu hút thêm 
nguồn vốn mới từ bên ngoài.

Năm 2013, Công ty vinh dự được trao tặng “Cờ thi đua 
của Chính phủ” và danh hiệu “ Tập thể Lao động xuất sắc” 
của Bộ Tài chính. Với những kết quả hoạt động khả quan và 
mục tiêu đầy tham vọng, Baoviet Fund tự hào khi nhận được 
sự tín nhiệm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, xứng 
đáng là một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu tại 
Việt Nam và là một trong những trụ cột quan trọng của Tập 
đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt.

Với ngành quỹ Việt Nam nói chung, sau cơn mưa chắc 
chắc trời sẽ dần hửng sáng. Con đường đi tới không bao giờ 
rải đầy hoa hồng và mật ngọt, nhưng Baoviet Fund đã sẵn 
sàng đón nhận thử thách để vươn tới thành công.   

Biểu đồ về tăng trưởng TSLN bình quân các danh mục 
khách hàng

Bình quân tỷ suất lợi nhuận thực hiện so với tỷ 
suất lợi nhuận kế hoạch giai đoạn 2006 -  2014
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Có rất nhiều những định nghĩa khác nhau về văn hóa 
doanh nghiệp. “Văn hóa doanh nghiệp là những niềm tin, 
thái độ và giá trị tồn tại phổ biến và tương đối ổn định 
trong doanh nghiệp”. (Williams, A., Dobson, P., & Walters, 
M.), hay “Văn hóa thể hiện tổng hợp các giá trị và cách hành 
xử phụ thuộc lẫn nhau phổ biến trong doanh nghiệp và có 
xu hướng tự lưu truyền, thường trong thời gian dài”. (Kotter, 
J.P. & Heskett, J.L.), hoặc “Văn hóa doanh nghiệp là sự kết 
hợp của niềm tin, thái độ, kinh nghiệm, thực tiễn, và hành 
vi được học hỏi và chia sẻ bởi các thành viên trong doanh 
nghiệp” (LOMA - Life Office Management Association)…

Mặc dù có sự khác biệt, các định nghĩa này đều đề cập 

đến các giá trị đặc trưng, có tính ổn định và lâu dài của văn 

hóa. Trên thực tế, văn hóa doanh nghiệp chính là đặc tính 

của doanh nghiệp, giúp phân biệt doanh nghiệp này với 

doanh nghiệp khác. Văn hóa doanh nghiệp xác định những 

gì mà doanh nghiệp cho là quan trọng và cách thức thực 

hiện công việc. Về phía khách hàng, họ sẽ cảm nhận được 

về văn hóa doanh nghiệp của công ty bạn thông qua những 

tương tác với công ty và thông qua rất nhiều dấu hiệu mà 

công ty bạn thể hiện.

Mỗi tổ chức đều có văn hóa riêng. Trong một số trường 

hợp, một công ty có thể có một văn hóa thống trị (domi-

nant culture) là văn hóa nổi bật trong toàn tổ chức, và một 

hay một vài tiểu văn hóa (subculture), là văn hóa của những 

nhóm nhỏ riêng biệt trong một đơn vị nhất định thuộc tổ 

chức đó. Tiểu văn hóa có thể tương tự hoặc khác biệt hoàn 

toàn so với văn hóa thống trị do đặc thù công việc của từng 

bộ phận. Chẳng hạn như đối với bộ phận không có mối 

quan hệ trực tiếp với khách hàng bên ngoài thì thường có 

“tư duy sản xuất”, nghĩa là họ quá tập trung vào chức năng 

công việc của mình mà không chú trọng đến khách hàng. Ở 

một số công ty, “tư duy sản xuất” phổ biến tại một số phòng 

KHÁCH HÀNG
Trung tâm xây dựng văn hóa kinh doanh  

    - Nguyễn Bá Ký, MA, CTP, FLMI, PCS, FFSI - Trung tâm Đào tạo Bảo Việt
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ban đến mức nó trở thành đặc điểm 
chính của một tiểu văn hóa. 

Văn hóa doanh nghiệp - thực thể chịu 
tác động đa chiều

Văn hóa của một công ty có thể bị 
ảnh hưởng bởi đặc điểm văn hóa xã 
hội nơi doanh nghiệp hoạt động và nơi 
nhân viên sinh sống. Ví dụ, một công ty 
hoạt động ở một thị trấn nhỏ hay ở khu 
vực nông thôn, văn hóa doanh nghiệp 
sẽ có đặc trưng là đề cao các giá trị lịch 
sử, sự dân dã và chú trọng việc tạo dựng 
mối quan hệ với khách hàng. Ngược lại, 
một công ty hoạt động tại môi trường 
đô thị năng động thì văn hóa doanh 
nghiệp sẽ có đặc trưng đề cao những 
yếu tố có tính nghi thức khi giao dịch 
với khách hàng. Các chuẩn mực văn hóa 
của mỗi người cũng sẽ tác động đến 
cách thức họ thực hiện công việc. 

Tương tự, bản chất ngành nghề của 
công ty cũng sẽ ảnh hưởng đến văn hóa 
doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp 
của công ty bảo hiểm sẽ khác với văn 
hóa doanh nghiệp của công ty viễn 
thông hoặc công ty sản xuất thép. 

Ngoài ra, còn có một số nhân tố khác 
tác động đến văn hóa doanh nghiệp 
như: Đặc điểm tổ chức, các nhà quản lý 
cấp cao và các nhóm nhân viên. 

Thứ nhất, về yếu tố đặc điểm tổ 
chức. Đặc điểm tổ chức bao gồm quy 
mô, cơ cấu tổ chức, lịch sử hình thành 
và phát triển, sản phẩm và dịch vụ của 
công ty. Một doanh nghiệp lớn, quản 
lý theo mô hình phân quyền có thể có 
văn hóa doanh nghiệp mờ nhạt, trong 
khi tiểu văn hóa rất đậm nét. Nhưng 
đối với một doanh nghiệp nhỏ, quản 
lý tập trung với sự hiện diện rõ ràng 
của tổng giám đốc, văn hóa doanh 
nghiệp có thể sẽ rất đậm nét và phản 
ánh sát với triết lý kinh doanh của 
tổng giám đốc.

Những thay đổi về mặt cơ cấu tổ chức 
của công ty sẽ có những ảnh hưởng rất 
lớn đến văn hóa doanh nghiệp. Nếu hai 
công ty sáp nhập với nhau, nhân viên 
sẽ phải điều chỉnh theo văn hóa doanh 
nghiệp mới. Họ có thể sẽ tự hỏi “liệu 
văn hóa công ty mới có tương tự như 
văn hóa của công ty tôi đang làm việc 
không? Liệu có sự pha trộn văn hóa của 
hai công ty với nhau không? Tôi có thể 
thăng tiến hay thậm chí tồn tại ở môi 
trường văn hóa mới này không?”

Hơn nữa, về phía khách hàng, khi đã 
quen với phong cách phục vụ theo văn 
hóa doanh nghiệp cũ thì khi có sự thay 
đổi về mặt tổ chức của công ty, họ sẽ có 
những băn khoăn, suy nghĩ nhất định. Vì 
vậy, những nhân viên trực tiếp giao dịch 
với khách hàng đóng vai trò quan trọng 
trong việc truyền đạt tới khách hàng 
những điều mà họ có thể mong đợi từ 
sự thay đổi của tổ chức.

Thứ hai, đối với nhân tố các nhà quản 
lý cấp cao. Có thể khẳng định, mỗi cá 
nhân trong một tổ chức, bất kể ở vị trí 
hay chức danh công việc nào đều góp 
phần tạo nên văn hóa doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, các nhà quản lý cấp cao sẽ 
là những người có ảnh hưởng lớn nhất. 
Qua quá trình xây dựng và quản lý doanh 
nghiệp, hệ tư tưởng và tính cách của 
nhà lãnh đạo sẽ được phản chiếu lên 
văn hóa doanh nghiệp. Do vậy, nếu các 
nhà quản lý cấp cao truyền đạt và giải 
thích cho nhân viên một cách rõ ràng 
về triết lý kinh doanh hướng tới khách 
hàng, nói cho họ biết về tầm quan trọng 
của dịch vụ khách hàng vượt trội, thì cấp 
dưới của họ - từ những nhà quản lý cấp 
trung, nhân viên giám sát cho tới những 
nhân viên cấp không quản lý, sẽ luôn 
hướng tới mục tiêu chăm sóc khách 
hàng trong bất cứ công việc thường 
ngày nào của họ.

Thứ ba, các nhóm làm việc cũng có tác 
động lớn đến việc hình thành văn hóa 
doanh nghiệp nói chung. Cách thức mà 
bạn và đồng nghiệp trong những nhóm 
làm việc cư xử với nhau và phối hợp thực 
hiện công việc cũng như cách thức bạn 
nhìn nhận về công việc sẽ góp phần 
hình thành nên văn hóa doanh nghiệp 
cho công ty. Nếu các thành viên của một 
nhóm làm việc cảm thấy đơn độc và bất 
mãn, họ sẽ có những tác động tiêu cực 
tới văn hóa của tổ chức. 

Văn hóa doanh nghiệp xoay quanh 
“hạt nhân” khách hàng 

Khách hàng ngày càng có vị thế quan 
trọng, có thể nói là người quyết định sự 
tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 
Do vậy, mọi hoạt động của doanh nghiệp 
đều hướng đến mục đích cuối cùng là 
thu hút và duy trì khách hàng. Tuy nhiên, 
những đòi hỏi của khách hàng ngày càng 
cao và liên tục thay đổi khiến cho các 
công ty phải tìm đến nhiều giải pháp khác 
nhau để thích ứng. Một trong những giải 
pháp được đưa ra là xây dựng mô hình 
văn hóa doanh nghiệp lấy khách hàng 
làm trung tâm. Với mô hình này, phạm vi 
áp dụng không chỉ đối với bộ phận trực 
tiếp thực hiện dịch vụ khách hàng mà áp 
dụng chung cho toàn doanh nghiệp, trở 
thành kim chỉ nam cho tất cả các hoạt 
động của doanh nghiệp. Trong văn hóa 
doanh nghiệp lấy khách hàng làm trung 
tâm, nhân viên cần phải được trao những 
quyền hạn nhất định để có thể chủ động, 
nhanh chóng thực hiện những hành 
động cần thiết nhằm đáp ứng và vượt 
qua cả sự mong đợi của khách hàng. 

Chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp từ 
mô hình tập trung vào sản phẩm sang 
mô hình lấy khách hàng làm trung tâm 
là không hề đơn giản. Tuy vậy, cũng có 
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nhiều công ty đã thành công trong việc chuyển đổi này nhằm 
thích ứng với sự thay đổi và khuyến khích tính linh hoạt cũng 
như sự cống hiến đối với hoạt động dịch vụ khách hàng. Thông 
thường, một sự thay đổi lớn về văn hóa cần phải có thời gian ít 
nhất là 4 năm để thực hiện.

Nói chung, để chuyển đổi sang văn hóa doanh nghiệp lấy 
khách hàng làm trung tâm một cách thành công, công ty phải 
thực hiện một loạt các bước - gọi là chuỗi thay đổi, bao gồm: 

(1) nhận thức sự cần thiết phải thay đổi,

(2) đánh giá mức độ sẵn sàng thực hiện thay đổi của tổ chức,   

(3) xác định những thay đổi có thể thực hiện và phương 
pháp thực hiện

 (4) triển khai.

* Nhận thức sự cần thiết phải thay đổi: Công ty có thể xác 
định được nhu cầu phải thay đổi văn hóa doanh nghiệp mình 
thông qua việc phân tích, đánh giá một số yếu tố như đối thủ 
cạnh tranh, những nhu cầu mới của khách hàng, hoặc một số 
dấu hiệu cảnh báo như: Năng suất lao động, tinh thần làm việc 
của nhân viên giảm; chất lượng sản phẩm/dịch vụ giảm; số 
lượng khách hàng giảm hay lợi nhuận giảm… Qua việc phân 
tích này, công ty xác định được nguyên nhân - có thể là do mô 
hình hoạt động của công ty không phù hợp với môi trường 
kinh doanh hiện tại hoặc do ngành nghề đang trải qua những 
thay đổi lớn. Trong một vài trường hợp, công ty phải thay đổi để 
thích ứng với sự phát triển hoặc tái cơ cấu của doanh nghiệp.

* Đánh giá mức độ sẵn sàng thực hiện thay đổi: Thay đổi 
về văn hóa không thể áp đặt đối với một tổ chức. Mặc dù các 
nhà quản lý cấp cao của công ty có thể nhận ra sự cần thiết 
phải thay đổi, nhưng để thực hiện những thay đổi đó một cách 
thành công, họ vẫn phải dựa vào sự phối hợp đồng lòng từ phía 
các nhân viên. Do vậy, trước khi thay đổi, công ty nên thực hiện 
một cuộc khảo sát thăm dò ý kiến của nhân viên để biết được 
họ có sẵn sàng thực hiện những thay đổi đó không. Những 
cuộc khảo sát như vậy có thể giúp ban lãnh đạo công ty xác 

định được những giá trị mà nhân viên ủng hộ cũng như mức 
độ cam kết chuyển đổi sang văn hóa doanh nghiệp lấy khách 
hàng làm trung tâm.

* Xác định những thay đổi có thể thực hiện và phương 
pháp thực hiện thay đổi: Sau khi đánh giá mức độ sẵn sàng 
thực hiện thay đổi, công ty phải xác định những thay đổi sẽ 
thực hiện và cách thức thực hiện. Các phương pháp được sử 
dụng để xác định và thực hiện thay đổi gồm có:

- Tiến hành khảo sát hoặc phỏng vấn nhóm trọng điểm đối 
với các khách hàng để nắm bắt được những suy nghĩ của khách 
hàng về công ty và phương hướng cần thay đổi. 

- Tổ chức buổi gặp mặt toàn thể nhân viên hay diễn đàn 
mở cho các nhân viên để thu nhận góp ý; nếu nhân viên được 
tham gia vào quá trình lập kế hoạch thay đổi, họ sẽ có xu hướng 
ủng hộ cho kế hoạch đó và có những đóng góp tích cực cho sự 
thành công của giai đoạn triển khai. 

- Thuê các chuyên gia tư vấn hỗ trợ xây dựng các phương 
pháp thực hiện thay đổi và trợ giúp đào tạo nhân viên về các 
phương pháp này. 

- Tổ chức các buổi tập huấn đào tạo kỹ năng mềm, ví dụ 
như xây dựng tinh thần đồng đội nhằm cung cấp cho nhân 
viên các kỹ năng cần thiết để phối hợp thực hiện công việc 
hiệu quả hơn. 

- Thành lập các nhóm công tác nhằm xác định những cách 
thức tối ưu để thực hiện sự thay đổi. 

* Triển khai: Thực hiện và duy trì văn hóa doanh nghiệp lấy 
khách hàng làm trung tâm đòi hỏi sự cam kết lâu dài và sự quan 
tâm thường xuyên của mọi người trong tổ chức. Các nhà quản 

Dấu hiệu của sự thay đổi

Tại một công ty dịch vụ tài chính, đặc trưng văn hóa 
trước đây là tập trung vào các quy trình nội bộ chứ không 
phải khách hàng. Đến nay, văn hóa của công ty được thay 
đổi theo hướng ngược lại: Tập trung vào khách hàng hơn 
là quy trình. Trong nhiều năm qua, tấm biển trên mỗi quầy 
giao dịch ghi “Nơi phát séc” để khách hàng biết đó là nơi 
các nhân viên phân phát séc cho họ. Giờ đây, khách hàng 
nhìn thấy một tấm biển mới “Nơi nhận séc” để nhấn mạnh 
rằng đây là nơi khách hàng tới nhận séc. Chỉ thay đổi một 
từ thôi nhưng đã phản ánh sự thay đổi lớn trong văn hóa 
phục vụ khách hàng của công ty: Nhìn nhận dịch vụ theo 
quan điểm của khách hàng chứ không phải quan điểm của 
công ty. 

Khi đã được xây dựng, văn hóa doanh 
nghiệp lấy khách hàng làm trung tâm 
cần được liên tục duy trì, bồi đắp và thực 
hiện xuyên suốt trên toàn hệ thống từ 
những hành động nhỏ nhất của những 
cấp thấp nhất.
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lý phải làm gương bằng những hành động cụ thể; hành động 
của họ phải nhất quán với tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược thay 
đổi của công ty. Phải đảm bảo rằng, tất cả nhân viên hiểu rõ tầm 
nhìn, mục tiêu và chiến lược của công ty ảnh hưởng như thế nào 
tới công việc của họ. Trong suốt quá trình thay đổi, công ty thực 
hiện những nghiên cứu đánh giá kết quả thực hiện và triển khai 
đào tạo liên tục nhằm đảm bảo rằng những thay đổi đang đi 
đúng hướng, các kỹ năng chăm sóc khách hàng và thái độ phục 
vụ của nhân viên có tiến bộ và được duy trì. 

Mặc dù công ty có thể lập kế hoạch và thực hiện sự thay đổi 
một cách kỹ càng nhưng sẽ không tránh khỏi việc có một số cá 
nhân hoặc thậm chí là cả bộ phận hay phòng ban phản đối sự 
thay đổi đó. Thay đổi quả là rất khó khăn bởi vì nó chứa đựng 
những rủi ro và cả nỗi lo sợ. Một số nhân viên cảm thấy việc thay 
đổi sẽ đe dọa tới vị trí hiện tại của họ trong công ty. Những người 
đã xây dựng quy trình cũ sẽ coi việc thay đổi này là một sự xúc 
phạm cá nhân đối với những công sức trước đây của họ. Nhiều 
người khác vốn đã quen với những quy trình đang làm sẽ e ngại 
không hiểu rõ cách thức thực hiện mới. Có người lại lo ngại sẽ 
mất việc làm. Thông thường, thay đổi có thể làm tăng quyền 
lực của một số bộ phận, nhưng lại giảm quyền lực của một số 
bộ phận khác trong tổ chức. Trong những trường hợp như vậy, 
nhân viên làm việc ở những bộ phận có mức độ ảnh hưởng 
giảm sẽ phản đối sự thay đổi ngay cả khi họ biết rằng điều đó có 
lợi hơn cho công ty và cho khách hàng. 

Để dung hòa những ý kiến phản đối sự thay đổi, công ty thực 
hiện các bước để trấn an và khuyến khích nhân viên trong suốt 
quá trình này, cung cấp thông tin kịp thời và phù hợp, cũng như 
các cơ hội và kỹ thuật để giúp thực hiện các thay đổi. Công ty có 

thể động viên, khuyến khích nhân viên bằng cách đề ra những 
phần thưởng cho các nhân viên có đóng góp trong quá trình 
thực hiện sự thay đổi. 

Tựu trung lại, bạn có thể thấy rằng xây dựng văn hóa               
doanh nghiệp lấy khách hàng làm trung tâm là một thử thách 
đòi hỏi sự cam kết trong toàn tổ chức. Sẽ là vô nghĩa nếu một 
công ty đưa ra một mô hình văn hóa mới, nhưng sau đó tất cả 
mọi người trong công ty lại quay về thực hiện những quy trình 
công việc cũ. Văn hóa này đòi hỏi mọi cá nhân trong doanh 
nghiệp cùng tham gia xây dựng và ngược lại, nó ảnh hưởng 
đến toàn thể nhân viên trong cách thức làm việc, thái độ, ứng 
xử nội bộ và với khách hàng bên ngoài. Trong môi trường đó, 
mọi suy nghĩ và hành động của từng thành viên trong doanh 
nghiệp đều hướng đến khách hàng và quan trọng hơn, phải 
hướng đến sự hài lòng của khách hàng. 

 Triết lý kinh doanh của CEO Pan American

Jan Jobe, Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Pan American, trong một cuộc hội thảo về dịch vụ khách 
hàng do LOMA tổ chức, đã nhấn mạnh vai trò của một CEO trong việc tạo dựng văn hóa doanh nghiệp lấy khách hàng làm trung 
tâm: “Là một tổng giám đốc, tôi phải làm gì để giúp tạo ra sự hài lòng cho khách hàng? Trước tiên, tôi phải tin tưởng, sau đó tôi 
phải truyền đạt và tiếp theo là hành động - đó chính là những yếu tố cốt lõi.

“Chúng ta phải tin tưởng cái gì, xét ở khía cạnh sứ mạng công ty? Trước hết, chúng ta phải tin vào tổ chức. Chúng ta phải xác 
định đối tượng khách hàng của mình, bởi vì nếu chúng ta nỗ lực để phục vụ tất cả mọi người có nghĩa là chẳng phục vụ ai cả. Hai 
là, chúng ta phải lắng nghe khách hàng của chúng ta, chỉ có như vậy họ mới nói cho chúng ta biết họ thực sự muốn gì, họ thực sự 
cần gì và họ muốn nó như thế nào. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ có định hướng, các công cụ, kỹ năng và thái độ phục vụ khách hàng. 
Chúng ta sẽ đem đến cho khách hàng sự thoải mái, những giá trị và thắt chặt mối quan hệ với khách hàng”.

Một ví dụ khác thể hiện Pan American coi dịch vụ khách hàng là một phần quan trọng trong công việc của mỗi nhân viên là Pan 
American đưa ra một chương trình do ông Jobe xây dựng mang tên “Dịch vụ vượt trội”. Mục tiêu của chương trình này là nâng cao 
chất lượng dịch vụ khách hàng thông qua định hướng rõ ràng về thái độ và phương châm phục vụ tập trung vào khách hàng cho 
nhân viên. Mỗi nhân viên sẽ vẽ “sơ đồ phục vụ khách hàng” của mình, trong đó minh họa quy trình kết nối công việc của họ với 
những người có liên quan trong công ty. Mỗi sơ đồ sẽ có điểm kết thúc là khách hàng bên ngoài. 



68 Tạp chí Tài chính - Bảo hiểm Số 4 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Ths Huỳnh Thị Hương Thảo
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Khoa Tài chính kế toán - Đại học công nghiệp thực phẩm TP. HCM

“ Hoán đổi rủi ro tín dụng (Credit Default Swap) là một công cụ 
hiệu quả giúp cho các nhà quản trị giảm thiểu rủi ro danh mục. Tuy 
nhiên, việc lạm dụng công cụ này cũng sẽ gây ra những tác động 
tiêu cực không mong muốn. Do đó, để ứng dụng vào thị trường 
Việt Nam thì cần phải có thêm những nghiên cứu chuyên sâu kỹ 
lưỡng về đặc tính và cấu trúc các sản phẩm này, kỹ thuật định giá, 
quy trình giao dịch, khả năng kiểm soát…, nhằm đảm bảo cho thị 
trường phát triển lành mạnh và bền vững.

HOÁN ĐỔI RỦI RO TÍN DỤNG
trong các ngân hàng thương mại Việt Nam
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Với sự phát triển của các công cụ tài chính như hiện nay, 
đặc biệt là các công cụ tín dụng phái sinh thì việc quản lý rủi 
ro tín dụng đã được hỗ trợ rất nhiều thông qua bản chất tự 
phòng vệ. Chúng cho phép tách rủi ro tín dụng với các loại 
hình khác vốn có trong mỗi công cụ cụ thể và chuyển rủi ro 
này từ người bán rủi ro đến người mua rủi ro. Chính vì vậy, hiện 
nay các ngân hàng thương mại Việt Nam đã bắt đầu quan tâm 
đến loại hình công cụ phái sinh này để quản lý rủi ro. 

Ở các nước phát triển, các hợp đồng phái sinh tín dụng 
thường được sử dụng là: hợp đồng hoán đổi rủi ro tín 
dụng (Credit Default Swap - CDS), hợp đồng quyền chọn 
tín dụng (Credit Default Option), hợp đồng trao đổi tổng 
số thu nhập (Total Return Swap), trái phiếu liên kết rủi ro 
tín dụng (Credit Linked Note), trong đó CDS được sử dụng 
phổ biến nhất. 

Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng 

Phát sinh tín dụng là công cụ cho phép bên bán chuyển 
giao một phần hoặc toàn bộ rủi ro tín dụng cho một hoặc 
nhiều bên mua khác nhau mà không cần thiết phải chuyển 
giao tài sản có nguồn gốc từ các khoản vay tín dụng của 
ngân hàng. Bên mua sự an toàn vẫn chịu trách nhiệm theo 
dõi các khoản vay đồng thời nộp các khoản phí cho bên 
bán sự an toàn, đổi lại bên bán sẽ cam kết thanh toán cho 
bên mua giá trị tổn thất của các khoản vay trong một số 
điều kiện nhất định.

Tùy theo tính chất từng loại hợp đồng giao dịch mà 
phạm vi, thời hạn, giá trị hợp đồng cũng sẽ khác nhau. Tài 
sản chuyển giao là các rủi ro tín dụng chứ không phải trị giá 
khoản tín dụng cho vay ban đầu. Rủi ro tín dụng được tách 
ra thành một thứ hàng hóa riêng, được định giá và giao dịch 
trên thị trường. Khi bên mua sự an toàn ký kết hợp đồng 
giao dịch tín dụng phái sinh, tài sản vẫn giữ lại nhưng đã bán 
rủi ro đó cho phía đối tác. Khi rủi ro thật sự xảy ra, bên mua 
sự an toàn sẽ nhận được tiền thanh toán hợp đồng phái sinh 
từ bên bán sự an toàn. 

Hợp đồng phái sinh tín dụng gồm có các bên: bên mua 

sự an toàn (protection buyer) là bên muốn chuyển giao 

rủi ro tín dụng còn gọi là bên bán rủi ro tín dụng; bên 

bán sự an toàn (protection seller) là bên cung cấp sự an 

toàn đối với rủi ro tín dụng hay là bên mua rủi ro tín dụng. 

Thông thường, bên mua sự an toàn là các ngân hàng 

thương mại, các tổ chức tín dụng…, còn bên bán sự an 

toàn là các quỹ bảo hiểm, quỹ tương hỗ, quỹ phòng hộ… 

CDS là hợp đồng phái sinh tín dụng mà trong đó, bên 

mua hợp đồng sẽ phải trả một khoản phí và nhận được 

sự đảm bảo thanh toán từ bên bán. Khoản phí này được 

xem là một khoản thu nhập đối với bên bán. Nếu sự kiện 

tín dụng xảy ra, ví dụ như người đi vay không trả nợ cho 

bên mua thì bên bán phải bồi hoàn lại cho bên mua theo 

giá trị quy ước của khoản vay. Nếu sự kiện tín dụng không 

xảy ra, tức người đi vay trả được hết toàn bộ gốc và lãi 

đúng hạn thì hợp đồng sẽ hết hiệu lực và bên mua mất 

toàn bộ khoản phí, điều này giống như bên mua trả một 

khoản phí để mua bảo hiểm cho khoản cho vay của mình 

trước những sự kiện tín dụng bất lợi. Cần lưu ý rằng, giao 

dịch giữa bên mua và bên bán diễn ra hoàn toàn bí mật, 

bên tham chiếu (người đi vay) không hề biết có giao dịch 

này, bởi lẽ bên bán và bên mua đều không thông báo 

cho bên tham chiếu. 

Bản chất thì đây là sự mua bán rủi ro giữa hai bên, 
trong đó bên bán chuyển giao một phần hay toàn bộ rủi 
ro cho bên mua. Vậy điều gì xảy ra nếu bên mua chuyển 
nhượng rủi ro một lần nữa? Nếu như bên mua tìm được 
một đối tác khác sẵn sàng mua lại rủi ro mà họ vừa nhận 
với mức phí hợp lý, họ sẽ sẵn lòng bán rủi ro đó để hưởng 
chênh lệch phí, khi đó họ đóng vai trò là trung gian dịch 
chuyển rủi ro. Thông thường, các tổ chức trung gian đều 
được hưởng một khoản phí cho dịch vụ trung gian mà họ 
thực hiện. Tổ chức trung gian cũng có thể thực hiện bảo 
đảm cho các bên về việc hợp đồng sẽ được hoàn tất để 
nhận được những khoản phí bổ sung. Trong trường hợp 
này, tổ chức trung gian giống như một công ty bảo hiểm 

cho các khoản tín dụng. 

Thị trường CDS trên thế giới

Ra đời từ những năm 90, các công cụ hoán đổi rủi ro tín 

dụng đã có một chặng đường dài phát triển ở Mỹ và các 

nước phương Tây và là một dòng sản phẩm phái sinh mới Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng

Bên mua
sự an toàn

Thanh toán nếu sự kiện 
tín dụng xảy ra

Bên bán
sự an toàn
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nhất, một trong số các sáng tạo lớn của thế giới tài chính 

trong một thập kỷ qua… Do nghiệp vụ phái sinh tín dụng 

hiện nay không được giao dịch trên các thị trường có tổ 

chức nên có thể coi đây là một bộ phận của thị trường phái 

sinh phi tập trung. 

Mặc dù thị phần các giao dịch này vẫn còn nhỏ so với 

các công cụ phái sinh phi tập trung khác, nhưng hoán 

đổi rủi ro tín dụng lại có tốc độ tăng trưởng nhanh. Từ 

giá trị giao dịch rất kiêm tốn tại thời điểm năm 2001 là 

918,87 tỷ USD, con số này đã tăng lên khoảng 34.422,8 

tỷ USD vào năm 2006 và đạt đỉnh điểm trên 62.173,2 tỷ 

USD vào năm 2007. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của khủng 

hoảng tín dụng tại Mỹ, phái sinh tín dụng có xu hướng 

giảm mạnh trong năm 2008 với tổng giá trị danh nghĩa 

khoảng 38.563,82 tỷ USD. Trong những năm gần đây, giá 

trị hợp đồng phái sinh tín dụng đều giảm qua các năm 

với giá trị khoảng 28.626 tỷ USD năm 2011, 25.068 tỷ USD 

năm 2012 và năm 2013 là 21.020 tỷ USD.

Trong cuộc khủng hoảng vừa qua, các chủ thể bán 

bảo vệ rủi ro tín dụng thông qua các sản phẩm phái sinh 

rủi ro tín dụng như các quỹ đầu cơ, các công ty bảo hiểm 

và ngân hàng đầu tư đã chịu thua lỗ nặng nề. Tập đoàn 

bảo hiểm lớn nhất của Mỹ AIG đã rơi vào bờ vực phá 

sản và phải cần đến sự cứu trợ của Chính phủ Mỹ thông 

qua khoản vay lên tới 85 tỷ USD vào tháng 9/2008. Bảo 

hiểm rủi ro tín dụng trở thành phương tiện gây bùng nổ 

chứng khoán hóa và phát hành trái phiếu lợi suất cao 

trong suốt thập kỷ qua. Các hợp đồng bảo hiểm rủi ro 

tín dụng cũng dần trở thành phương tiện đầu cơ rủi ro 

tín dụng hiệu quả. Các nhà đầu tư mua khống bảo hiểm 

rủi ro tín dụng thay thế cho việc bán khống trái phiếu 

rủi ro, khiến cho tổng doanh số rủi ro tín dụng mua bán 

vượt qua tổng giá trị trái phiếu lưu hành trên thị trường. 

Chính vì vậy, Warren Buffet đã coi phái sinh rủi ro tín 

dụng như một vũ khí hủy diệt hàng loạt của hệ thống tài 

chính toàn cầu. 

Trong số các công cụ tài chính phái sinh được giao dịch 

trên thị trường phi tập trung (OTC), thực tế về các giao dịch 

trong thời gian qua cho thấy, các giao dịch phái sinh về lãi 

suất chiếm tỷ trọng nhiều nhất qua các năm. Các giao dịch 

về ngoại hối chiếm tỷ trọng cao sau giao dịch lãi suất và 

hầu như luôn tăng trưởng qua các năm. Các giao dịch phái 

sinh tín dụng có diễn biến không ổn định và có xu hướng 

giảm do những biến động bất thường của tình hình kinh 

tế chính trị thế giới.

Thống kê giá trị hợp đồng CDS giai đoạn 2001 -2009 
(tỷ USD)

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê của Hiệp hội phái sinh và hoán đổi quốc tế - ISDA)

Bảng 1: Thị trường OTC các công cụ phái sinh toàn cầu

Chỉ tiêu Tháng 12/2011 Tháng 6/2012 Tháng 12/2012 Tháng 6/2013 Tháng 12/2013

Hợp đồng ngoại hối 63.381 66.672 67.358 73.121 70.553

Hợp đồng lãi suất 504.117 494.427 489.706 561.314 584.364

Hợp đồng cổ phiếu 5.982 6.313 6.251 6.821 6.560

Hợp đồng hàng hóa 3.091 2.994 2.587 2.458 2.206

Phái sinh tín dụng 28.626 26.930 25.068 24.349 21.020

Phái sinh khác 42.612 42.059 41.611 24.861 25.480

Tổng 647.809 639.395 632.581 692.924 710.183

Nguồn: Báo cáo quý Ngân hàng thanh toán quốc tế - BIS, tháng 6 năm 2014
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Thực trạng thị trường hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng tại Việt 
Nam

Giao dịch hoán đổi rủi ro tín dụng đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam theo 
Công văn số 3324/NHNN-CSTT tháng 4/2006 cho phép HSBC Chi nhánh 
TP. HCM thực hiện thí điểm, sau đó là Citibank Chi nhánh Hà Nội và 
Standard Chartered Hà Nội cung cấp. Sản phẩm hoán đổi tín dụng của 
HSBC Việt Nam gắn với rủi ro tín dụng của các loại trái phiếu do Chính 
phủ hoặc các doanh nghiệp Việt Nam phát hành ra thị trường quốc tế, 
các khoản vay dài hạn của doanh nghiệp Việt Nam tại các tổ chức tín 
dụng hoạt động ở Việt Nam. Khách hàng chuyển nhượng rủi ro tín dụng 
(người mua bảo hiểm) là các tổ chức tín dụng tại Việt Nam hoặc các nhà 
đầu tư nước ngoài đang sở hữu các khoản nợ hoặc trái phiếu do chính 
phủ, doanh nghiệp Việt Nam phát hành. Người bán bảo hiểm là các chi 
nhánh HSBC ở nước ngoài. Thời hạn của các giao dịch không quá 5 năm. 
Trong trường hợp trái phiếu mất giá hoặc các khoản vay bị vỡ nợ, HSBC 
sẽ phải thanh toán cho người mua bảo hiểm. 

Như vậy, hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng do HSBC cung cấp giúp 
cho các tổ chức tín dụng đang cho doanh nghiệp Việt Nam vay dài hạn 
hoặc các nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu các trái phiếu do Chính 
phủ/doanh nghiệp Việt Nam phát hành, giảm thiểu được rủi ro trên 
danh mục của họ. Ngoại trừ các hợp đồng nói trên, tại Việt Nam chưa 
thấy xuất hiện các giao dịch hoán đổi rủi ro tín dụng mà cả người bán, 
người mua bảo hiểm cũng như tài sản/đối tượng được bảo hiểm đều 
đang tồn tại ở Việt Nam. 

Giai đoạn 2010 - 2011, nền kinh tế Việt Nam có nhiều bất ổn, cán cân 
thương mại và ngân sách đều thâm hụt, lạm phát và tỷ giá tăng cao làm 
gia tăng tính rủi ro của trái phiếu quốc tế Việt Nam. Vì vậy, các nhà đầu tư 
đã mua CDS để phòng vệ rủi ro, hạn chế tổn thất khi sự kiện tín dụng xảy 
ra. Trong giai đoạn khảo sát, thị trường CDS Việt Nam đạt giá trị cao nhất 
là 151.076.904 USD (tính trung bình một tuần) giai đoạn từ 03/09/2010 
đến 25/02/2011. Đó là thời điểm Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt 
Nam - Vinashin mất khả năng thanh toán các khoản lãi và gốc đến hạn 
của lượng trái phiếu đã phát hành trên thị trường quốc tế.

Bảng 2: Số lượng hợp đồng và giá trị CDS theo chủ thể tham chiếu Việt Nam
Nguồn: Công ty ủy thác và thanh toán bù trừ chứng khoán lưu ký - DTCC

Thời gian
(từng khoảng 6 tháng)

Doanh số (USD)
(trung bình tuần)

Số lượng hợp đồng giao dịch
(trung bình tuần)

Từ 06/09/2013 đến 28/02/2014 105.362.696 16

Từ 01/03/2013 đến 30/08/2013 76.169.319 10

Từ 07/09/2012 đến 22/02/2013 59.928.584 7

Từ 02/03/2012 đến 31/08/2012 49.450.074 7

Từ 02/09/2011 đến 24/02/2012 48.841.923 9

Từ 04/03/2011 đến 26/08/2011 112.620.385 19

Từ 03/09/2010 đến 25/02/2011 151.076.904 20

Đến nay, qua thời gian thí điểm, Ngân hàng 
nhà nước (NHNN) vẫn chưa có sự chấp thuận rõ 
ràng cho HSBC Chi nhánh TP. HCM, Citibank chi 
nhánh Hà Nội và Standard Chartered Hà Nội tiếp 
tục cung cấp sản phẩm đầu tư gắn với rủi ro tín 
dụng. Do đó, trên thị trường Việt Nam không 
còn tổ chức nào được phép cung cấp sản phẩm 
này. Hiện nay, chỉ những nhà đầu tư nước ngoài 
mới có thể mua CDS với tài sản tham chiếu là trái 
phiếu quốc tế Việt Nam từ các tổ chức quốc tế.

Giải pháp nào cho CDS tại Việt Nam?

Hoán đổi rủi ro tín dụng là một công cụ phái 
sinh tín dụng, một hình thái chuyển giao rủi ro tín 
dụng bậc cao, nhằm giúp các ngân hàng có một 
công cụ để chuyển giao mua, bán, gia công, chế 
biến rủi ro tín dụng mà không cần phải chuyển 
giao các danh mục tín dụng của mình. Để sản 
phẩm này có thể phát triển góp phần vào việc 
quản lý rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam 
đòi hỏi sự góp sức hỗ trợ từ phía NHNN cũng như 
các bộ ngành có liên quan, Hiệp hội Ngân hàng 
và hơn nữa là bản thân các NHTM Việt Nam.

Thứ nhất, cần xây dựng quy chế văn bản 
hướng dẫn thống nhất về nghiệp vụ tài chính 
phái sinh và phái sinh tín dụng cho các NHTM. 
NHNN nên nghiên cứu xây dựng cơ sở pháp lý 
cho các công cụ phái sinh khác như các giao dịch 
phái sinh tín dụng, phái sinh lãi suất … đồng thời 
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cho phép các ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ phái sinh 
này, tạo điều kiện cho các NHTM cung cấp những phương 
tiện phòng ngừa rủi ro tín dụng cho chính bản thân các 
ngân hàng. 

Thứ hai, lãnh đạo ngân hàng cần nhận thức được sự cần 
thiết của việc sử dụng các công cụ phái sinh để phòng ngừa 
rủi ro tín dụng. Tại Việt Nam hiện nay, các nghiệp vụ phái 
sinh còn hết sức mới mẻ,ngay cả đối với cán bộ lãnh đạo và 
nhân viên ngân hàng. Nghiệp vụ này tương đối khó về mặt 
kỹ thuật nhưng thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với các NHTM 
trong quá trình quản lý rủi ro kinh doanh ngân hàng. 

Thứ ba, tăng cường công tác đào tạo cán bộ về nghiệp 
vụ tín dụng phái sinh. Các NHTM không thể phát triển các 
nghiệp vụ này nếu không có đội ngũ chuyên gia về nó. Bằng 
nhiều con đường khác nhau, các ngân hàng phải xây dựng 
yếu tố tiền đề này (như thuê chuyên gia nước ngoài để đào 
tạo, thiết kế sản phẩm và xây dựng quy trình cho ngân hàng). 

Thứ tư, quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả. Các ngân hàng 
phải có hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả, đặc biệt là khả 
năng định lượng được rủi ro vì với việc tham gia vào kinh 
doanh công cụ phái sinh, việc đo lường rủi ro sẽ trở nên 
phức tạp hơn nhiều đối với danh mục đầu tư đa dạng. Ngân 
hàng cần xây dựng chất lượng danh mục tín dụng cơ sở, đây 
là cơ sở để quyết định giá cả các công cụ phái sinh, việc đồng 
bộ và công khai chất lượng danh mục tín dụng cơ sở giữa 
các NHTM với nhau đồng thời phù hợp với quy định quốc tế 
về xếp hạng tín dụng sẽ giúp các công cụ phái sinh tín dụng 
hoàn thiện hơn. 

Thứ năm, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng. Để hình 
thành và phát triển nghiệp vụ này, đòi hỏi các NHTM cần có 
những đầu tư nhất định về vốn và nhân lực để hiện đại hóa 
công nghệ. Việc áp dụng công nghệ thanh toán điện tử giúp 
cho quá trình thanh toán chính xác và hiệu quả, hay việc cập 
nhật thông tin diễn biến của thị trường về các loại hàng hóa 
giao dịch trên thị trường sẽ giúp cho các tổ chức tài chính cũng 
như những chủ thể khác tham gia giao dịch có quyết định 
đúng đắn trong việc sử dụng các công cụ tài chính phái sinh 
một cách có hiệu quả để phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh. 

Thứ sáu, hợp đồng giao dịch cần phải được chuẩn hóa. 
Các quy định phải cụ thể, chặt chẽ như quy định những 
loại tài sản được sử dụng làm tài sản cơ sở, số lượng mỗi 
lô giao dịch …. Tương tự như hợp đồng bảo hiểm, sự kiện 
rủi ro có liên quan đến biến cố chi trả bảo hiểm cần được 

xác định rõ phạm vi, giới hạn trả tiền và các trường hợp loại 
trừ (trường hợp xảy ra biến cố nhưng không được trả tiền). 
Tránh trường hợp quy định không rõ ràng dẫn đến tranh 
chấp giữa người tham gia bảo hiểm và công ty chi trả tiền 
bảo hiểm. Nghiên cứu các hợp đồng chuẩn hóa của ISDA 
(International Swaps and Derivatives Assotiation - Hiệp hội 
phái sinh và hoán đổi quốc tế) để có thể áp dụng ở Việt Nam 
đặc biệt về quy trình xử lý khi có sự kiện tín dụng và cơ chế 
định giá tài sản tham chiếu. 

Như vậy, có thể thấy, hoán đổi rủi ro tín dụng là một hình 
thái chuyển giao rủi ro tín dụng bậc cao, những nó cũng có 
thể trở thành nhân tố gây bất ổn tiềm tàng trên thị trường 
tìa chính – ngân hàng nếu bị lạm dụng. 
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 “Khách hàng bí ẩn” là gì?

Khái niệm “khách hàng bí ẩn” ra đời 
từ những năm 1970 tại Mỹ và được gọi 
là “Mystery Shopper”. Đây là một công 
cụ rất hữu hiệu được người làm đào 
tạo, marketing, nhân sự, dịch vụ khách 
hàng sử dụng trong việc đánh giá chất 
lượng huấn luyện, khảo sát các năng 
lực cần thiết, kiểm soát chất lượng phục 
vụ, kỹ năng bán hàng và tính tuân thủ 
của nhân viên. Ngoài ra, công cụ cũng 
cung cấp các đánh giá về sự hài lòng 
của khách hàng, cải tiến sản phẩm hay 
cải thiện không gian giao dịch và nhiều 
yếu tố khác trong kinh doanh. 

Tại các quốc gia có ngành dịch vụ 
phát triển, “khách hàng bí ẩn” được sử 
dụng rất thường xuyên và hiệu quả. 
Hầu hết các đại siêu thị, các hãng bán lẻ 
đều sử dụng công cụ này. Tại Việt Nam, 
đã có một vài ngân hàng thực hiện dự 
án khách hàng bí ẩn như Techcombank 
(từ 2007), Sacombank (từ 2014). 

Tại Techcombank, “khách hàng bí 
ẩn” được giao nhiệm vụ quan sát theo 
16 tiêu chí dành cho giao dịch viên và 
08 tiêu chí dành cho điểm giao dịch; 
tại Sacombank là thu thập thông tin, 
đánh giá chất lượng phục vụ tại các 
điểm giao dịch. Các báo cáo cụ thể 
của dự án không được công khai song 
trong giai đoạn từ 2007 đến nay, chất 
lượng dịch vụ của Techcombank đã 
thay đổi rất nhiều. Khi tiến hành hoạt 
động này, sẽ có những người đóng vai 
là khách hàng thật sự giao dịch với bộ 
phận bán hàng, bộ phận tiếp nhận 
và xử lý dịch vụ theo một số kịch bản 
định hướng đã đặt ra với mục tiêu tìm 
hiểu được các yếu tố mà bảng tiêu chí 
đưa ra. Các hoạt động giao dịch này 
đồng thời được một bộ phận giám sát 
quan sát từ xa và đánh giá theo bảng 
đánh giá thứ hai. Đi kèm với hoạt động 

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

Trong bối cảnh ngành dịch vụ tài chính ngày càng phát triển, khách hàng 
ngày càng có nhiều cơ hội lựa chọn doanh nghiệp khiến họ thấy thỏa 
mãn nhất, và họ cũng trở nên khắt khe hơn về cách được phục vụ, giải 
quyết quyền lợi, hay tiện nghi nơi giao dịch... Do đó, để tạo sự hài lòng 
cho khách hàng, giữ chân khách hàng cũ và thu hút thêm khách hàng 
mới, các doanh nghiệp phải luôn nhìn nhận, đánh giá và cải tiến dịch vụ 
khách hàng. Với hệ thống lớn và trải rộng như của Bảo Việt, làm thế nào 
để có một bản báo cáo đầy đủ và chân thực nhất về dịch vụ khách hàng, 
qua đó giúp quản trị chất lượng dịch vụ tốt hơn? Một công cụ nghiên cứu 
chuyên biệt về chất lượng dịch vụ sẽ trả lời cho câu hỏi trên.

KHÁCH HÀNG BÍ ẨN 
Công cụ hữu hiệu đánh 
giá chất lượng dịch vụ?



74 Tạp chí Tài chính - Bảo hiểm Số 4 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

giao dịch trực tiếp là việc tổng hợp và 
đưa ra các kết luận dựa trên các bảng 
với thang điểm cụ thể được tiêu chuẩn 
hóa và các đánh giá chặt chẽ. 

Tác dụng của “Khách hàng bí ẩn”

Các kết quả khảo sát từ chương 
trình “khách hàng bí ẩn” mang tính 
khách quan và thực tế hơn hầu hết 
các báo cáo hay đánh giá từ phía công 
ty hoặc đoàn kiểm tra. Khi được phân 
tích kỹ lưỡng, đưa ra các thông số báo 
cáo cụ thể thì chương trình “khách 
hàng bí ẩn” mang lại nhiều ích lợi phục 
vụ công tác quản lý nhân sự, đào tạo 
nguồn nhân lực, cải tiến quy trình 
làm việc, nâng cao chất lượng dịch vụ 
khách hàng, gồm:

• Kiểm nghiệm tính chính xác trong khả 
năng thực hiện của nhân viên so với 
các quy chuẩn, quy định, quy trình 
được đề ra trong quá trình làm việc với 
khách hàng. Từ đó, có thể cải tiến quy 
trình hay có biện pháp để nhân viên 
thực hiện đúng với quy định.

• Cải thiện chất lượng phục vụ khách 
hàng, đánh giá được từng khâu dịch 
vụ: khâu nào khiến khách hàng hài 
lòng, khâu nào chưa thỏa mãn, đưa 
ra biện pháp khắc phục và duy trì.

• Trong ngắn hạn, có thể đánh giá 
điểm mạnh, điểm yếu của một số 
nhân viên, một số bộ phận làm việc 
có liên quan đến khách hàng. Trong 
dài hạn, có thể đánh giá được các 
tồn tại của cả hệ thống. Từ đó, có 
các biện pháp bồi dưỡng năng lực, 
điều chuyển nhân viên hay thay đổi 
kết cấu của hệ thống.

• Xác định được các mảng kiến thức, 
kỹ năng còn thiếu của nhân viên để 
có thể đào tạo bổ sung. Từ phương 
pháp chọn mẫu khảo sát, bộ phận 
làm đào tạo còn có thể tính toán 

được số lượng nhân viên cho mỗi 
chương trình  đào tạo.

• Trên cơ sở thái độ làm việc, khả năng 
thao tác, cách thức giao tiếp với 
khách hàng của nhân viên, có thể 
đánh giá được một cách sát thực 
nhất hiệu quả của các chương trình 
đào tạo, huấn luyện nhân viên nhằm 
đưa ra chương trình đào tạo phù 
hợp hơn, yêu cầu cụ thể các năng 
lực cần có của giảng viên, địa điểm, 
cách thức tổ chức đào tạo.

• Đánh giá các khâu, các công cụ, 
điều kiện cơ sở vật chất, biểu mẫu, 
ấn chỉ… có hỗ trợ tốt cho bán 
hàng không, có khiến khách nhanh 
chóng ra quyết định mua hàng 
không, có khiến khách hàng thực 
hiện các thủ tục một cách nhanh 
chóng và đầy đủ nhất không?

• “Khách hàng bí ẩn” khi triển khai 

với các công ty đối thủ sẽ cung cấp 

cho doanh nghiệp cái nhìn chi tiết 

về cách thức mà đối thủ đang thực 

hiện, điểm mạnh, điểm yếu của đối 

thủ. Đây là nguồn thông tin tình 

báo quý giá và “thật” nhất mà nhà 

quản trị cần quan tâm.

Khi nào cần “khách hàng bí ẩn”?

“Khách hàng bí ẩn” là một công cụ 
hữu hiệu cho nhà quản trị và được sử 
dụng tới mỗi khi doanh nghiệp gặp 
phải những vấn đề sau: 

• Khách hàng chỉ giao dịch một lần 
rồi không tái tục nữa, hoặc số lượng 
khách hàng đến liên hệ nhiều nhưng 
tỷ lệ hợp đồng thực ký không cao. 
Khách hàng từ chối giới thiệu, lượng 
khách hàng qua giới thiệu không 
nhiều. Khách hàng không sử dụng 
thêm các sản phẩm bổ trợ hay các 
tiện ích đi kèm của sản phẩm như 
token key, chế độ khách hàng thân 
thiết… Khách hàng lựa chọn các sản 
phẩm giá thấp hơn mặc dù công ty 
cung cấp đa dạng các sản phẩm.

• Nhân viên được tham gia các 
chương trình huấn luyện đều đặn 
nhưng không gia tăng doanh số, 
số lượng khách hàng, số lượng hợp 
đồng và giá trị hợp đồng. 

• Các doanh nghiệp đối thủ tại địa bàn 
liên tục gia tăng tốc độ phát triển, 
gia tăng khách hàng, dù sản phẩm 
không ưu việt hay nổi trội hơn.

• Có nhiều lời phàn nàn của khách 
hàng nhưng các báo cáo từ quản lý 
khu vực đều thể hiện tốt và không 
có các vướng mắc.
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• Các chương trình khuyến mại, giảm 
giá không gia tăng được lượng 
khách hàng, khách hàng từ chối các 
chương trình đó và không đến các 
buổi hội thảo theo lời mời.

Quy trình thực hiện “Khách hàng bí ẩn” 
có thể áp dụng tại Bảo Việt

Với giá trị cốt lõi của Bảo Việt là 
hướng tới những tiêu chuẩn chất 
lượng cao trong hoạt động và dịch 
vụ cung cấp, khách hàng bí ẩn sẽ là 
một cái nhìn gần nhất tới quản trị chất 
lượng dịch vụ. Quy trình thực hiện 
gồm 04 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Đánh giá ban đầu 

Đánh giá mức độ cần thiết thực hiện: 
Cần tổng hợp lại các báo cáo hiện có, 
tiêu chí và định hướng dịch vụ khách 
hàng của Bảo Việt hiện tại, phân tích 
tình hình của các đối thủ cạnh tranh 
qua báo cáo trên thị trường, xem xét 
một số dấu hiệu cảnh báo như: phàn 
nàn của khách hàng; tốc độ phát triển 
của sản phẩm mới, số lượng hợp đồng 
khai thác mới, số lượng hợp đồng tái 
tục, giá trị hợp đồng… Qua đó, lựa ra 
những yếu tố trực tiếp và sâu xa tác 
động bởi dịch vụ khách hàng xem có 
còn phù hợp không, mức độ cần khảo 
sát thực tế ở cấp độ nào, tiêu chuẩn 
dịch vụ, quy trình dịch vụ khách hàng 
có cần thay đổi không? Từ đó, đi đến 
quyết định xem đã cần sử dụng “khách 
hàng bí ẩn” hay chưa.

Đánh giá mức độ sẵn sàng thực hiện: 
Dịch vụ khách hàng được thể hiện ở 
nhiều khía cạnh, thông qua rất nhiều 
nhân viên đến từ nhiều bộ phận như: 
nhân sự quản lý về con người, bộ phận 
huấn luyện trang bị kỹ năng, bộ phận 
dịch vụ khách hàng làm việc trực tiếp, 
bộ phận xây dựng cơ bản phụ trách 
những yếu tố hữu hình, bộ phận 
truyền thông phụ trách xây dựng hình 

ảnh doanh nghiệp…, nên để thực 
hiện thành công, cần có sự phối hợp 
đồng lòng của quản lý các cấp. Đồng 
thời, dự án cũng tạo nên sự tự chấn 
chỉnh trong hoạt động của tất cả các 
nhân sự bởi yếu tố bất ngờ và bí mật 
của nghiên cứu.

Giai đoạn 2: Lập kế hoạch nghiên cứu

Sau khi đã có những đánh giá ban 
đầu, dự án sẽ xây dựng kế hoạch nghiên 
cứu cụ thể gồm: mục đích; nội dung 
chủ yếu và đối tượng khảo sát; số 
lượng mẫu; phương pháp chọn mẫu 
và sai số; thiết kế phiếu điều tra; xây 
dựng kịch bản; tuyển chọn và huấn 
luyện khách hàng bí ẩn; phương pháp 
giao dịch; phương pháp thống kê 
phân tích; thời gian biểu công việc; dự 
trù kinh phí…

Giai đoạn 3: Tiến hành nghiên cứu

Xây dựng bảng tiêu chí đánh giá: 
Các tiêu chí đánh giá và tỷ trọng mỗi 
tiêu chí là rất quan trọng để thống kê 
và đưa ra kết quả. Tùy mục tiêu cuộc 
nghiên cứu hướng tới mà tiêu chí 
đánh giá sẽ gồm: đánh giá kỹ năng 
giao tiếp; đánh giá kỹ năng trình bày 
sản phẩm; kỹ năng thuyết phục; kiến 
thức hiểu biết về sản phẩm; thái độ và 
cách phục vụ của nhân viên; biểu mẫu; 
ấn chỉ; quy trình thủ tục ký hợp đồng; 
quá trình giải quyết quyền lợi bảo 
hiểm… Ngoài khảo sát nội bộ, “khách 
hàng bí ẩn” có thể được yêu cầu giao 
dịch với một số doanh nghiệp đối thủ 
để thêm tính thực tiễn.

Viết kịch bản, lắp đặt thiết bị 
quan sát, ghi nội dung: Kịch bản cần 
được xây dựng thực tế và tự nhiên, 
làm sao cho giống khách hàng giao 
dịch với Bảo Việt nhất. Một kịch bản 
thông thường có thể được xây dựng 
như: “Khách hàng bí ẩn” đến một gara 
sửa xe có cộng tác với Bảo Việt và 

nói chuyện với chủ gara đó về mong 
muốn mua bảo hiểm vật chất xe ô 
tô. Khi đó, thông thường, người chủ 
gara sẽ giới thiệu cho nhân viên Bảo 
Việt đến gặp khách hàng hoặc khách 
hàng trực tiếp đến phòng khu vực và 
hỏi mua bảo hiểm... Khách hàng sẽ 
đưa ra các câu hỏi liên quan đến điều 
kiện bảo hiểm, mức phí, hệ thống gara 
sửa chữa, bệnh viện, các loại bệnh, 
quyền lợi… Sau đó, khách hàng đưa 
ra các ý kiến thể hiện chưa muốn mua 
bảo hiểm như giá cao, chê thủ tục giải 
quyết nhiều khâu, tốn thời gian… Các 
công việc lắp đặt thiết bị quan sát, bố 
trí người quan sát ghi nội dung cũng 
được tiến hành trước khi giao dịch 
một thời gian và hoàn toàn bí mật, 
không gây cản trở đến công việc bình 
thường của nhân viên.

Huấn luyện khách hàng bí ẩn: Với 
quy mô doanh nghiệp lớn, hệ thống 
công ty thành viên, phòng giao dịch 
rộng, trải đều khắp cả nước, số lượng 
cán bộ nhân viên đông đảo, Bảo Việt 
có thể chọn mẫu rồi cử cán bộ tại 
các khu vực khác nhau đến đóng vai 
“khách hàng bí ẩn”, hoặc thuê một đơn 
vị bên ngoài thực hiện trọn gói. Với 
phương án cán bộ Bảo Việt đóng vai 
thì đã thấu hiểu văn hóa, quy trình làm 
việc nên có thể dẫn đến cảm thông 
và không yêu cầu khắt khe người 
giao dịch, nhưng ưu điểm là tiết kiệm 
chi phí, thực hiện nhanh chóng. Với 
phương án thuê ngoài thì sẽ có lợi thế 
lớn trong xây dựng bảng đánh giá kết 
quả và tận dụng được kinh nghiệm đã 
thực hiện của đơn vị được thuê. Với cả 
hai phương án trên thì luôn cần huấn 
luyện khách hàng bí ẩn học và làm 
theo kịch bản một cách thành thục, 
đảm bảo tính chân thật khi diễn, huấn 
luyện thêm các điểm cần quan sát 
trong khi giao dịch để có thể đưa vào 
bản báo cáo.
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Giao dịch chính thức: Các “khách 

hàng bí ẩn” sẽ có nhiệm vụ thực hiện 

giao dịch “thật” theo tình huống đã 

được xây dựng, người đóng vai khách 

hàng cần có khả năng diễn xuất như 

thật, kiềm chế cảm xúc “giả”, tình huống 

bí mật và nhân viên Bảo Việt không 

phát hiện hay có nghi ngờ gì về khách 

hàng này. Trong quá trình giao dịch, 

khách hàng này phải ghi nhớ các thông 

tin, các điểm mấu chốt trong quá trình 

giao dịch, sử dụng các phương tiện 

ghi hình, ghi âm kín đáo để về kiểm 

tra lại. Sau đó, sẽ hoàn thiện các thông 

số trong bảng đánh giá và chuyển cho 

người quản lý.

Giai đoạn 4: Thống kê phiếu điều tra, 
đưa ra báo cáo

Thống kê phiếu điều tra: Các phiếu 
hợp lệ được đưa vào nhập dữ liệu và 
tổng hợp, trường hợp số phiếu không 
hợp lệ vượt quá một tỷ lệ đề ra thì cần 
tiến hành điều tra lại với mẫu khác. 

Đưa ra báo cáo: Trên cơ sở các tiêu chí 
cần nghiên cứu sẽ đưa ra báo cáo về tình 
hình dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp, 
có thể đánh giá từng khu vực vùng miền, 
từng cấp độ công ty thành viên để phù hợp 
với địa phương, và đưa ra các kiến nghị, đề 
xuất tương ứng. Sau khi các phương án thực 
hiện được phê duyệt thì cần theo dõi kết 
quả thực hiện phương án và đánh giá mức 
độ thành công của nghiên cứu.

Một dự án “Khách hàng bí ẩn” 
cần được chuẩn bị và thực hiện từng 
bước một cách bình tĩnh, chắc chắn, 
nhằm thu được các phản hồi thật và 
không ảnh hưởng đến tâm lý chung 
của nhân viên. Do các báo cáo có 
được từ công cụ rất gần với thực tế 
đang diễn ra của doanh nghiệp, nên 
khi đưa ra giải pháp cũng cần thực 
hiện theo từng giai đoạn để tránh 
các thay đổi đột ngột. Đây chắc chắn 
là một công cụ rất hữu ích với những 
doanh nghiệp luôn mong muốn 
nâng cao chất lượng phục vụ khách 
hàng như Bảo Việt.

Phiếu điều tra nhân viên của khách hàng bí ẩn theo mô hình của A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, và Leonard L. 
Berry, đồng tác giả cuốn “Delivering Quality Service - Balancing Customer Perceptions and Expectations”

Nhóm tiêu chí Tiêu chí đánh giá Điểm đánh giá (1: kém nhất, 5: tốt nhất)

(1) Độ tin cậy 1. Nhân viên thực hiện đúng thời điểm đã thông báo

2. Nhân viên tiếp nhận vấn đề của bạn chân thành và có phản hồi lại

3. Nhân viên trả lời các câu hỏi tự tin, rõ ràng

4. Nhân viên tự hào về Bảo Việt

5. Xử lý giao dịch nhanh chóng, chính xác, không sai sót

(2) Tính đảm bảo 1. Cử chỉ lịch sự, tôn trọng khách hàng?

2. Có đủ kiến thức sản phẩm giải thích cho khách hàng

3. Có thể trả lời các câu hỏi của khách hàng về kiến thức

4. Cười với khách hàng

5. Hành vi của nhân viên tạo sự tin tưởng với bạn

(3) Sự đồng cảm 1. Đặt câu hỏi với khách hàng để hiểu khách hàng muốn gì

2. Nghe khách hàng nói về dự định, mong muốn

3. Nhân viên giải thích về bảo hiểm một cách dễ hiểu, chuyển từ ngữ chuyên môn thành từ phù hợp hơn

4. Cam kết về chất lượng dịch vụ và thông tin sản phẩm

5. Liên lạc lại với khách hàng

(4) Tính kịp thời 1. Áp dụng dịch vụ khách hàng chủ động

2. Phục vụ bạn nhanh chóng, đúng hạn

3. Luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khách hàng

4. Không tỏ ra quá bận rộn để không đáp ứng yêu cầu của khách hàng

5. Nhân viên có thái độ tích cực khi giải quyết

(5) Các nhân tố hữu hình 1. Địa điểm giao dịch thuận tiện, có tiện ích như chỗ để xe, nước uống, điều hòa,…

2. Phòng dịch vụ lịch sự, sạch sẽ, gọn gàng?

3. Nhân viên có trang phục gọn gàng, lịch sự?

4. Các loại mẫu giấy tờ phẳng phiu, rõ ràng, đầy đủ

5. Có thể nhận cuộc gọi bất kỳ thời gian nào
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ĐỂ THĂNG TIẾN
TRONG CÔNG VIỆC

5BƯỚC

Nhà văn người Mỹ Laura Stack là tác giả của 06 cuốn sách bán chạy nhất tại Mỹ và được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ 
nước ngoài. Bản tin điện tử hàng tuần của Laura cũng được gửi đến 38 quốc gia. Các chủ đề mà tác giả viết như: 
văn hóa, tiềm năng con người  ... có giá trị cao nhằm giáo dục, giải trí, và khuyến khích độc giả tạo ra kết quả tốt 
hơn tại nơi làm việc. “Năm bước thăng tiến trong công việc” là bài báo cô đọng những kinh nghiệm sống, khả 
năng quan sát và hơn tất cả là sự thấu hiểu rõ bản chất của con người trong tổ chức, nhằm giúp họ xác định rõ 
mục tiêu thăng tiến trong sự nghiệp.

Mong muốn cơ bản của con người là luôn muốn phấn đấu để có được những 
điều tốt hơn cho bản thân mình, do đó không có gì ngạc nhiên khi đa số người 
lao động muốn được thăng tiến phát triển trong suốt quá trình làm việc. Rất nhiều 
người lao động nhìn vị trí quản lý là một mục tiêu trong công việc, còn những nhà 
quản lý thì lại muốn hướng đến những vị trí cao hơn.

Hiện tại, bạn đang là nhà quản lý tầm trung, bạn có tầm nhìn xa và phấn đấu 
trở thành một trong những người đứng đầu trong tổ chức (C-Suite - được coi là 
nhóm quan trọng nhất trong một tổ chức. Là một thành viên của nhóm này, ngoài 
việc có quyền ra quyết định cao nhất, thì cũng phải chịu trách nhiệm cao trước tổ 
chức. Họ là những nhân vật bắt đầu bằng chữ “c” trong 1 tổ chức như: “Chief”, ví dụ: 
chief executive officer, chief operating officer and chief information officer). Bạn 
sẽ cải thiện được vị trí của mình qua 5 bước: 

“Bạn không thể nâng 
ai đó trèo lên một cái 
thang trừ khi tự anh ta 
một mình treo lên đó” 
Andrew Carge Carnegie, nhà tỷ 
phú và nhà từ thiện Mỹ

ThS. Nguyễn Hoàng Long - Trung tâm Đào tạo Bảo Việt
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 Bắt tay vào làm việc

Nếu bạn đã có mục tiêu vào vị trí quản lý ngay từ đầu thì 
điều này không phải là một vấn đề lớn khi bạn đang trang 
bị cho mình một bằng cấp có giá trị. Tuy nhiên, thực tế chỉ 
ra rằng, để có được vị trí như bạn mong muốn trong nhóm 
C-suite, bạn không chỉ hoàn toàn dựa vào những bằng cấp 
đó. Hầu hết giám đốc điều hành có được những vị trí đó với 
trình độ đào tạo cơ bản. Cả Steve Jobs và Bill Gates đều chưa 
hoàn thành đại học, nhưng họ là những trường hợp ngoại 
lệ cá biệt, họ xây dựng công ty từ khi đang còn học đại học. 
Nếu bạn chưa có bằng MBA hoặc bằng cấp tương đương, thì 
nên bắt đầu làm việc đó từ bây giờ.

 Tin tưởng bạn có thể làm được

Những ước mơ lớn và thái độ lạc quan giúp bạn có thể đi 
một chặng đường dài và vượt qua các rào cản hàng ngày để 
tiến bộ. Có một câu nói trong thể thao: “Đi tiếp hoặc quay 
về nhà.” Nó áp dụng đúng cho tham vọng trong kinh doanh. 
Như ông trùm bất động sản Donald Trump đã nói: “Tôi quyết 
định như một người đàn ông trẻ tuổi mà tôi tin mình sẽ là 
một triệu phú, và tất nhiên tôi đạt được mục tiêu đó khá 
nhanh chóng”. Và sau đó tôi nghĩ : “Tại sao tôi không thể 
là một tỷ phú? “Nếu bạn yêu thích công việc và tập trung 
những nỗ lực cũng như nguồn lực của bạn vào công việc đó, 
nó dễ dàng đạt được hơn rất nhiều, để có được mục tiêu mà 
bạn muốn đến tiếp theo.

 Biến giấc mơ thành một mục tiêu 

Xác định chính xác những gì bạn cần làm để tiến tới vị 
trí tiếp theo của bạn. Thiết lập thời gian và kế hoạch, cũng 
giống như bạn làm với bất kỳ dự án nào khác. Tìm hiểu 
tất cả mọi thứ có thể về công việc sẽ giúp bạn gần hơn 
với vị trí đó. Đào tạo chéo hay theo đường thẳng, tích lũy 
nhiều những kinh nghiệm thực tế. Tích cực làm việc, lên 
kế hoạch cho những thay đổi tiếp theo của bạn khi bắt 
đầu mỗi công việc mới.

 

                     Thể hiện bản thân

Thể hiện mình một cách xuất sắc để có cơ hội thu hút sự 
chú ý với những người quan trọng. Bày tỏ tham vọng với cấp 
trên, tích cực hỗ trợ mục tiêu của các nhóm. Tình nguyện 
tham gia các dự án mới (nhưng không từ bỏ những cái cũ để 
làm điều đó). Trở thành một người mẫu mực trong công việc 
và có tác phong chuyên nghiệp. Đổi mới nhằm phát triển tổ 
chức. Đưa ra những kiến nghị giúp phát triển tổ chức tốt hơn 
hoặc tiết kiệm chi phí hơn. Không được tự mãn về những 
điều mình đã làm được, nhưng phải thể hiện sự xuất sắc của 
bạn cho người khác biết đến. Nếu bạn chỉ lặng lẽ làm một 
công việc tốt, bạn ít có khả năng thăng tiến.

 Cố vấn và được cố vấn  

Việc hỗ trợ nhân viên mới để giúp họ phát triển với năng 
suất làm việc cao hơn sẽ khiến bạn được xem như là một nhà 
lãnh đạo có khả năng cố vấn phát triển những người khác ở 
vị trí thấp hơn. Trong khi đó, tìm người cố vấn cho mình phải 
là một người nào đó ở vị trí cao hơn bạn trong hệ thống cấp 
bậc công việc. Điều này có thể giúp bạn tránh những cạm 
bẫy khi được thăng chức lên vị trí cao hơn. Dù ở bất kỳ vị trí 
nào: Cố vấn hay được cố vấn, điều mà bạn có được sẽ là sự 
học hỏi từ rất nhiều người khác.

Trên tất cả, thu nhập và tầm nhìn trong nghề 
nghiệp là yếu tố quan trọng nhất. Thực hiện 
được, bạn sẽ có tiếng nói trọng lượng hơn trong 
hoạt động kinh doanh của tổ chức.Năm bước 
trên đây sẽ giúp bạn có được một cơ sở để phát 
triển trong tổ chức. Và để làm được điều đó, bạn 
cần phải hành động ngay từ bây giờ. 
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Khách hàng là tài sản đáng giá nhất của mọi doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thành công đều nhận thức 
đầy đủ về tầm quan trọng của khách hàng đối với sự tồn tại và phát triển của mình. Và họ cũng biết rằng, 
cách nhanh nhất để một doanh nghiệp đi đến phá sản là đánh mất khách hàng. Để xây dựng được một mối 
quan hệ khách hàng thân thiết, phải mất rất nhiều thời gian nhưng chỉ trong nháy mắt, bạn có thể phá vỡ 
mối quan hệ đó. Dưới đây là 7 cách để đánh mất khách hàng nhanh nhất.

1. Thất hứa

Khách hàng sẽ trở nên khó chịu khi 
một công ty hứa mà không thực hiện. 
Điều này được xem như “hứa nhiều 
làm chẳng bao nhiêu”. Hãy chấp nhận 
tâm lý rằng, bạn sẽ luôn sống cùng 
những cam kết mà bạn đã đưa ra cho 
khách hàng của mình. Hãy dạy cho đội 
ngũ dịch vụ khách hàng của bạn rằng 
“Cái chúng ta hứa là cái chúng ta sẽ 
phải làm, và luôn luôn như thế.” Vì vậy, 
khi ai đó trong đội ngũ dịch vụ khách 

hàng thực hiện cam kết cho một trong 

những khách hàng của công ty thì phải 

đảm bảo rằng, cả công ty đang đứng 

sau lời cam kết đó. 

Khảo sát của Accenture, tập đoàn tư 

vấn đa quốc gia hàng đầu thế giới có 

trụ sở tại Dublin (Ai-len) chỉ ra rằng, 2/3 

khách hàng giận dữ vô cùng khi chất 

lượng dịch vụ thực tế kém xa so với 

những gì được hứa hẹn hay quảng cáo. 

78% khách hàng nói rằng, họ sẽ thay 
đổi nhà cung cấp nếu gặp phải trường 
hợp thất hứa như trên.

Khi trót thất hứa, hãy thừa nhận sai 
lầm của bạn, xin lỗi và làm bất cứ điều 
gì bạn có thể để khiến khách hàng thấy 
vui vẻ. Hãy nhớ lấy điều này: “Một khách 
hàng không vui với dịch vụ của bạn sẽ 
kể với mọi người về việc công ty của 
bạn đối xử với họ tồi tệ như thế nào. Vì 
thế, khi bạn đối xử với các khách hàng 
của mình một cách tồi tệ có nghĩa là 
bạn đang tạo cơ hội cho các đối thủ.”

Khi bị thất hứa, khách hàng sẽ đưa ra 
những lời phàn nàn với công ty. Những 
điều phàn nàn từ khách hàng không 
phải nhắm trực tiếp vào các nhân viên, 
cho dù có thể họ sẽ nói một vài câu nặng 
lời trong lúc quá tức giận. Hãy chắc chắn 
rằng, các nhân viên chăm sóc khách hàng 
không phản kháng một cách bộc phát, 
nếu vậy, mọi thứ sẽ trở nên xấu đi. Khách 
hàng chẳng bao giờ quan tâm là vấn đề 
đó ra sao hay như thế nào; cái họ muốn là 
vấn đề đó được giải quyết. Đừng cố bào 
chữa. Điều khôn ngoan hơn hết bạn nên 
làm là tỏ ra cảm thông, chia sẻ với họ và 
cam kết sẽ bảo đảm chất lượng dịch vụ 
sản phẩm, bạn sẽ góp phần làm giảm đi 
sự tức giận của khách hàng khi đó.

2. Chối bỏ trách nhiệm

Không khách hàng nào muốn gặp 
phải vấn đề trong quá trình sử dụng 
sản phẩm dịch vụ. Khi rắc rối xảy ra, 
chưa cần biết nguyên nhân từ phía sản 
phẩm dịch vụ hay người dùng, điều 
đầu tiên khách hàng làm sẽ là liên lạc 
với công ty cung cấp sản phẩm dịch vụ 
để phàn nàn. Và không ít khách hàng 
từng trải qua tâm trạng thất vọng về 
việc gọi điện tới một công ty để phàn 
nàn, nhưng sau đó lại được chuyển hết 
từ người này tới người khác mà không 
giúp đỡ được gì. 

Khách hàng cảm thấy thất vọng nhất 
về các công ty bảo hiểm khi nào? Đó là 
khi họ liên lạc với công ty để trình bày 
rủi ro xảy đến với mình và điều đầu tiên 
họ nhận được không phải là sự quan 
tâm chia sẻ, mà là những câu nói dạng 
như “trường hợp này không nằm trong 
phạm vi bảo hiểm”. Sự mất mát cộng 
với tâm lý bị công ty bảo hiểm chối bỏ 
trách nhiệm ngay lập tức khiến khách 
hàng nhanh chóng tìm đến công ty đối 
thủ. Japan Post Holdings, tập đoàn bảo 

ThS. Tạ Thanh Bình - Trung tâm Đào tạo Bảo Việt

Làm gì để khách hàng
luôn đồng hành cùng bạn?
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hiểm khổng lồ của Nhật Bản, luôn giành 
được sự tin tưởng của khách hàng khi 
các nhân viên của Tập đoàn được đào 
tạo với tôn chỉ giúp đỡ khách hàng một 
cách tối đa, lợi ích của khách hàng là ưu 
tiên của doanh nghiệp. 

3. Bán được hàng là xong

Bán được sản phẩm dịch vụ cho 
khách hàng là xong? Nếu các công ty 
nghĩ vậy và không quan tâm đến chăm 
sóc khách hàng sau mua thì sớm hay 
muộn khách hàng sẽ rời bỏ công ty. 
Sự hài lòng hay không hài lòng về sản 
phẩm sẽ ảnh hưởng đến hành vi mua 
sau này. Một khách hàng đã hài lòng 
rất có thể mua sản phẩm đó trong 
lần tới, và sẽ nói tốt sản phẩm đó với 
những người khác. 

Allianz, AIA, ACE Group, những 
công ty bảo hiểm hàng đầu đang hoạt 
động tại Singapore luôn hoạt động với 
châm ngôn “bán được sản phẩm mới 
chỉ là bước đầu”. Họ có đội ngũ chăm 
sóc khách hàng sau bán hàng rất tốt, 
luôn tư vấn, hướng dẫn cho khách 
hàng khi có các vụ việc xảy ra. Với 
các công ty này, bán hàng chỉ là bước 
đầu tiên. Sau bán hàng, các nhân viên 
chăm sóc khách hàng của các công ty 
này hàng tháng đều gọi điện đến cho 
khách hàng để hỏi xem họ có thắc mắc 
hay cần tư vấn gì không. Và đặc biệt, 
trung tâm chăm sóc khách hàng 24/7 
luôn hoạt động bất kể ngày đêm để hỗ 
trợ khách hàng một cách nhanh nhất.

Đối với bảo hiểm sức khỏe, khách 
hàng thường phàn nàn họ không được 
chăm sóc một cách chu đáo. Khi có vấn 
đề sức khỏe, khách hàng cảm thấy lo 
lắng và sợ hãi. Với tâm trạng như vậy, họ 
cần sự giúp đỡ của những người xung 
quanh, từ người thân cho đến bạn bè và 
cả nhân viên chăm sóc khách hàng. 

Tại sao lại là “nhân viên chăm sóc 

khách hàng”? Bởi vì theo sau vấn đề 

về sức khỏe, chi phí chữa trị bệnh 

sẽ là một trong những yếu tố khiến 

khách hàng lo lắng nhất. Họ sẽ cần 

các nhân viên chăm sóc khách hàng 

tư vấn, giúp đỡ để giải quyết khó 

khăn. Lúc này, nếu dịch vụ chăm sóc 

khách hàng chậm trễ, thiếu chú đáo, 

sẽ thật khó để các công ty bảo hiểm 

thuyết phục khách hàng tiếp tục gắn 

bó với mình trong tương lai. Một cuộc 

nghiên cứu khác của Accenture vào 

năm 2012 đối với 1.000 khách hàng 

tham gia bảo hiểm sức khỏe cho thấy, 

41% khách hàng đã thay đổi nhà cung 

cấp bảo hiểm trong 3 năm gần nhất 

khi họ phàn nàn rằng dịch vụ chăm 

sóc khách hàng sau mua của các nhà 

cung cấp bảo hiểm là quá tồi tệ.

4. Làm cho khách hàng tức giận

“Giận dữ” là một trong những cảm 
xúc phổ biến nhất của con người. 
Nhiều hay ít, chúng ta đều trải qua 
cảm giác giận dữ trong cuộc sống 
cũng như công việc. Tuy nhiên, với 
các công ty cung cấp sản phẩm dịch 
vụ, để khách hàng giận dữ là điều vô 
cùng nguy hại.  Nhiều nhân viên bán 
hàng trong quá trình làm việc, do yếu 
tố chủ quan hoặc khách quan,  không 
thể đáp ứng chính xác mọi yêu cầu 
mà khách hàng đưa ra. Chính điều đó 
đã làm cho một số khách hàng cảm 
thấy thất vọng. Tâm lý chung của 
các “thượng đế” khi quá thất vọng 
thường dễ rơi vào trạng thái bực tức, 
giận dữ. Lúc này, rất nhiều nhân viên 
bán hàng đã mất bình tĩnh và giải 
quyết công việc không đúng như 
cách đáng lý ra phải làm. Điều này 
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dẫn tới quyết định rời bỏ công ty của 
khách hàng.

Nếu khách hàng chưa vui vẻ hoặc 
tức giận với chất lượng dịch vụ thì chắc 
chắn rằng người đó sẽ không tiếp tục 
trở thành một khách hàng tương lai 
được. Lúc này việc cần làm là “hạ nhiệt” 
khách hàng bằng cách:

• Đầu tiên là cần ghi nhận nỗi bực 

tức của khách hàng càng nhanh 

càng tốt. Việc phớt lờ hay xem nhẹ 

nỗi tức giận của khách hàng cũng 

hệt như đổ thêm dầu vào lửa. 

• Tiếp theo, nhân viên cần thể hiện 

rõ sự quan tâm tới nỗi giận dữ của 

khách hàng. Hãy nói với khách là 

bạn hiểu họ đang bực bội thế nào. 

Hãy để họ hiểu bạn đang rất chú 

tâm tới sự việc đã xảy ra. Không 

quên ghi lại cẩn thận các chi tiết 

khách hàng phàn nàn. Chú ý lắng 

nghe, tỏ ra kiên nhẫn để khách 

hàng trình bày hết sự việc. Đừng 

cố tình chen ngang hay ngắt lời 

họ. Trong nhiều trường hợp, cách 

tốt nhất là hãy chỉ lắng nghe mà 

thôi. Rất có thể, rốt cuộc họ sẽ tự 

chùng thái độ nóng giận lại. Hầu 

hết những người tức giận đều 

nói những điều họ không thực sự 

hiểu hết ý nghĩa của chúng. 

• Đợi khách hàng giảm bớt sự giận 

dữ của họ, lúc đó các nhân viên 

sẽ đưa ra những phương pháp 

giải quyết vấn đề của khách hàng. 

Nên nhớ, các cách giải quyết cần 

có tính khả thi, nếu không sẽ trở 

thành thất hứa và khách hàng sẽ 

quay lại với thái độ giận dữ hơn 

cùng với quyết định rời bỏ công ty.

5.  Không biết lắng nghe khách 
hàng

Lắng nghe là cách tốt nhất để 
thu thập thông tin từ phía khách 
hàng. Lắng nghe để biết nhu cầu, 
tình trạng tài chính, mức độ hài 
lòng cũng như các mong muốn của 
khách hàng. Lắng nghe các phản hồi 
từ phía khách hàng sẽ giúp công ty 
cung cấp dịch vụ thay đổi để qua 
đó phục vụ khách hàng tốt hơn. Vậy 
điều gì xảy ra khi các nhân viên bán 
hàng, chăm sóc khách hàng không 
biết lắng nghe những “thượng đế” 
của mình?

•	 Nghe không nỗ lực, không tập 
trung: Nghe thấy là quá trình 
tự nhiên, còn lắng nghe cần sự 
tập trung và chú ý. Nếu làm việc 
riêng hoặc nghĩ sang việc khác 
sẽ khiến chúng ta không những 
không thu nhận được thông tin 
mà còn hỏng việc. Nguy hiểm 
hơn là khách hàng sẽ cảm thấy bị 
“bỏ rơi” và không được tôn trọng. 

•	 Không chuẩn bị khi nghe: Thông 
thường, chúng ta chỉ chuẩn bị 
nói mà chưa chuẩn bị lắng nghe 
khi gặp gỡ khách hàng. “Không 
chuẩn bị là chuẩn bị cho thất 
bại”. Nếu chúng ta không chuẩn 
bị cho mình tinh thần và thái độ 
tốt, kỹ năng lắng nghe tốt thì khó 
có thể lắng nghe hiệu quả được.

Sau khi lắng nghe, không phải mọi 
khúc mắc đều được giải quyết nhanh 
chóng. Có những lúc bạn thực sự phải 
nghiên cứu vấn đề và trả lời lại khách 
hàng sau. Không có gì sai trái trong 
việc giải thích với khách hàng rằng 
bạn cần thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng 
vấn đề của họ. Tuy nhiên, khi điều này 
xảy ra, hãy chắc chắn với khách hàng 
về một sự cam kết khoảng thời gian 
cụ thể mà bạn sẽ trả lời họ với một 
tinh thần trách nhiệm cao nhất. Thất 
bại trong việc trả lời khách hàng cũng 
giống như đang nói với khách hàng 
rằng, công việc của họ chẳng quan 
trọng chút nào đối với bạn. 
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6. Không biết tạo cảm giác “đồng minh” cho 
khách hàng

Có một châm ngôn nổi tiếng về dịch vụ khách hàng, đó 
là “khách hàng luôn đúng”. Toàn bộ thời gian trong khi làm 
việc với khách hàng, bạn nên thể hiện một quan điểm tích 
cực, cùng với sự tôn trọng dành cho quan điểm của khách 
hàng. Hãy đảm bảo không hề có cuộc tranh luận gay gắt 
nào với các khách hàng. Khi lắng nghe khách hàng chia sẻ 
về các chủ đề xã hội hay những vấn đề trong cuộc sống, bạn 
hãy đưa ra những ý kiến thể hiện mình ủng hộ và đứng về 
phía khách hàng. Về mặt tâm lý, con người luôn thoải mái 
khi hợp tác với những người tạo cho họ cảm giác an toàn, 
cảm giác là “đồng minh”.

Nếu bạn là người thích tranh luận các vấn đề và đem sở 
thích này vào các cuộc giao tiếp với khách hàng, bạn có thể 
thắng trong cuộc tranh luận, nhưng sau đó chắc chắn sẽ mất 
đi khách hàng đó. Tạp chí The Guardian của Anh, trong cuộc 
phỏng vấn những người bán bảo hiểm ô tô cho các khách 
hàng nam giới đã tổng kết, một trong các bí quyết thành 
công của nghề này là họ đã tạo được cảm giác gần gũi với 
khách hàng khi cùng chia sẻ về các đặc điểm và tính năng 
nổi trội của mẫu xe khách đang sử dụng. Người bán bảo 
hiểm chia sẻ: “Khi bạn bán bảo hiểm cho một khách hàng 
đang lái chiếc BMW, sẽ thật thiếu khôn ngoan khi khen ngợi 
một chiếc Audi tốt thế nào và vượt trội BMW ra sao”. 

7. Thờ ơ với khách hàng
Khi khách hàng ký hợp đồng bảo hiểm, thật quá dễ để 

mỉm cười và nói cảm ơn họ vì đã tin tưởng. Thế nhưng, đội 
ngũ dịch vụ của bạn phản ứng thế nào khi cũng khách hàng 
đó yêu cầu được hủy hợp đồng bảo hiểm? Lúc này, không 
phải nhân viên nào cũng giữ được nụ cười như lúc bán hàng, 
và đây chính là lúc gây ấn tượng xấu nhất với khách hàng. 
Khi khách hàng bị từ chối hoặc đối xử thiếu chu đáo, họ sẽ 
nhận ra sự thờ ơ của công ty đối với mình. Do đó, trong lần 
mua hàng sau, họ sẽ tìm đến các công ty khác.

Khách hàng là những người rất nhạy cảm khi họ bị thờ ơ. 
Ngoài chất lượng sản phẩm dịch vụ, thái độ quan tâm chăm 
sóc mà công ty dành cho sẽ là yếu tố ảnh hưởng đến việc 
khách hàng có gắn bó dài lâu với công ty hay không. 

Để đánh giá về tầm quan trọng của việc quan tâm chăm 
sóc khách hàng, Accenture đã thực hiện cuộc khảo sát về 
chất lượng dịch vụ của các công ty tài chính, bảo hiểm và 
viễn thông năm 2013 đối với hơn 12.000 khách hàng tại 32 

quốc gia. 2/3 số khách hàng, những người nói sẽ ở lại nếu 
nhà cung cấp dịch vụ đối xử tốt hơn, chỉ ra rằng các khúc 
mắc được giải quyết ngay trong cuộc gọi đầu tiên là một 
yếu tố quan trọng. Hơn một nửa số khách hàng tham gia 
khảo sát này (54%) sẽ tiếp tục trung thành với công ty nếu 
họ được quan tâm chăm sóc trong suốt quá trình sử dụng 
sản phẩm. 

Cuộc nghiên cứu chỉ ra rằng, trong số 10 ngành dịch vụ 
được nghiên cứu, sự gia tăng của việc thay đổi nhà cung cấp 
diễn ra nhiều nhất ở mảng dịch vụ di động (26% của 2012 
so với 21% của 2011); dịch vụ internet (23% của 2012 so với 
19% của 2011). Các công ty tài chính bảo hiểm có khả năng 
tốt hơn trong việc giữ khách hàng so với 2 ngành nghề trên 
(12% của 2012 so với 14% của 2011) khi họ biết cách chăm 
sóc khách hàng. 

Trong cuộc nghiên cứu khác về thị trường bảo hiểm toàn 
cầu 2012 của Ernst&Young, 67% khách hàng tại thị trường 
Mỹ không nghĩ đến việc thay đổi công ty bảo hiểm hiện tại 
trong 5 năm tới khi họ thấy hài lòng với dịch vụ chăm sóc 
khách hàng hiện tại.

Có vô vàn lý do khác nhau để khách hàng đi đến quyết 
định từ bỏ sử dụng sản phẩm dịch vụ của một công ty để 
đến với một công ty khác. Để tránh bi kịch nảy xảy ra, các 
công ty cần tập trung cải thiện chất lượng sản phẩm cũng 
như hoạt động chăm sóc khách hàng, luôn lấy khách hàng 
làm trọng tâm trong các chiến lược phát triển của công ty. 
Khi khách hàng hài lòng, họ sẽ ở lại với công ty và sẽ mang 
đến nhiều khách hàng hơn. Luôn nhớ rằng, “khách hàng là 
quá khứ, hiện tại và tương lai của mọi công ty”.
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Một ngày cuối năm 2000, khi ấy tôi vừa tham dự khóa 
“Bảo Việt Lập nghiệp” tại Công ty Bảo Việt Nhân thọ ĐắkLắk. 
Để thực hành việc thiết lập cuộc hẹn, tôi vào Bưu điện gọi 
điện thoại cho một người quen.

Qua tấm kính của cabin buồng đàm thoại, chợt thấy 
một người phụ nữ khoảng “xuân xanh xấp xỉ tứ tuần” bước 
vào buồng bên. Vừa gọi điện thoại cho người thân, vừa 
quan sát người phụ nữ này, chẳng hiểu vì sao ý tưởng “Tìm 
khách hàng tiềm năng từ nguồn không quen biết” mà tôi 
vừa được học bất chợt xuất hiện. Người phụ nữ gác máy 
bước ra, tôi lấy lý do tế nhị, tạm biệt người thân đang nói 
chuyện, không quên lời cảm ơn và hẹn gặp lại.

Hòa mình vào dòng người đông đúc trên đường phố, tôi 
theo sau chiếc Drem II mà người phụ nữ ở cabin bưu điện 
đang điều khiển. Qua hết đường Phan Chu Trinh, thành phố 
Buôn Ma Thuột, người phụ nữ rẽ vào một ngôi nhà thật lớn. 
Tôi chỉ kịp nhìn số nhà và lặng lẽ đi ra, nắng mùa khô cao 
nguyên như đang chờn vờn trước mặt. Rất nhiều phương 
án làm quen và tiếp cận người phụ nữ này ùa đến trong suy 
nghĩ. Cuối cùng, tôi quyết định chọn phương án…

Dừng xe tại một địa điểm an toàn, và… xì hết hơi lốp 
trước. Đội nắng trên đầu, tôi lặng lẽ dắt chiếc xe đã không 
còn hơi trên một đoạn đường khá dài. Mồ hôi cũng bắt đầu 
lăn dài theo mỗi bước chân, trong lòng dâng lên một cảm 
giác táo bạo và vô cùng… hồi hộp. Tôi dừng xe trước cổng 
và hỏi với vào trong nhà: “Xin lỗi, nhà có ống bơm xe không 
cho tôi nhờ chút ạ”.

Nghe tiếng nói ngoài cổng, người phụ nữ khi nãy bước 
ra. Tôi vội trình bày lý do và xin lỗi vì đã làm phiền, đồng thời 
cố tình lau những giọt mồ hôi còn rịn trên mặt. Thấy vậy, 
người phụ nữ vui vẻ hỏi: 

- Anh đi đâu về mà trông vất vả vậy? 

- “Vâng, em đi thu phí bảo hiểm ở Cưmga về, nhưng 
xe bị hết hơi chị ạ!” (vừa học xong, chưa có khách hàng làm 
gì có phí để thu!) - tôi trả lời chị. 

Rất bất ngờ khi tôi nghe chị nói: “Mời em vào nhà chị 
uống nước rồi hãy đi”.

Ngồi trò chuyện cùng chị, tôi cố nhớ lại và vận dụng 
những gì đã được học trong chương trình Bảo Việt Lập ng-
hiệp về kỹ năng bán hàng. Vừa lúc đó, một người đàn ông 
mang quân hàm trung tá công an dắt xe vào nhà. Chị nói: 
“Ông xã chị đi làm về”. 

Một tâm trạng hồi hộp, lo sợ về sự xuất hiện của mình 
trong ngôi nhà to lớn, vừa tiếp xúc với một người có địa vị xã 
hội khiến tôi lại càng lo lắng. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt 
mở to có vẻ dò xét, anh hỏi: “Ai vậy? “

Tôi vội vàng kể lại việc xuất hiện của mình và đưa danh 
thiếp. Anh nói: “Bảo hiểm à, về đi, khi nào có nhu cầu tôi gọi! “

Tôi cảm ơn, gửi anh một vài tờ rơi giới thiệu sản phẩm 
bảo hiểm và xin phép ra về. Trong lòng vẫn nghĩ đó là một 
câu từ chối khéo và anh không muốn mình đến nhà (có lẽ vì 
vợ anh khá trẻ và... đẹp!). 

Vài hôm sau, tôi gọi điện thoại cho chị và xin phép tới 
nhà. Gần trưa, chưa kịp xin phép ra về thì anh cũng đi làm 
về đến nhà. Tôi chủ động chào anh, nhưng vẫn với ánh mắt 
lạnh lùng, khó chịu, anh nói luôn: “Tôi bảo rồi, chú đừng đến 
nhà tôi nữa, cần thì tôi gọi”! Những lần sau đó, tôi vẫn tới 
nhà những lúc anh đi làm và tư vấn bảo hiểm. Khi đã được 
tư vấn sản phẩm bảo hiểm khá kỹ lưỡng, tôi phát hiện ở chị 
dấu hiệu của sự đồng ý. Thật không may cho tôi, lần này anh 
lại đi làm về sớm. Anh quát: “Đã bảo rồi, chú đừng tới nữa, về 
đi”. Và anh quay sang mắng chị: “Lần sau không tiếp chuyện 
mấy người tư vấn bảo hiểm nhé, không bảo hiểm gì hết. “

Trong lòng tôi chạnh buồn và ngại ngùng nhưng vẫn giữ 
được vẻ bình tĩnh: “Tiện đường đi qua đây, em ghé thăm anh, 
chị và xin phép anh, chị vài phút để em giới thiệu một giải 

Ông Lưu Tấn Văn - Bảo Việt Nhân thọ Đắc Lắk

“Mối duyên”
 t ừ  ca b i n  đ i ệ n  t h o ạ i
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pháp tài chính rất hữu  hiệu” .Tôi chưa kịp dứt lời thì anh quát: 
“Chú có nghe không, lần sau chú đừng làm phiền nhà tôi nữa.”

Tôi lại ra về trong sự xấu hổ và tự ty. Có lẽ chưa bao giờ 
đoạn đường về nhà lại dài đến thế. Không lẽ mình bỏ cuộc, 
cách nào để thuyết phục anh ấy nhỉ? 

Một lần tôi gọi điện thoại cho chị và xin số điện thoại của 
anh. Khi tôi vừa lên tiếng chào, có lẽ bản năng nghề nghiệp 
đã khiến anh nhận ra giọng nói của tôi, vẫn giọng nói lạnh 
lùng, anh hỏi: “Có gì không? “Tôi vừa xin anh vài phút để 
được chào hỏi thì anh đã cúp máy. Vì tiếp xúc nhiều lần và 
đã khá quen, nên tôi gọi điện thoại và nhờ chị tác động đến 
anh. Quả thật, kế sách này đã ít nhiều có tác dụng. Chị bảo 
rằng mình đã nói nhiều lần nhưng ông xã còn xem lại.

Đã mấy tháng trôi qua mà tôi vẫn chưa có dịp để tiếp 
xúc với anh. Một lần, đang họp nhóm ở huyện Krông Ana, 
tôi thấy anh gọi tới từ số máy di động, tôi vui vẻ cười và 
chào anh T. Anh ngạc nhiên: “Ủa, sao chú biết số máy của 
tôi à?” Tôi đáp lại: “Vâng, và sắp đến ngày sinh nhật của anh, 
anh chị có kế hoạch gì cho ngày sinh nhật anh chưa? “ Vẫn  
giọng nói ngạc nhiên, anh hỏi: “Sao chú biết ngày sinh nhật 
của tôi à? “

Tôi đáp: “Con người luôn chứa đựng những điều bí mật, 
mỗi ngày trôi qua là một ngày đi tìm sự khám phá, em hy 
vọng anh và em sẽ khám phá những điều thú vị.” Anh lại hỏi: 
“Chú học Khoa học xã hội và nhân văn à? “Tôi chưa kịp trả 
lời thì anh nói: “Chú ra nhà tôi, tôi mua bảo hiểm cho vợ tôi. 
“ Quả thật, lúc ấy chỉ sợ mình nghe nhầm, tôi hỏi lại:” Anh 
quyết định tham gia bảo hiểm cho chị à?” Anh nói:  “Ra ngay 
để tôi còn đi làm. “

Niềm vui ấy được tôi chia sẻ ngay cho anh em đang họp 
nhóm và sau đó chia tay mọi người để ra ngay nhà anh chị. 

Vẫn khuôn mặt lạnh lùng, vẫn ánh mắt nhìn sắc sảo, anh 
chỉ ghế tôi ngồi và nói: “Vợ tôi ở nhà nên tôi mua Bảo hiểm 
hưu trí cho vợ. “

“- Vâng! “ Tôi chỉ biết đáp lại bằng một từ và lúc ấy cảm giác 
vui mừng như ngập tràn trong lòng. Tôi phân tích khá kỹ sản 
phẩm hưu trí và tính phí cho chị. Sau khi nghe tư vấn, anh 
bảo: “Để tôi xem lại! Tôi ra về với tâm trạng nửa lo nửa mừng. “

Mấy lần sau đó, biết anh hay uống cà phê sáng ở một 
quán nhất định. Tôi chủ động tìm đến quán này và “đón 
lõng” anh. Quả thật, những lần cùng anh cà phê sáng, 
khoảng cách của anh và tôi đã không còn xa xôi. Bất chợt, ý 
tưởng tại sao mình không tư vấn sản phẩm An sinh giáo dục 
cho anh chị lại nảy đến.

“Thưa anh, với số tiền mà anh tiết kiệm cho quỹ hưu trí 
cho chị sau này, anh có thể đầu tư một giải pháp khác hữu 
hiệu hơn, nếu cần, sau này khi đáo hạn hợp đồng, anh có 
thể nhận và gửi tiền vào ngân hàng. Hàng tháng, anh vừa có 
lãi vừa đảm bảo được số tiền ban đầu”. Kiên trì một thời gian 
khá dài, cuối cùng anh cũng đồng ý tham gia sản phẩm An 
sinh giáo dục cho con cái mình... 

Năm tháng qua đi, anh chị trở thành những người thân 
quen và thật hạnh phúc khi anh lại có những hỗ trợ rất lớn 
đến công việc tư vấn của tôi sau này.

Chuyện bắt đầu từ cabin buồng đàm thoại của tôi là một 
câu chuyện rất nhỏ giữa bộn bề công việc của một tập đoàn 
bảo hiểm lớn như Bảo Việt. Nhưng nó có ý nghĩa lớn trong 
cuộc sống của tôi khi khiến tôi hiểu rằng, khi ta đến với 
người khác bằng sự chân thành, điều mình nhận được cũng 
sẽ là sự chân thành và sẻ chia… 
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TẢN MẠN

Vào những ngày Thu năm 1996, tôi còn là một thiếu nữ 
22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, được nhận vào 
thử việc tại Văn phòng, Bộ phận Pháp chế của Tổng Công ty 
Bảo hiểm Việt Nam - Bảo Việt. Học chuyên ngành luật, nên 
những thuật ngữ, kiến thức chung về bảo hiểm còn “lõm 
bõm”, chứ chưa nói gì đến lĩnh vực mới mẻ và chuyên sâu 
như bảo hiểm nhân thọ.

Vì thế, khi thấy cả Tổng Công ty, lúc đó chỉ khoảng vài chục 
người, bàn tán xôn xao về hai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 
đầu tiên sẽ được chào bán đúng ngày 1/8/1996, tôi cứ háo hức 
mãi và tự nhủ sẽ cố gắng, “bằng mọi giá” phải đến dự Lễ ra mắt 
hai sản phẩm này.  

Ngày hôm đó, tôi còn nhớ như in, trời trong xanh đến lạ 
thường, dù vẫn giữ cái hơi nóng bức đặc trưng của mùa Hạ. 
Chọn đi chọn lại, tôi lựa một chiếc váy satanh xanh hoa đỏ, 
chiếc váy “bắt mắt” nhất trong tủ quần áo giản dị của mình 
để diện... cho bằng chị bằng em. Có lẽ là hơi nóng, nhưng 
không sao. Phải diện một chút chứ, hôm nay là ngày 1/8 mà. 
Và tôi bắt đầu đi trên những con đường lãng mạn nhất của 
Hà Nội, từ số 7 Lý Thường Kiệt đến số 52 Nguyễn Hữu Huân, 
Hà Nội để tham dự Lễ phát hành Hợp đồng bảo hiểm nhân 
thọ đầu tiên. 

Ngôi nhà 52 Nguyễn Hữu Huân, mặt tiền tuy chật hẹp vì 
toạ lạc ở giữa phố cổ, dường như bừng sáng, rộng rãi hơn bởi 
hàng chục lẵng hoa chúc mừng. Một bàn tiệc đã bày sẵn, tất cả 
khách mời, cán bộ công nhân viên Bảo Việt đến tham dự đều 
được thưởng thức rượu vang đỏ và bánh ngọt. Tiếng nói cười 
vang vang khắp bốn tầng nhà. Hai sản phẩm bảo hiểm nhân 
thọ đầu tiên được chào bán là Bảo hiểm nhân thọ cho trẻ em 

đến tuổi trưởng thành và Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp có thời 
hạn 5 năm, 10 năm. Mọi người cùng nhau trao đổi xem nên 
mua hợp đồng có số tiền bảo hiểm bao nhiêu, đóng phí bảo 
hiểm bao nhiêu và sẽ mang về con gấu bông hay con thỏ bông 
là quà tặng của Bảo Việt dành cho những khách hàng đầu tiên. 
Tôi lúc đó chưa biết nhiều về bảo hiểm nhân thọ, cũng chưa lập 
gia đình, nghe mọi người nói chuyện và cũng phân vân không 
biết sẽ chọn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nào cho mình... 

Như ông bà ta vẫn dạy, “mọi sự tùy duyên”. Có lẽ cái duyên 
công việc khiến tôi gắn bó với bảo hiểm nhân thọ cho đến tận 
bây giờ. Và tôi vẫn thầm cảm ơn duyên may đã giúp tôi được có 
mặt và chứng kiến những giây phút không thể nào quên của 
ngành bảo hiểm nhân thọ trong ngày 1/8/1996. 

Thời gian đúng là như cánh chim bay, thoáng đã 18 năm 
tôi gắn bó với Bảo Việt, so với 50 mùa xuân Bảo Việt thì cũng 
không quá ngắn. Bảo Việt đã là gia đình thứ 2 của tôi, gia đình 
với những người thân quen như ruột thịt, cùng nhau chia sẻ 
và cống hiến. 

Bảo Việt tặng cho tôi công việc để thấy mình có ích hơn 
trong đời, nâng đỡ tôi bằng đôi cánh tay đầy thân ái khi tôi yếu 
đuối, dìu tôi bay lên với những giấc mơ về lòng tốt, sự hướng 
thiện. Tôi đã thay đổi chính mình khi gia nhập đại gia đình Bảo 
Việt, vượt qua “cái tôi” nhỏ bé để hòa nhập vào “cái ta” lớn lao - 
Tập đoàn Bảo Việt. 

18 năm rèn luyện trong môi trường Bảo Việt, tôi là một 
“chiến sĩ”, đã lớn lên cùng Bảo Việt, từ “binh đoàn” năm xưa 
nay đã thành “sư đoàn”, để hát vang mãi khúc quân hành 
- Bảo Việt 50 mùa xuân, xuân của đất, xuân của trời, xuân 
của lòng người...   

mùa xuân đời người...

Bà Đặng Thị Nguyệt Quế - Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
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Trang Thơ

Tổng lực đồng tâm quyết sẵn sàng
- Phạm Thanh Phong -

Công ty Bảo Việt Tiền Giang

Đã một phần hai thế kỷ vàng. 
Con đường phát triển, đẹp từng trang 
Xây nền móng “Hiểu” - gầy doanh nghiệp. 
Dựng đỉnh lòng “Tin” - giữ khách hàng. 
Tốt phải êm, hoà trên mãi thịnh 
Nhanh mà rõ, chặt dưới hoài khang 
Muôn người Bảo Việt cùng nhau tiến 
Tổng lực đồng tâm quyết sẵn sàng. 

Thương hiệu của trái tim
- Lương Xuân Trường -

Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ

Có một ngày tôi tự hỏi rằng:
Một thương hiệu được khách hàng yêu mến,
Được cổ đông, đối tác tin yêu,
Và mỗi chúng ta luôn trìu mến, tự hào,
Được xây từ đâu, bằng chất liệu gì?
Có phải từ những lời quảng cáo hay ho?
Hay chỉ nhờ PR, hoạt náo?
 
Không!
Thương hiệu đó
Phải được xây từ
                        mỗi trái tim
                                    và từng khối óc
                                                 trong ngôi nhà chung
 
Từng ngày, từng phút, từng giây
Bằng sự ân cần, lương tâm và chuyên nghiệp
Trong mỗi việc làm dù là nhỏ nhất
            cho khách hàng,
                        cho cổ đông,
                                    cho đồng nghiệp,
                                                cho đối tác,
                                                            cho cả cộng đồng.
Bằng mồ hôi, nước mắt, nụ cười
Của ngày hôm qua,
            ngày hôm nay,
                        và cả ngày mai.
Như những giọt mưa góp thành biển lớn.
Như những hạt phù sa đắp bồi lên cánh đồng màu mỡ.
 Mỗi chúng ta
Là một mảnh ghép
Từ muôn nơi, kết thành tấm logo.
Là máu thịt làm nên thương hiệu
Ngôi nhà lớnBảo Việt thân thương.
 
Đồng nghiệp ơi,
Hãy nắm chặt tay nhau
Để vạn trái tim hòa chung nhịp đập.
Để công sức, trí tuệ, quyết tâm kết ta thành một khối.
Tựa đàn chim di cư bay theo chữ thành công (*).
Cho Bảo Việt thân yêu tỏa sáng, trường tồn.

(*) Đàn chim di cư luôn bay theo chữ  V (Victory- Chiến thắng/Thành công)

Thời gian
Kính tặng đồng nghiệp Bảo Việt

- Trịnh Doanh -

Thời gian rồi sẽ đi qua,

Năm mươi năm ấy đưa ta thăm nhà.

Bảo Việt như vị phù sa,

Thấm vào lòng đất mượt mà nuôi cây.

Hiền hoà lọc hết đắng cay

Cho người xích lại cầm tay với người.

Cuộc đời như cánh hoa tươi.

Có em luôn tới trao lời giao duyên

 Có anh nhân hậu chẳng quên,

Bao điều nông nổi, bấy phen lỡ lầm.

Đêm đen mong một ngày rầm 

Cho ánh trăng sáng dành phần cho thơ.

Thời gian đâu phải bất ngờ 

Hoá thành trái chín ngẩn ngơ mắt nhìn.  

Thời gian dẫu cứ lặng im

Thuyền kia cập bến anh tìm về đâu?

Bảo Việt duyên nặng tình sâu

Truyền thống đoàn kết bền lâu giữ gìn

Nơi đây ta giữ niềm tin

Sinh nghề tử nghiệp giúp mình thành công!



Bảo Việt ơi, niềm tin trong tôi
- Trần Thị Thanh Bình-

Công ty Bảo Việt TP Hồ Chí Minh 

Có hay không(?) vươn tới những vì sao
Một câu hỏi lẽ nào không lối đáp
Mọi ý tưởng diễn ra bằng lời được
Cũng sẽ thành hiện thực- Đợi thời gian

Nhớ không em khi đã có niềm tin
Được kiểm định qua miền trí tuệ
Thì niềm tin không là mơ ước nữa
Mà đã làm nội lực đến cuồng phong

Ở nơi đâu có cải lão hoàn đồng
Ở nơi đâu đã biến không thành có
Ở nơi đâu nước đã sinh ra lửa
Niềm tin còn là điểm tựa trong ta

Cuộc đời này lắm máu nhiều hoa
Vẫn còn đó tình yêu thương tha thiết
Dẫu cuộc sống cứ xuôi dòng mải miết
Dẫu cứ là bạo liệt những đam mê

Khi trên đầu đội ánh sao mai
Và trước mặt bình minh tỏa sáng
Thần chiến thắng trong con tim lãng mạn
Bảo Việt ơi! Niềm tin mãi trong tôi
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Anh em đoàn kết một lòng
- Lê Duy Minh -

Công ty Bảo Việt TP Hồ Chí Minh

Bảo Việt - Cán bộ nhân viên
Chuyên nghiệp, niềm nở, ân cần, sẻ chia.
Nơi đây khách đến khách đi
Nụ cười luôn nở, hài lòng xiết bao.

Bệnh tật, tai nạn, rủi ro
Nào đâu ai muốn, nào đâu ai ngờ;
Xe máy, đầu kéo, ô tô
Giao thông tai nạn, hiểm nguy trập trùng;
Tài sản - mất mát, hụt hao;
Bảo Việt bên bạn sẻ buồn sớt đau.

Anh em đoàn kết một lòng
Khách hàng - phục vụ tận tâm hết mình.
Dịch vụ nhanh chóng, ân cần
Uy tín luôn được đặt hàng đầu tiên.

Công ty là mái nhà chung
Đồng nghiệp cũng như anh em trong nhà,
Sát cánh vì mục tiêu chung
Công ty vững mạnh, anh em vui lòng.
Bảo Việt phát triển mạnh giàu
Nhờ công góp sức của từng cá nhân.
Bảo Việt mọi người đồng tâm

Niềm tin vững chắc, khách hàng tin yêu.
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Khai 
thác 
đúng 

đường, 
giữ 

nhân 
tài 
Tập 
đoàn 
lâu 
bền, 
cho 
đẹp 
tươi 
thêm 
bao 
Tết 
đến

Đầu 
tư 
hợp 
lý, 

dành 
bạn 

hàng 
thuận 
tình 
hợp
 ý,
để 

tưng 
bừng 
nữa 

những 
Xuân 
sau

- Lưu Tấn Văn - 

Khai
 mở 
thị 

trường, 
nhận 
rủi 

trao 
may,
 gia 
tăng 
giá 
trị,
hai 

tiếng 
Bảo 
Việt 

thành 
thân 

thương 
tin
cậy

Nửa 
thế 
kỷ 

dựng 
xây, 
bao 
khó 

khăn 
sóng 
gió, 
giữ 
cam 
kết 

vững 
bền 
Bảo 
Việt 
càng 
thêm 
vững 
mạnh

- Trường Xuân - 

Nửa 
thế 
kỷ 

khai 
mở, 

dựng 
xây, 
từ 

Công 
ty, 

Bảo 
Việt 

thành 
Tập 
đoàn 
vững 
mạnh

Vì 
cuộc 
sống 
đẹp 
tươi, 
gieo 
cam 
kết 

vững 
bền, 
Bảo 
Việt 
gặt 
niềm 
tin 

vững 
chắc

- Xuân Trường - 






