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BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
GỬI THƯ

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2016   Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2016

Kính gửi:  Các thế hệ cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động ngành Tài chính 

Nhân dịp bước sang năm mới 2016, và đón Xuân Bính Thân, thay mặt 
Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính và nhân danh cá nhân, Tôi trân trọng
gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính 
và gia đình lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2015, mặc dù tình hình tài chính - ngân sách Nhà nước gặp nhiều khó 
khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị; phát huy 
truyền thống lịch sử 70 năm ngành Tài chính cách mạng Việt Nam, với sự đoàn 
kết sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, cán bộ, công chức, viên chức 
ngành Tài chính đã không ngừng phấn đấu, quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành 
chính, tăng cường công tác quản lý, giám sát tài chính, đảm bảo an ninh tài 
chính, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ
mô và đảm bảo an sinh xã hội của đất nước.

Vui mừng trước những thành tựu đạt được, nhận thức rõ vai trò và nhiệm
vụ tài chính - ngân sách trong giai đoạn mới, bước sang năm mới 2016, 
Tôi mong muốn và tin tưởng rằng các thế hệ cán bộ, công chức và người lao 
động ngành Tài chính tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, 
sáng tạo; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; quyết tâm tranh thủ tốt các điều kiện
thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi
nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã giao phó.

Chúc các đồng chí và gia đình lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc 
và thành công!

Chào thân ái !

Đinh Tiến Dũng
Ủy viên Trung ương Đảng

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính
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Nhân dịp năm mới 2016 và hòa trong không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Thân, thay mặt Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, tôi xin 

gửi đến các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Tập đoàn, các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, và toàn thể cán bộ, nhân viên, tư vấn viên 

trong toàn hệ thống Bảo Việt cùng gia đình lời thăm hỏi và chúc mừng đầu năm tốt đẹp nhất.

Năm 2015 đánh dấu cột mốc quan trọng với sự kiện kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển của Bảo Việt. Với truyền thống đoàn kết và nỗ 

lực phấn đấu không ngừng của toàn thể cán bộ, nhân viên, tư vấn viên trên toàn hệ thống Bảo Việt, chúng ta đã hoàn thành toàn diện các chỉ 

tiêu kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo, xây dựng đất nước 

của Bảo Việt, trong năm 2015, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Bảo Việt danh hiệu cao quý Huân chương Lao động Hạng Nhất. Đây là phần 

thưởng cao quý, ghi nhận công lao, sự nỗ lực và tận tụy của tập thể các thế hệ cán bộ, nhân viên, tư vấn viên của Bảo Việt trong suốt nửa thế kỷ 

qua. 

Bước sang năm mới 2016 –  năm tiền đề thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020 của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt 

với mục tiêu “Giữ vững vị thế Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiềm lực tài 

chính mạnh, tăng trưởng bền vững, hiệu quả”. Để đạt được mục tiêu và thực hiện thành công các giải pháp chiến lược giai đoạn 2016 – 2020, 

mỗi công ty thành viên, mỗi cán bộ, nhân viên và tư vấn viên trong Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt cần tiếp tục đồng lòng, năng động, 

sáng tạo, quyết tâm xây dựng và phát triển Bảo Việt với phương châm “Đoàn kết – Chia sẻ – Hợp lực – Đổi mới – Tiên phong”.

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt trân trọng ghi nhận, đánh giá cao công lao và chân thành cảm ơn những đóng góp, nỗ lực của các thế 

hệ cán bộ, nhân viên, tư vấn viên trong toàn hệ thống cho sự phát triển lớn mạnh của Bảo Việt. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết 

gắn bó, chúng ta sẽ tiếp tục đổi mới với những bước phát triển toàn diện, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. 

Nhân dịp năm mới 2016 và đón chào Xuân Bính Thân, thay mặt Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, tôi chúc các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ 

các thế hệ của Bảo Việt một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng!

         

         Thân ái

                                                        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

                                     Đào Đình Thi

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA CHỦ TỊCH HĐQT TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT 

THÀNH
CÔNG Thân gửi các bạn đồng nghiệp,

Nhân dịp xuân Bính Thân 2016 sắp tới, thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt, tôi kính chúc Anh/Chị và các bạn đồng nghiệp cùng toàn thể gia đình năm 
mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Năm 2015 là một năm thật nhiều ý nghĩa đối với Bảo Việt, đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ phát triển vẻ vang và rất đáng tự hào của toàn hệ thống, là 
năm cuối Tập đoàn thực hiện chiến lược phát triển 05 năm giai đoạn 2011-2015 và Đề án tái cơ cấu (2013-2015) đã được Bộ Tài chính phê duyệt. 

Năm 2015 với phương châm “Khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng thể” và thực hiện chủ trương “Đoàn kết - Chia sẻ - Hợp lực - Đổi 
mới - Tiên phong”, đến thời điểm này, tôi xin vui mừng thông báo, chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 
năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cũng như các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Trong năm qua, Tập đoàn đã hoàn thiện nhiều công việc quan trọng, có tính đột phá, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững trong 
giai đoạn sắp tới trong đó trọng tâm là việc triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả Đề án Hợp lực Tập đoàn Tài chính -  Bảo hiểm Bảo Việt, được toàn hệ thống sôi 
nổi đón nhận, tích cực triển khai, giúp khơi thông nguồn lực và khơi dậy các tiềm năng sẵn có của Bảo Việt về con người, mạng lưới hệ thống, khả năng phát 
triển các sản phẩm tích hợp hội tụ đặc trưng riêng có của Bảo Việt, đẩy mạnh bán chéo giữa các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn. Tập đoàn cũng đã hoàn thiện 
cơ bản hệ thống các quy định nội bộ, tạo ra hành lang quản trị thống nhất, toàn diện để đảm bảo sự quản lý tập trung xuyên suốt từ Tập đoàn tới các đơn vị 
thành viên trong các lĩnh vực then chốt là nhân sự, tài chính, đầu tư, xây dựng trụ sở, thương hiệu, công nghệ thông tin, tạo điều kiện cho các đơn vị thành 
viên tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh truyền thống, tối ưu hóa lợi thế mạng lưới, tính đa dạng trong các lĩnh vực kinh doanh và tính chuyên 
nghiệp của từng đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn. 

Vượt qua bao khó khăn, thách thức, toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn đã chung sức, đồng lòng cùng phấn đấu cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát 
triển giai đoạn 2011 – 2015 cũng như trong Đề án tái cơ cấu Tập đoàn. Đến nay, Tập đoàn Bảo Việt có tổng tài sản hợp nhất ước đạt 54.500 tỷ đồng, tổng 
doanh thu hợp nhất ước đạt 19.828 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 1.187 tỷ đồng; với mạng lưới hơn 130 chi nhánh, trên 700 điểm giao dịch 
trải dài trên 63 tỉnh thành, số lượng cán bộ nhân viên, tư vấn viên gần 70.000 người, phục vụ hơn 17 triệu khách hàng, khẳng định vị thế thương hiệu và uy 
tín doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm tại Việt Nam.

Các bạn đồng nghiệp thân mến,

Năm 2016, Đất nước sẽ hội nhập sâu rộng vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), TPP, thực thi các hiệp định thương mại tự do với Hàn Quốc, EU... Điều này 
vừa mở ra những cơ hội lớn nhưng cũng mang lại thách thức không nhỏ đối với kinh tế đất nước nói chung và sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước 
nói riêng trong đó có Tập đoàn Bảo Việt. Trong bối cảnh đó, nhận thức rõ những khó khăn, thách thức, đánh giá đúng điểm mạnh yếu, tiềm năng phát triển 
của Bảo Việt, Tập đoàn đã và đang hoàn thiện chiến lược phát triển cho giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai, hướng tới tầm 
nhìn năm 2025 của Bảo Việt là “Giữ vững vị thế Tập đoàn Tài chính -  Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiềm lực tài chính 
mạnh, tăng trưởng hiệu quả và bền vững”.

“Đầu tư chiều sâu vì sự phát triển bền vững” là thông điệp của năm 2016 - năm mở đầu cho chặng đường phát triển sau một nửa thế kỷ đáng tự hào 
của Bảo Việt. Theo đó, Bảo Việt sẽ đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại, đi tắt đón đầu; đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghệ 
thông tin trọng điểm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh của toàn hệ thống cũng như yêu cầu quản trị điều hành tập trung trong thời đại kinh doanh 
công nghệ số.  

Với việc kiên định chiến lược phát triển vững chắc và dài hạn, Bảo Việt cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án Hợp lực, tập trung vào hoạt động đầu tư 
vốn, đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng gắn với nhận diện thương hiệu trong toàn hệ thống; đầu tư cho nghiên cứu, cải tiến, phát triển sản phẩm, kênh phân 
phối và phối hợp trong hoạt động phát triển kinh doanh; đầu tư mạnh cho công tác đào tạo gắn với công tác quản trị nguồn nhân lực trong toàn hệ thống.

Trong không khí vui tươi, ấm áp của năm mới Bính Thân, hòa chung không khí rộn ràng của Đất nước vui đón xuân mới, hướng tới thành công của Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XII, tôi tin tưởng rằng toàn thể cán bộ nhân viên trong Gia đình Bảo Việt sẽ cùng nhau giữ gìn và tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn 
kết - Chia sẻ - Hợp lực - Đổi mới - Tiên phong” hướng tới đạt được các mục tiêu kế hoạch 2016, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược phát 
triển giai đoạn 2016-2020 của Tập đoàn Bảo Việt. 

Trước thềm năm mới, một lần nữa tôi trân trọng cảm ơn những nỗ lực không ngừng nghỉ của Anh/Chị và các bạn trong năm qua và mong muốn sẽ tiếp 
tục nhận được sự đóng góp và cống hiến tích cực hơn nữa của các bạn trong năm tới vì một Bảo Việt vững mạnh và vươn xa. Chúc các bạn và gia đình một 
năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng!

Chúc cho Tập đoàn Bảo Việt phát triển, hội nhập mạnh mẽ!

                                                                                                                                                                        Trân trọng,

                                                                                                                                                                           TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN

             

                                                                                                                                                            Nguyễn Quang Phi
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Sự kiện tiêu biểu
ngành Tài chính năm 2015

Nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 được thực hiện trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục 
có diễn biến phức tạp, trong nước kinh tế vĩ mô tiếp tục chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn không ít những khó khăn 
thách thức. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp 
và người dân cùng với quyết tâm của toàn ngành Tài chính từ trung ương đến địa phương, việc thực hiện nhiệm vụ tài 
chính - NSNN năm 2015 đã đạt được những kết quả tích cực, có ý nghĩa quan trọng góp phần hoàn thành thắng lợi các 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Với những kết quả đã đạt được trong năm 2015, ngành Tài chính đã bình chọn 10 sự 
kiện tiêu biểu nhất của ngành trong năm 2015, cụ thể:

1. Hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước, góp 
phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, 
an sinh xã hội của đất nước.

5. Tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý và đẩy mạnh tái 
cấu trúc thị trường tài chính gồm: thị trường chứng khoán, 
nới room tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; thị trường 
trái phiếu Chính phủ; thị trường bảo hiểm;… góp phần quan 
trọng trong việc huy động vốn cho phát triển kinh tế xã hội 
của đất nước.

3. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế, 
Hải quan, Kho bạc Nhà nước, góp phần tích cực cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh.

7. Quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà 
nước, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, 
thúc đẩy sản xuất phát triển.

9. Công tác tuyên truyền những chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước về lĩnh vực tài chính, những hoạt động và 
kết quả của ngành Tài chính đã phát huy hiệu quả, tạo sự đồng 
thuận và ủng hộ của xã hội.

2. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính góp 
phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa (trình Quốc hội, UBTV Quốc hội thông qua 03 
Luật và 02 Nghị quyết; trình Chính phủ 18 Nghị định; trình 
Thủ tướng Chính phủ 17 Quyết định; ban hành 192 Thông tư, 
Thông tư liên tịch).

6. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nợ công, bảo đảm an 
toàn tài chính quốc gia và ổn định kinh tế vĩ mô.

4. Chính thức triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và kết 
nối kỹ thuật Cơ chế một cửa ASEAN (ASW).

8. Hội nhập tài chính trong tiến trình cải cách kinh tế đất nước, 
góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.

10. Ngành Tài chính tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm 
Ngày Truyền thống (28/8/1945-28/8/2015) và đón nhận Huân 
chương Hồ Chí Minh; Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính 
lần thứ IV và Đại hội Đảng các cấp.

BỘ TÀI CHÍNH



        Sự kiện tiêu biểu
         ngành Bảo hiểm năm 2015

1. Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 36.600 tỷ đồng, 
tăng trưởng 29% cao nhất trong 10 năm qua, doanh thu phí 
bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 31.500 tỷ đồng tăng trưởng 
15% cao nhất trong 5 năm qua. 

5. Bảo Việt, Bảo Minh, PJICO, PVI cùng triển khai bảo hiểm tàu 
và trang thiết bị, thuyền viên khai thác thủy sản xa bờ theo 
Nghị định 67 cùng với Vinare chuyên tái bảo hiểm, thực hiện 
chính sách phát triển khai thác thủy sản của Nhà nước và bảo 
vệ vùng biển của Tổ quốc.

3. Quốc hội thông qua một số Luật, Bộ Luật tạo thuận lợi cho 
phát triển thị trường bảo hiểm: Bộ luật Dân sự bỏ chương hợp 
đồng bảo hiểm, Bộ luật Hình sự có thêm tội danh và xử lý gian 
lận bảo hiểm; Bộ luật Hàng hải liên quan đến bảo hiểm tàu, 
hàng hóa vận chuyển và trách nhiệm dân sự chủ tàu; Luật sửa 
đổi bổ sung các Luật thuế nâng mức khấu trừ thu nhập hoa 
hồng đại lý lên 150 triệu đồng/năm...

7. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Cục Cảnh sát Phòng cháy 
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm 
và Cục Cảnh sát giao thông cùng AVI ký kết văn bản phối hợp 
nhằm thực hiện tốt chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và bảo 
hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.

9. Bộ Tài chính đang tiến hành soạn thảo và xin ý kiến xây 
dựng Nghị định thay thế các Nghị định hướng dẫn thi hành 
Luật kinh doanh bảo hiểm và xây dựng các điều kiện kinh 
doanh trong ngành nghề kinh doanh bảo hiểm…

2. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI) tiến hành Đại hội nhiệm 
kỳ IV (2015-2020) sửa đổi Điều lệ, bầu Ban chấp hành, Ban 
kiểm tra và đề ra phương hướng nội dung chương trình hoạt 
động cả nhiệm kỳ.

6. Lần đầu tiên, các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia mua trái 
phiếu Chính phủ với giá trị lớn, thời hạn 20 năm, dẫn đầu là 
Prudential mua các trái phiếu này trị giá 3.200 tỷ đồng... Năm 
2015, tổng đầu tư toàn ngành vào nền kinh tế quốc dân đạt 
152.000 tỷ đồng.

4. Bộ Tài chính ban hành và phê chuẩn các sản phẩm BH phi 
nhân thọ tạo thuận lợi để doanh nghiệp bảo hiểm triển khai 
cụ thể: Bộ Tài chính phê chuẩn quy tắc, điều khoản, biểu phí 
bảo hiểm vật chất xe ô tô của từng doanh nghiệp bảo hiểm. 
Bộ Tài chính trình Chính phủ Nghị định về bảo hiểm trong 
hoạt động đầu tư xây dựng và chuẩn bị ban hành Thông tư 
quy định quy tắc điều khoản biểu phí bảo hiểm bắt buộc công 
trình xây dựng, trách nhiệm tư vấn khảo sát thiết kế và bảo 
hiểm tai nạn người lao động trên công trường…

8. Thị trường bảo hiểm diễn ra sôi động chuyển dịch cơ cấu 
vốn cổ phần của các nhà đầu tư: Dongbu Hàn Quốc mua 30 
triệu cổ phiếu PTI trị giá 1.077 tỷ đồng, Fairfax Canada mua 
41.076.913 cổ phiếu của BIC (chiếm 35%), Sunlife Canada đưa 
tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 49% lên 75% tại PVI Sunlife… Chính 
phủ có quyết định thoái 100% vốn nhà nước tại Bảo Minh 
và Vinare.

10. Các doanh nghiệp bảo hiểm đang đánh giá những thách 
thức đồng thời phấn khởi chuẩn bị đón bắt cơ hội phát triển 
hoạt động kinh doanh bảo hiểm khi Việt Nam tham gia khối 
cộng đồng kinh tế ASEAN, kết thúc đàm phán Hiệp định TPP, 
EV FTA, tự do thương mại với Hàn Quốc.

HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM



        Sự kiện tiêu biểu
         của Bảo Việt năm 2015

1. Bảo Việt vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 
và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập

4. Triển khai Dự án Hợp lực nhằm khơi thông mọi nguồn lực và 
đẩy mạnh hợp tác nội bộ

6. Ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Hưu trí Vững nghiệp 

3. Hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh năm 2015 và cơ bản 
hoàn thành đề án tái cơ cấu Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm 
Bảo Việt giai đoạn 2011-2015

2. Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt 
lần thứ III và Đại hội Đảng bộ các cấp

5. Triển khai thành công mô hình quản lý tập trung trên cơ sở 
ứng dụng chương trình quản lý nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ 
InsureJ

7. Ra mắt Quỹ Đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF)

Ngày 15/01/2015, tại Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt đã long 
trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo Việt. Nhân 
dịp này, Bảo Việt đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao 
động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng cho những nỗ 
lực, đóng góp cho Ngành Tài chính và đất nước trong thời 
gian qua.

Năm 2015, Bảo Việt đẩy mạnh hợp tác nội bộ, khơi thông 
mọi nguồn lực để phát huy sức mạnh tổng thể trên toàn 
hệ thống. Với sự chuẩn bị sẵn sàng về nguồn lực, các đơn vị 
thuộc Bảo Việt triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp 
trên tất cả các lĩnh vực như hoàn thiện chuyển đổi mô hình 
kinh doanh, thúc đẩy công tác bán chéo sản phẩm, hợp 
lực đầu tư, thương hiệu, đào tạo... nhằm phát huy các tiềm 
năng và thế mạnh của đơn vị, cùng chung tay vì Một Bảo 
Việt phát triển vững mạnh và vươn xa.

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ ra mắt sản phẩm bảo hiểm 
Hưu trí Vững nghiệp, mang lại giải pháp bảo hiểm hưu trí 
tự nguyện nhóm dành cho doanh nghiệp, tổ chức, giúp xây 
dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp cùng một 
chế độ phúc lợi hấp dẫn và dài hạn nhằm gia tăng sự gắn 
kết của nhân viên, là chiến lược trọng tâm của nhiều doanh 
nghiệp hiện nay.

Hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh năm 2015 với sự 
tăng trưởng ổn định trên ba trụ cột Bảo hiểm - Đầu tư - 
Dịch vụ tài chính. Theo đó, Doanh thu hợp nhất năm 2015 
ước đạt 20.808 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch, tăng trưởng 
9,2% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 
ước đạt 1.455 tỷ đồng.

Triển khai Đề án Tái cơ cấu đã được Bộ Tài chính phê duyệt, 
Bảo Việt đã triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy Công ty 
Mẹ theo hướng gọn nhẹ; kiện toàn mô hình quản trị đơn 
vị thành viên theo hướng kinh doanh tập trung; tái cơ cấu 
chiến lược đầu tư; chuyển đổi mô hình hoạt động công 
nghệ thông tin và đào tạo thành chi nhánh và trung tâm 
theo hướng hạch toán kinh doanh độc lập.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt lần thứ III, 
nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp. Khẩu hiệu hành 
động của Đại hội là “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững 
mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, 
giữ vững vị thế Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt 
Nam”.

InsureJ là phần mềm quản lý nghiệp vụ bảo hiểm hiện đại, 
tích hợp đầy đủ các tính năng quản lý khai thác, bồi thường, 
tái bảo hiểm, thu phí, quản lý đại lý theo nguyên lý “Khách 
hàng là trung tâm”.
Với việc ứng dụng Insure J, Bảo hiểm Bảo Việt có thể triển 
khai thành công mô hình quản lý tập trung, nâng cao hiệu 
quả và tốc độ xử lý các giao dịch với số lượng hợp đồng lớn, 
đáp ứng được yêu cầu về quản lý rủi ro, góp phần nâng cao 
hiệu quả kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt đã chính thức ra mắt 
Quỹ đầu tư Giá trị Bảo Việt (BVIF) nhân dịp kỷ niệm 10 năm 
thành lập Công ty. Với quy mô vốn thành lập ban đầu là 
1.000 tỷ đồng, Quỹ BVIF là một trong những quỹ thành viên 
nội địa có vốn lớn nhất thị trường hiện nay.



8. Đổi mới hình ảnh thương hiệu hướng năng động - chuyên 
nghiệp - hiện đại; Thương hiệu Bảo Việt được Brand Finance định 
giá 79 triệu USD

10. Tiên phong trong thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo phát 
triển bền vững 

9. Triển khai chuyến công tác Trường Sa và các hoạt động cộng 
đồng ý nghĩa

Bảo Việt triển khai đổi mới hình ảnh thương hiệu trên toàn 
quốc, mang đến hình ảnh Một Bảo Việt trẻ trung, năng 
động và hiện đại, chuyên nghiệp và gần gũi hơn với khách 
hàng. Thương hiệu Bảo Việt cũng được Brand Finance (UK) 
- hãng tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới đánh 
giá là một trong “Top 50 thương hiệu Việt Nam có giá trị lớn 
nhất năm 2015” với giá trị thương hiệu đạt 79 triệu USD, 
xếp hạng A+.

Tập đoàn Bảo Việt và PwC Việt Nam ký kết hợp tác thực hiện 
dịch vụ đảm bảo đối với báo cáo phát triển bền vững của 
Bảo Việt. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam doanh nghiệp và 
đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện đảm bảo của bên thứ 
ba cho báo cáo phát triển bền vững phù hợp với xu hướng 
trong khu vực và trên thế giới, thể hiện sự minh bạch và 
cam kết của doanh nghiệp trong công bố thông tin. Báo 
cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững cũng ghi 
dấu ấn tại các cuộc bình chọn trong nước và quốc tế năm 
2015 với nhiều giải thưởng danh giá.

Tiếp nối các chương trình hướng về biển đảo Tổ quốc, Đoàn 
đại biểu của Bảo Việt gồm 60 cán bộ nhân viên ra thăm, 
trao tàu CQ trị giá 3,5 tỷ đồng và tiền mặt, quà tặng cho các 
chiến sỹ và nhân dân ở quần đảo Trường Sa với tổng số tiền 
hơn 250 triệu đồng. 
Bảo Việt đầu tư xây dựng Trường Tiểu học xã Định Biên, Thái 
Nguyên; Tổ chức chương trình “Hiến máu tình nguyện”, thu 
về 350 đơn vị máu. Trong năm 2015, các hoạt động xã hội 
khác cũng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng như 
học bổng “Bảo Việt - Niềm tin thắp sáng tương lai”; học 
bổng “An Sinh Giáo Dục - Xe đạp đến trường”; chương trình 
“Mang hơi ấm tới vùng cao”,…

ĐẦU TƯ CHIỀU SÂU 

VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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TẠP CHÍ TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM

NGÀNH BẢO HIỂM VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TỪ TPP PHÙNG ĐẮC LỘC  
TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM 

xét về “lợi ích” theo số tuyệt đối so với các nước khác thì 
không nhiều về tăng trưởng GDP, xuất nhập khẩu, FDI, công 
ăn việc làm mà cơ hội TPP có thể mang lại. Đồng thời thực 
hiện cam kết TPP, Việt Nam buộc phải có những cải cách về 
pháp luật, môi trường kinh doanh, quản lý doanh nghiệp 
nhà nước, điều kiện lao động, tiêu chuẩn chất lượng, nguyên 
nhiên vật liệu và công nghiệp phù trợ phải đồng bộ với tiêu 
chuẩn chung của khối các nước tham gia TPP. Đây là một 
công cuộc cải cách của Việt Nam biến cơ hội thành động lực 
phát triển kinh tế xã hội.

Các cam kết của Việt Nam trong TPP không khác với WTO:

- Các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài nếu đủ điều kiện 
theo luật kinh doanh bảo hiểm sẽ được phép thành lập do-
anh nghiệp bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm 
phi nhân thọ tại Việt Nam.

- Không phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp bảo hiểm Việt 
Nam và doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài và chi nhánh 
doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài hoạt 
động tại Việt Nam: Quản lý nhà nước tuân thủ theo luật kinh 
doanh bảo hiểm và pháp luật hiện hành của Việt Nam.

- Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được cung cấp sản 
phẩm bảo hiểm qua biên giới (không có hiện diện thương 
mại) theo các quy định trong luật sửa đổi bổ sung một số 
điều của luật kinh doanh bảo hiểm.

Trong 11 nước tham gia TPP, cùng Việt Nam đã có Úc,  
Canada, Nhật, Mỹ tham gia vào thị trường bảo hiểm Việt 
Nam. Khả năng những nước này cùng với những nước còn 
lại sẽ có thêm doanh nghiệp bảo hiểm xin phép hoạt động 
tại Việt Nam còn tùy thuộc vào nghiên cứu thị trường Việt 
Nam và quyết định đầu tư kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam 
của doanh nghiệp bảo hiểm nước họ nếu đạt đủ điều kiện 
của luật kinh doanh bảo hiểm.

Phía Việt Nam, các doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt 
động tại Việt Nam đương nhiên được phép thành lập 
doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại 11 
nước thành viên nếu có đủ điều kiện theo pháp luật của 
nước sở tại quy định.

TPP có hiệu lực khi được Quốc hội 12 nước phê chuẩn sẽ có 
những tác động tới nền kinh tế, xã hội Việt nam nói chung và 
ngành bảo hiểm nói riêng.

Những cơ hội mới đến với ngành Bảo hiểm 
Bảo hiểm phi nhân thọ

Khi giao lưu thương mại, dịch vụ, đầu tư, du lịch trong 12 
nước thành viên được rộng mở cùng với một số nước ngoài 
TPP đầu tư vào Việt Nam để được hưởng lợi từ TPP, nhu cầu 
bảo hiểm tài sản sẽ tăng lên nhanh chóng:

+ Làn sóng đầu tư FDI từ 11 nước thành viên vào Việt Nam 
cũng như các nước ngoài TPP đầu tư vào Việt Nam để hưởng 
lợi TPP sẽ tăng đột biến.

+ Lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước sẽ được thúc 
đẩu nhanh chóng cùng với việc nới room cho các nhà đầu 
tư nước ngoài sở hữu tới 10% vốn doanh nghiệp với những 
ngành, nghề nhà nước không nắm giữ nhiều sở hữu.

+ Lộ trình cổ phần hóa 70.000 cơ sở sự nghiệp công lập 
(bệnh viện, trường học, hành chính công) sẽ được thúc đẩy 
nhanh trong tiến trình cơ cấu lại các khoản chi ngân sách, 
tạo thêm sân chơi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

+ Công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến, sản xuất 
nông nghiệp theo quy trình tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến sẽ 
phát triển mạnh mẽ.

Các lĩnh vực, ngành nghề Việt Nam khai thác được thế mạnh 
của TPP là công nghiệp dệt may, da giầy, hóa chất, thực 
phẩm, dược phẩm, khai thác tài nguyên, công nghiệp chế 
tạo, công nghiệp vận tải, giao thông đô thị, bất động sản, 
xây dựng cơ sở hạ tầng, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Hoạt động giao thương kinh tế, văn hóa, du lịch làm gia tăng 
bảo hiểm du lịch trong và ngoài nước, trong đó có khách 
nước ngoài tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam, làm ăn tại Việt 
Nam, du lịch, hoạt động văn hóa thể thao…

Nhu cầu bảo hiểm trách nhiệm tăng cao theo tập quán của 
người nước ngoài và doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài 
hoạt động tại Việt nam cùng với tư duy đổi mới của Bộ luật 
dân sự sửa đổi sắp được Quốc hội thông qua: Tòa án có 
nghĩa vụ xét xử các tranh chấp dân sự không được từ chối vì 
lý do không có điều luật để áp dụng, Các loại bảo hiểm trách 
nhiệm sản phẩm, trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm ô 
nhiễm môi trường, trách nhiệm công cộng, trách nhiệm với 
người thứ ba…  sẽ được phát triển trong đó có bảo hiểm 
trách nhiệm hàng hóa xuất khẩu tăng nhanh cộng với kim 
ngạch xuất khẩu tăng.

Bảo hiểm nhân thọ

Nhu cầu bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe cho người nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam tăng cao về số lượng và chất 
lượng sản phẩm.

Sự kiện Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được đánh giá là có sức tác động sâu rộng tới 
mọi mặt của đời sống xã hội. Với riêng ngành Bảo hiểm, sự kiện này sẽ giúp ngành có thêm cơ hội mở rộng thị trường 
song đồng thời cũng đối mặt với những thách thức. Tạp chí Tài chính - Bảo hiểm xin chia sẻ cùng độc giả một số bài viết 
xoay quanh chủ đề này.

TPP với thị trường bảo hiểm Việt Nam

Việt Nam cùng 11 nước khu vực châu Á tham gia ký kết 
Hiệp định tự do thương mại Châu Á - Thái Bình Dương 
(TPP). Các nước tham gia Hiệp định cam kết mở cửa 

thị trường (theo lộ trình) và đề ra các tiêu chuẩn chung về 
chất lượng hàng hóa, xuất xứ, lao động. Đây là bước hội 
nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam sâu rộng hơn cam kết 
WTO. Trước lo ngại TPP với thị trường bảo hiểm Việt Nam, tác 
giả đã có bài viết phân tích đánh giá tác động, ảnh hưởng 
cơ hội và thách thức của TPP với hoạt động kinh doanh bảo 
hiểm và thị trường bảo hiểm Việt Nam. 

12 nước tham gia đã kết thúc đàm phán hiệp định tự do 
thương mại Châu Á - Thái Bình Dương (TPP) bao gồm: Úc, 
Brunei, Canada, Chile, Nhật, Malaysia, Mexico, New Zeland, 
Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Các cam kết tự do thương 
mại mở cửa thị trường.

Hội nhập quốc tế trong 12 nước ở mức độ cao hơn cam kết 
WTO mà các nước trên cũng là thành viên. Việt Nam được 
đánh giá là nước có nền kinh tế chậm phát triển hơn 11 nước 
thành viên còn lại nên được hưởng lợi nhiều hơn. Tuy nhiên 



www.baoviet.com.vn www.baoviet.com.vnwww.baoviet.com.vn www.baoviet.com.vn

1716

SỐ XUÂN 2016
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM

NGÀNH BẢO HIỂM VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TỪ TPP

Thu nhập bình quân đầu người ngày một tăng (dự kiến năm 
2020 ở mức 3.500 USD/người) gia tăng khả năng tài chính 
để đóng bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe.

Tăng nhanh số lượng người thuộc tầng lớp trung lưu giàu 
có với hàng triệu người giữ vị trí cao thu nhập cao tại doanh 
nghiệp đầu tư nước ngoài, hàng triệu doanh nghiệp tư 
nhân, hộ tiểu thương, tiểu chủ và chủ trang trại có nhu cầu 
bảo hiểm nhân thọ chất lượng cao.

Thị trường chứng khoán, bất động sản phát triển làm gia 
tăng khả năng đầu tư tài chính của các doanh nghiệp bảo 
hiểm từ quỹ chủ hợp đồng, hứa hẹn lãi suất hấp dẫn làm 
phát triển bảo hiểm liên kết chung, bảo hiểm liên kết đơn vị.

Việt Nam có tốc độ già hóa dân số nhanh, cơ cấu gia đình có 
2 con khi bố mẹ già thì một con phải có nghĩa vụ chăm sóc 
4 người già (bố mẹ vợ và bố mẹ chồng) làm gia tăng nhận 
thức và nhu cầu bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm cho người cao tuổi.

Những thách thức đối với ngành bảo hiểm 
Bảo hiểm phi nhân thọ

Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại việt Nam phải 
nắm bắt nhu cầu để phát triển các sản phẩm hoặc cải tiến 
các sản phẩm phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế, xã hội: 
Bảo hiểm công nghệ cao, bảo hiểm công trình quy mô lớn, 
phức tạp, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, bảo hiểm nông 
nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm hàng hóa xuất khẩu, bảo 
hiểm ô nhiễm môi trường, bảo hiểm trách nhiệm pháp lý, …

Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam sẽ 
cạnh tranh gay gắt với nhau khi số lượng doanh nghiệp bảo 
hiểm tăng và các dịch vụ bảo hiểm mang lại doanh thu hấp dẫn.
 
Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải nâng cao 
năng lực cạnh tranh, mở rộng dịch vụ chăm sóc và các tiện 
ích cho khách hàng, quản lý rủi ro và phân tán rủi ro để nâng 
cao hiệu quả bảo hiểm. Khi số lượng xe ô tô tăng nhanh, 
máy móc thiết bị công nghiệp hiện đại mới đưa vào Việt 
Nam tăng, số lượng khách hàng tăng, …

Các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam phải cạnh tranh với 
doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại nước ngoài được 
bán sản phẩm qua biên giới, nếu sản phẩm bảo hiểm không 
có hoặc kém hấp dẫn hoặc không đáp ứng được trên tiêu 
chuẩn tiên tiến của quốc tế.

Các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam mất cơ hội nhận 
tái bảo hiểm từ doanh nghiệp bảo hiểm trong nước và nước 
ngoài nếu không đạt đủ tiêu chí xếp hạng.

Bảo hiểm nhân thọ

Các doanh nghiệp bảo hiểm buộc phải nghiên cứu, phát triển 
sản phẩm bảo hiểm, cải tiến sản phẩm bảo hiểm có sức hấp dẫn 
so với sản phẩm cùng loại của doanh nghiệp bảo hiểm khác 
hoặc doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài đã từng 
cung cấp cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. 

Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sẽ cạnh tranh gay 
gắt với nhau khi số lượng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 
được cấp phép hoạt động tại Việt Nam ngày một tăng.

Nhu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh từ khâu phân phối 
sản phẩm bảo hiểm, quản lý hợp đồng và khách hàng, quản 
trị rủi ro, quản trị và nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính để 
tồn tại và phát triển là áp lực cho việc quản trị điều hành của 
doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải cạnh tranh 
với các định chế tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất 
động sản trong thu hút tiền nhàn rỗi đầu tư vào bảo hiểm 
nhân thọ.

Cơ hội có nhiều nhưng thách thức cũng không ít đối với 
doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam. Người 
thành công và chiến thắng phải biến cơ hội thành động lực 
tăng trưởng và vượt qua khó khăn thách thức.

Với mục tiêu nhằm xóa bỏ các rào cản thương mại trong 
các lĩnh vực như mua sắm chính phủ và đặt tiêu chuẩn cho 
quyền của người lao động, bảo vệ môi trường và quyền sở 
hữu trí tuệ, các quốc gia trong TPP đã trải qua hơn 30 vòng 

BAN NGHIÊN CỨU VÀ CHIẾN LƯỢC - KHỐI CHIẾN LƯỢC VÀ ĐẦU TƯ
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Gia nhập TPP 
Thách thức lớn cho ngành tài chính - bảo hiểm - ngân hàng

TPP (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 
Agreement) khởi nguồn là Hiệp định đối tác kinh tế 
chặt chẽ, do 3 quốc gia Chile, New Zealand và Singa-

pore phát động tại hội nghị cấp cao APEC. Sau đó, Brunei 
xin gia nhập TPP với tư cách thành viên sáng lập. Đây là một 
Hiệp định thương mại tự do nhiều bên, được ký kết với mục 
tiêu thiết lập một mặt bằng thương mại tự do chung cho các 
nước khu vực châu Á Thái Bình Dương. Hiệp định ký ngày 
3/6/2005, có hiệu lực từ 28/5/2006 giữa 4 nước Singapore, 
Chile, New Zealand, Brunei (P4). Từ năm 2008 đến nay, đã có 
thêm 8 nước tham gia đàm phán. 

đàm phán, các điều khoản đàm phán trong TPP đều nằm 
trong vòng bí mật. Đến ngày 05/10/2015, Bộ trưởng của 12 
nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP) gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malay-
sia, Mexican, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam 
đã tuyên bố kết thúc đàm phán. Kết quả đàm phán là một 
hiệp định chất lượng cao, tham vọng, toàn diện và cân bằng 
sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; hỗ trợ tạo ra và duy trì việc 
làm; thúc đẩy việc đổi mới, năng suất và tính cạnh tranh; 
nâng cao mức sống; giảm nghèo tại các nước; và nâng cao 
minh bạch hóa, quản trị tốt cũng như bảo hộ lao động và 
bảo vệ môi trường.

TPP bao gồm 12 quốc gia nằm hai bên bờ Thái Bình Dương, 
gồm: Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, 
Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. 
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Các quốc gia tham gia TPP ở các trình độ phát triển tương 
đối khác biệt, tuy nhiên các thành viên TPP hiện chiếm 40% 
giá trị kinh tế và 30% giá trị thương mại toàn cầu, với tổng 
quy mô thị trường lên tới 800 triệu dân. TPP được xem là một 
hiệp định toàn diện bậc nhất từ trước đến nay trên phương 
diện giao thương và đầu tư của thế giới. 

Hiệp định TPP gồm có 30 chương điều chỉnh thương mại và 
các vấn đề liên quan tới thương mại, bắt đầu từ thương mại 
hàng hóa và tiếp tục với hải quan và thuận lợi hóa thương 
mại, vệ sinh kiểm dịch động thực vật, hàng rào kỹ thuật đối 
với thương mại, quy định về phòng vệ thương mại, đầu tư, 
dịch vụ, thương mại điện tử, sở hữu trí tuệ, lao động, môi 
trường, các chương về các vấn đề xuyên suốt nhằm đảm bảo 
TPP đạt được tiềm năng về phát triển, tính cạnh tranh và 
tính bao hàm, giải quyết tranh chấp, ngoại lệ và các điều 
khoản về thể chế. 
Tất cả các quốc gia tham gia TPP đều được hưởng lợi, và 
theo như đánh giá của HSBC Việt Nam, Việt Nam sẽ là quốc 
gia được hưởng lợi nhiều nhất, đặc biệt trong hai ngành dệt 
may và nông sản. Theo dự báo của HSBC, TPP có thể giúp 
GDP của Việt Nam tăng thêm 8-10% cho tới năm 2020. Cơ 
hội mang lại rất nhiều, tuy nhiên, thách thức trong lĩnh vực 
dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm – vốn là lĩnh vực đàm 
phán được các nước TPP đặc biệt quan tâm là điều các do-
anh nghiệp Việt Nam cần phải chú ý. 

Thách thức đối với thị trường tài chính khi gia nhập TPP

Với kỳ vọng đưa TPP trở thành hiệp định tự do hóa của thế 
kỷ 21 với những cam kết sâu rộng về tiếp cận thị trường 
trên các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, ảnh 
hưởng của TPP về áp lực mở của thị trường tài chính đối với 
Việt Nam thậm chí được đánh giá còn khắt khe hơn cả Hiệp 
định thương mại dịch vụ GATS của WTO. Cụ thể, đàm phán 
kết hợp mở cửa thị trường dịch vụ đối với bảo hộ đầu tư, 
điều này đặt ra vấn đề mở rộng đối tượng và phạm vi cam 
kết trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, đồng thời bổ sung cơ 
chế giải quyết tranh chấp giữa các nhà đầu tư và nhà nước, 
nguyên tắc đối xử tối thiểu. Thậm chí, theo các cam kết trong 
TPP, các công ty nước ngoài có thể kiện các doanh nghiệp 
Việt Nam ra tòa án TPP. 

Có thể thấy, trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, TPP được chia 
thành hai nhóm nước có trình độ phát triển khác nhau. 
Một bên là nhóm các nước đang phát triển gồm Việt Nam, 
Chile, Peru, Mexico, Brunei, Malaysia và nhóm các nước phát 
triển là các nước còn lại. TPP sẽ giúp các nước phát triển có 
thể đẩy mạnh mở rộng thị trường tại các nước đang phát 
triển – vốn bị hạn chế bởi rào cản thương mại và phi thương 
mại cũng như các chính sách bảo hộ trước đó. Điều này sẽ 
khiến các tổ chức tài chính trong nước bị sức ép cạnh tranh 
rất lớn, đồng thời cũng buộc các cơ quan quản lý phải cập 
nhật và thay đổi chính sách để có thể phù hợp với điều kiện 
thị trường.

Trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, các điều kiện thị trường 
sẽ dần được xóa bỏ, với sự tham gia ngày càng sâu rộng của 
ngân hàng, công ty bảo hiểm nước ngoài, đặc biệt các định 
chế tài chính đến từ Mỹ, Nhật Bản và Úc thì áp lực cạnh tra-
nh trong ngành sẽ ngày càng tăng lên. Các tập đoàn nước 
ngoài với tiềm lực tài chính và khả năng quản trị chuyên 
nghiệp sẽ gia tăng sức ép đối với khối doanh nghiệp trong 
nước; đồng thời kinh nghiệm và chiến lược “bán lẻ” của các 
tổ chức nước ngoài với những thế mạnh về sản phẩm dịch 
vụ, công nghệ, kỹ năng tiếp cận khách hàng chuyên sâu… 
có thể khiến doanh nghiệp nội địa mất dần các phân khúc 
thị trường quan trọng; và gia tăng sức ép bị thâu tóm và chi 
phối cũng tăng cao. Viễn cảnh các doanh nghiệp niêm yết 
trong lĩnh vực sản xuất – thương mại đã từng bị nhà đầu tư 
nước ngoài chi phối, thao túng có thể lặp lại đối với lĩnh vực 
ngân hàng, bảo hiểm. Và điều này càng có thể xảy ra khi vẫn 
chưa đưa ra được bài toán giải quyết rõ ràng cho vấn đề sở 
hữu chéo giữa các ngân hàng Việt Nam.

Những thách thức trên sẽ càng được nhân đôi khi hệ thống 
quy định tại vẫn còn nhiều bất cập. Thứ nhất, việc tiếp cận 
dịch vụ ngân hàng vẫn ở mức hạn chế. Nếu so sánh với một 
số nước trong khu vực và trên thế giới nói chung thì khả 
năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam còn chưa cao, 
mức độ phân bố các chi nhánh và phòng giao dịch chưa 
đồng đều, chủ yếu tập trung ở các vùng kinh tế trọng điểm 
như thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tương 
tự đối với ngành bảo hiểm, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm chỉ 
đạt 1,4% GDP, người dân vẫn chưa coi trọng việc sử dụng 
sản phẩm bảo hiểm. Hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân 
hàng Việt Nam còn thấp, đặc biệt một số ngân hàng có 
năng lực quản lý yếu, đặc biệt trong quản trị doanh nghiệp 
và quản trị rủi ro. Còn đối với doanh nghiệp bảo hiểm, việc 
quản trị rủi ro chưa thực sự được quan tâm đúng mức, đồng 
thời với trình độ phát triển chưa bắt kịp được với xu hướng 
của thế giới. Những điểm yếu này của hệ thống ngân hàng 
và doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam có thể cản trở sự 
phát triển của ngành bảo hiểm, ngân hàng Việt Nam trong 
bối cảnh gia nhập TPP.

Nhìn chung, TPP có thể đem đến cơ hội lớn cho Việt Nam 
trong việc kết nối nền kinh tế của mình đến Mỹ và các nước 
thành viên TPP khác. Nhưng với mức độ cam kết sâu hơn 
nhiều so với WTO, FTA hay bất kỳ một hiệp định thương mại 
nào khác, tác động của TPP từ cả hai chiều chắc chắn sẽ rất 
lớn. Kinh nghiệm từ việc tham gia và thực thi cam kết WTO 
cho thấy sẽ không thể tận dụng được cơ hội, đối phó thành 
công với các thách thức nếu các doanh nghiệp trong nước 
không quyết tâm, chủ động cải tiến hoạt động để trở thành 
doanh nghiệp năng động, đủ mạnh, đủ sức cạnh tranh để 
có thể được xếp hạng cùng các tổ chức tài chính khác trong 
khu vực và trên thế giới theo các tiêu chí về vốn, tổng tài sản, 
năng lực quản lý, quản trị rủi ro, lợi nhuận, khả năng thanh 
khoản, thông tin công khai, minh bạch và độ thích ứng với 
thị trường.

TPP và câu chuyện quản trị doanh nghiệp

KIM LAN

Tại Hội thảo bảo hiểm thường niên 2015 với chủ đề “Nâng cao năng lực Quản trị doanh nghiệp bảo hiểm - Hướng tới chuẩn mực 
quốc tế”, Phó Tổng giám đốc, phụ trách dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ kế toán pháp lý, EY Việt Nam, ông Saman Bandara khẳng định 
hội nhập tạo cơ hội và thách thức đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Cơ hội xen thách thức

“Năm 2015 đánh dấu một bước tiến mới của Việt Nam trong 
quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới, nhất là khi Hiệp định 
đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được đàm phán thành 
công. Hội nhập sẽ thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển, 
từ đó tạo ra cơ hội mở rộng thị trường cũng như gia tăng 
áp lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp bảo hiểm”, ông 
Saman Bandara nói.

Bàn về cơ hội xen lẫn thách thức từ TPP, theo nhìn nhận của 
các chuyên gia trong ngành khối DNBH phi nhân thọ có 
phần lấn sát hơn so với khối DNBH nhân thọ.

Bởi thực tế, với khối bảo hiểm phi nhân thọ, cơ hội mở ra với 
hầu hết các nghiệp vụ bảo hiểm. Đáng chú ý, bảo hiểm tài 
sản có cơ hội gia tăng nhanh chóng khi làn sóng đầu tư FDI 
từ 11 nước thành viên vào Việt Nam cũng như các quốc gia 
ngoài TPP tăng tốc đầu tư vào Việt Nam. Nhu cầu về nhóm 
sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm cũng sẽ tăng cao theo tập 
quán không thể thiếu bảo hiểm của người nước ngoài và 
DN có yếu tố nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Đặc biệt là 
sự gia tăng nhu cầu về nhóm sản phẩm bảo hiểm như bảo 
hiểm trách nhiệm hàng hóa, bảo hiểm trách nhiệm nghề 
nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, bảo hiểm trách 
nhiệm công cộng, bảo hiểm trách nhiệm với bên thứ ba, bảo 
hiểm trách nhiệm ô nhiễm môi trường… 

Khi TPP chính thức được đặt bút ký cũng là lúc các nhà đầu 
tư nước ngoài sẽ không còn ngần ngại bước chân vào thị 
trường bất động sản Việt Nam trong vai trò là chủ đầu tư các 
công trình xây dựng lớn nhỏ. Từ đó, cơ hội để các nhà bảo 
hiểm trong nước phát triển mảng bảo hiểm xây dựng lắp 
đặt, bảo hiểm tài sản - thiệt hại sẽ ngày càng rộng mở, nhằm 
đáp ứng thêm nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài, bên 
cạnh việc chủ yếu cung cấp dịch vụ cho các chủ dự án trong 
nước như hiện nay (các công trình xây dựng nước ngoài hiện 
chủ yếu vẫn do các nhà bảo hiểm nước ngoài cung cấp).

Còn với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, TPP cũng mở ra cơ hội 
nhưng có phần khiêm nhường hơn do đặc thù kinh doanh 
bảo hiểm của khối này chỉ tập trung chủ yếu ở các dòng sản 
phẩm bảo hiểm nhân thọ, sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức 
khỏe, bảo hiểm hưu trí. Bởi thế, cơ hội không quá đa dạng, 
chỉ mở ra đối với các dòng sản phẩm chính kể trên dành cho 
người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trong đó, các luồng 
vốn đầu tư quốc tế đổ bộ vào thị trường Việt Nam trên nhiều 
lĩnh vực như chứng khoán, bất động sản cũng sẽ làm gia 
tăng khả năng đầu tư tài chính của các doanh nghiệp bảo 
hiểm từ quỹ chủ hợp đồng, hứa hẹn mức lãi suất hấp dẫn 
giúp phát triển bảo hiểm liên kết chung, bảo hiểm liên kết 
đơn vị... Đặc biệt, nhu cầu bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm cho 
người cao tuổi sẽ tăng cũng bởi Việt Nam đang có tốc độ già 
hóa dân số nhanh.
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NGÀNH BẢO HIỂM VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TỪ TPP

Cơ hội luôn song hành cùng thách thức. Với các doanh 
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, nhiệm vụ đặt ra 
là phải phát triển, đổi mới sản phẩm phù hợp với yêu cầu 
của nền kinh tế - xã hội như bảo hiểm công trình quy mô lớn, 
phức tạp; bảo hiểm công nghệ cao, bảo hiểm tín dụng xuất 
khẩu, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm hàng 
hóa xuất khẩu, bảo hiểm ô nhiễm môi trường…

Không chỉ phải cạnh tranh trong nội khối DN đang hoạt 
động tại thị trường Việt Nam mà còn vươn ra đối đầu với các 
nhà bảo hiểm ngoại khác, thách thức này cũng đặt ra nhu 
cầu buộc các DNBH phi nhân thọ Việt phải đổi mới về công 
nghệ thông tin, công nghệ, dịch vụ, nhân sự… nếu không 
muốn mất lợi thế ngay chính trên sân nhà. Thách thức trong 
việc nâng cao năng lực cạnh tranh cũng khiến các doanh 
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải mở rộng dịch vụ khách 
hàng, quản lý rủi ro và phân tán rủi ro để nâng cao hiệu quả 
kinh doanh. Chưa kể, các doanh nghiệp khối này còn phải 
cạnh tranh với doanh nghiệp phi nhân thọ tại nước ngoài 
được cung cấp sản phẩm qua biên giới. 

Về phía các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cũng phải 
tạo ra những sản phẩm hấp dẫn, để có thể cạnh tranh với 
các sản phẩm cùng loại của các nhà bảo hiểm khác trong và 
ngoài nước. Các DN khối này cũng phải nâng cao năng lực 
cạnh tranh thông qua các khâu phân phối sản phẩm, quản 
lý hợp đồng, quản trị rủi ro, quản trị và nâng cao hiệu quả 
đầu tư tài chính để tồn tại và phát triển. Các doanh nghiệp 
bảo hiểm khối này cũng phải cạnh tranh với các định chế tài 
chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản trong thu hút 
tiền nhàn rỗi đầu tư vào bảo hiểm nhân thọ… 

Hội nhập khiến quản trị DNBH cần thiết hơn bao giờ hết

Cùng với quá trình hội nhập, tốc độ tăng trưởng nhanh của 
thị trường bảo hiểm Việt Nam những năm gần đây cũng 
khiến các chuyên gia trong ngành cho là sẽ kéo các rủi ro 
tăng theo. Từ đây đặt các nhà bảo hiểm trước yêu cầu phải 
tăng cường quản trị rủi ro (ERM). 

Bởi vậy, theo ông Saman, những ảnh hưởng của hội nhập 
khu vực như từ TPP cùng với việc chú trọng ERM của các 
ngành khác (như ngân hàng và các định chế tài chính khác) 
cũng đang khiến ERM cần thiết với DNBH hơn bao giờ hết. 
Ngoài tạo ra sân chơi chung cho các công ty bảo hiểm, ERM 
còn mang ý nghĩa to lớn trong tạo kỷ luật cho thị trường, 
nhờ đó, tăng cường lòng tin của công chúng cũng như tăng 
cường giá trị cho các cổ đông.
Năm 2015, theo ước tính của Cục Quản lý & Giám sát Bảo 
hiểm - Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị 
trường ước đạt 68.374 tỷ đồng, tăng 21,9% so với năm 2014. 
Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 
31.374 tỷ đồng, tăng 14% và doanh thu phí bảo hiểm nhân 
thọ ước đạt 37.000 tỷ đồng, tăng 29,5% so với năm 2014. 
Riêng khối phi nhân thọ, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc 
giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân trên 11%/năm.

Do cơ hội và thách thức từ TPP có phần lấn át hơn khối nhân 
thọ cộng với đặc thù chủ yếu là DN nội nên với khối phi nhân 
thọ, quản trị rủi ro đang trở nên cấp thiết hơn nên bài viết 
cũng bàn sâu về quản trị DN dành riêng cho khối phi nhân thọ. 

Tính đến thời điểm này, thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện 
có 29 DNBH phi nhân thọ (bao gồm 10 công ty TNHH 1 
thành viên, 4 công ty TNHH 2 thành viên trở lên, 15 công 
ty cổ phần) và 1 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài. 
Trong số 29 DN kể trên thì có tới 16 DN trong nước và 13 DN 
nước ngoài trong khi với khối bảo hiểm nhân thọ thì chủ 
yếu là DN nước ngoài (chỉ có duy nhất một DN nội là Bảo 
Việt Nhân thọ). 

Theo tổng hợp của Cục Quản lý & Giám sát Bảo hiểm - Bộ Tài 
chính, hầu hết DNBH phi nhân thọ sử dụng mô hình quản trị 
đảm bảo tuân thủ pháp luật nền và pháp luật chuyên ngành 
nhưng vẫn còn có những DN không có Ban kiểm soát/kiểm 
soát viên chủ yếu do nhận thức về vai trò của các thành viên 
này chưa cao.

Quản trị DN tại các DNBH phi nhân thọ hiện phổ biến ở 3 mô 
hình chính, đó là mô hình tập trung (AAA,  AIG,  MSIG,  SVI, 
Groupama,  ACE, Cathay,  Liberty); mô hình phân tán, phân 
cấp (ABIC,  VBI,  VNI,  Bảo  Việt, PVI, MIC, PTI, BSH, Bảo Long); 
mô hình kết hợp (Bảo  Minh,  BHV,  Fubon, QBE,  VASS,  XTI,  
PJICO,  GIC,  BIC,  Phú Hưng). Theo đó, các doanh  nghiệp  có  
vốn  đầu  tư  nước  ngoài có xu hướng chọn mô  hình  tập  

trung,  các  DNBH  trong  nước  thiên về áp  dụng  mô  hình 
kết hợp. 

Không phủ nhận các mô hình trên đã tạo sự chủ động cho 
các DNBH nhằm quản lý hiệu quả  các  rủi  ro, tuy nhiên, vẫn 
còn đó những tồn tại như mâu thuẫn, cạnh tranh giữa các 
phòng ban, chi nhánh khi phân cấp không rõ ràng, chặt chẽ; 
mô hình phân tán, giao quyền cho các chi nhánh cũng có 
thể làm tăng rủi ro trục lợi, rủi ro tuân thủ. Chưa kể, còn xảy 
ra sai phạm trong công tác hạch toán, bồi thường, thông tin 
báo cáo. Nguyên nhân được chỉ ra đó là do hệ thống quản lý 
rủi ro, kiểm tra, kiểm soát nội bộ mang tính hình thức, chưa 
thực chất. 

Về Hội đồng quản trị (HĐQT), Hội đồng thành viên, trong 
khi nhiều DNBH phi nhân thọ đã  xây dựng khá đầy đủ cơ 
chế, quy chế hoạt động của HĐQT thì tại 1 số DN, thành 
viên HĐQT còn chưa đa dạng về chuyên môn (bảo hiểm/
tài chính/pháp lý/kế toán…). Doanh nghiệp bảo hiểm đã 
niêm yết chưa đáp ứng yêu cầu về thành viên độc lập; nhiều 
DNBH không có tiểu ban thuộc HĐQT, số lượng tiểu ban ít. 
Nguyên  nhân chủ yếu vẫn do nhận thức của bản thân DNBH 
về công tác QTDN chưa cao trong khi pháp  luật cũng chỉ 
mới quy định nguyên tắc khung.
 
Liên quan đến ban điều hành, vẫn còn tồn tại việc thiếu 
hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực trung- cao cấp có trình 
độ, kinh nghiệm quản trị, điều hành; có sự thay đổi thường 
xuyên Tổng giám đốc tại DNBH, kể cả DNBH có vốn đầu tư 
nước ngoài.

Nguyên nhân chủ yếu vẫn do quy luật đối với thị trường mới 
phát triển, chưa chú trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng 
đào tạo cán bộ, quy định về tiêu chuẩn người điều hành mới 
chỉ là quy định khung. 

Nâng cao quản trị nhằm đảo bảo cam kết quốc tế

Trước tình hình trên, Cục Quản lý & Giám sát bảo hiểm 
(Bộ Tài chính) cũng đã đưa ra giải pháp nâng cao công tác 
quản trị, điều hành DNBH phi nhân thọ Việt Nam giao đoạn 
2015-2020. Theo đó, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan 
quản lý và DNBH thông qua “cầu nối” là Hiệp hội bảo hiểm 
Việt Nam. Ngoài đảm bảo thực hiện các cam kết quốc tế 
mà Việt Nam là thành viên, nhằm tiếp  cận các chuẩn mực, 
thông lệ quốc tế về kinh doanh bảo hiểm cũng như từng 
bước thu hẹp khoảng cách phát triển, nhóm giải pháp này 
còn nhằm hướng tới mục tiêu chung là phát triển thị trường 
bảo hiểm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội 
trong từng thời kỳ; tăng cường tính an toàn, bền vững, hiệu 
quả của thị trường và khả năng đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa 
dạng.

Theo đó, cơ quan quản lý cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ 
pháp luật, duy trì việc đẩy mạnh thực hiện tái cấu trúc DNBH, 
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường công tác 
đào tạo, tuyên truyền. Còn về phía DNBH cũng phải đưa ra 
các nhóm giải pháp về quản trị hoạt động kinh doanh cũng 
như nhóm giải pháp về quản trị tài chính.
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Mối quan hệ giữa năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp

Theo kết quả khảo sát năm 2012 của Tổ chức Tài chính Quốc 
tế (IFC) về chất lượng quản trị doanh nghiệp của các doanh 
nghiệp niêm yết tại Việt Nam theo các tiêu chí của Thẻ điểm 
quản trị (Corporate Governance Scorecard), các doanh ng-
hiệp có điểm số cao nhất về chất lượng quản trị doanh ng-
hiệp đều có kết quả kinh doanh tốt hơn các nhóm còn lại, 
thể hiện qua các chỉ tiêu về khả năng sinh lời ROA, ROE của 
các doanh nghiệp. Theo đó, nhóm 25 doanh nghiệp có chất 
lượng quản trị doanh nghiệp tốt nhất có ROA ở mức 9,5%, 
ROE đạt 17,2%; trong khi nhóm 25 doanh nghiệp có điểm số 
về quản trị thấp nhất có ROA chỉ đạt 1,4% và ROE đạt 1,2%, 

thấp hơn nhiều so với nhóm doanh nghiệp có điểm số quản 
trị cao. 

Những con số trên đã thể hiện mối quan hệ nhân quả giữa 
năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 
Với những điều kiện về nguồn lực như nhau, quản trị tốt sẽ 
phát huy có hiệu quả những nguồn lực đó, giúp huy động 
tốt hơn các nguồn vốn từ bên ngoài và duy trì được tốc độ 
tăng trưởng vững chắc về doanh thu và lợi nhuận. Ngược 
lại, nếu năng lực quản trị yếu kém sẽ không khai thác được, 
thậm chí làm suy giảm những nguồn lực đó, dẫn đến tổn 
thất và làm giảm giá trị doanh nghiệp, mất niềm tin của các 
nhà đầu tư, cổ đông, và khách hàng của doanh nghiệp. 

Thực trạng quản trị công ty tại các công ty niêm yết tại Việt Nam

Hiện tại, các công ty niêm yết tại Việt Nam tuân thủ khung 
quản trị công ty tại Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 
01/7/2015, các quy định cụ thể hướng dẫn về Quản trị Công 
ty tại Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, quy định 
về niêm yết và giám sát niêm yết của Sở giao dịch Chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Về cơ bản, các do-
anh nghiệp niêm yết đã tuân thủ các quy định liên quan đến 
việc xây dựng quy chế quản trị nội bộ của công ty, thực hiện 
công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định. Tuy 
nhiên, theo thống kê của Sở giao dịch Chứng khoán Thành 
phố Hồ Chí minh, chỉ có 1/3 số công ty niêm yết đáp ứng 
được quy định tối thiểu một phần ba số thành viên Hội đồng 
Quản trị là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập. Bên cạnh 
đó, phần lớn các công ty niêm yết không có các Tiểu ban 
giúp việc cho Hội đồng Quản trị và ngay cả với những công 
ty đã đảm bảo yêu cầu này thì việc thiết lập các Tiểu ban 
hiện mới chỉ để đảm bảo vấn đề hình thức theo quy định 
mà hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Vấn đề mà các doanh 
nghiệp đang gặp phải là thiếu cơ cấu thành viên Hội đồng 
Quản trị độc lập để tham gia vào các Tiểu ban và thành viên 
của các Tiểu ban đồng thời là thành viên Ban Điều hành dẫn 
đến sự không độc lập giữa một bên đề xuất (Ban Điều hành) 
và một bên thẩm định cho Hội đồng Quản trị (các Tiểu ban). 
Thực trạng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực quản 
trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết. 

Bên cạnh các quy định tại Việt Nam về quản trị công ty, từ 
năm 2012, Dự án đánh giá Thẻ điểm Quản trị Công ty khu 
vực ASEAN – sáng kiến của Diễn đàn thị trường Tài chính 
khu vực ASEAN (ACMF) – đã bắt đầu tiến hành đánh giá các 
doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Các tổ chức đánh tham 
gia Dự án bao gồm: Viện Quản trị công ty Indonesia, Tổ chức 
Bảo vệ nhà đầu tư thiểu số Malaysia, Viện Quản trị công ty 
Philippines, Viện Quản trị công ty Singapore, Viện Quản trị 
công ty Thái Lan, Trung tâm Nghiên cứu quản trị công ty, 
định chế và tổ chức - Trường Đại học Quốc gia Singapore và 
nhóm chuyên gia về quản trị công ty từ Việt Nam, đứng đầu 
là TS. Nguyễn Thu Hiền, Giám đốc Chương trình Maastricht 
MBA, Trường đại học Bách khoa TP. HCM. Đánh giá được thực 
hiện căn cứ trên năm lĩnh vực, bao gồm: (i) Quyền của cổ 
đông; (ii) đối xử bình đẳng với các cổ đông; (iii) vai trò của 
các bên có quyền lợi liên quan; (iv) công bố thông tin và 
minh bạch; và (v) trách nhiệm của Hội đồng Quản trị. 

Sau bốn năm tham gia Dự án đánh giá Thẻ điểm Quản trị 
Công ty khu vực ASEAN, điểm số của các doanh nghiệp niêm 
yết Việt Nam đã từng bước cải thiện nhưng vẫn đạt điểm 
thấp nhất và dưới mức trung bình so với các nước tham gia 
đánh giá trong khu vực ASEAN (bao gồm: Thái Lan, Malaysia, 
Singapore, Indonesia, Philippines và Việt Nam). Năm 2014, 
Việt Nam đạt tổng điểm trung bình là 35,1 điểm, tăng 1,2 

điểm so với năm 2013, tuy nhiên vẫn còn cách biệt rất xa 
so với điểm số của nước đạt điểm cao nhất là Thái Lan với 
84,5 điểm. Trong đó, điểm số liên quan đến trách nhiệm của 
Hội đồng Quản trị của doanh nghiệp niêm yết Việt Nam chỉ 
đạt trên 20% và là điểm số thấp nhất trong số năm lĩnh vực 
được đánh giá. Kết quả này một lần nữa khẳng định năng lực 
quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam 
còn khá thấp và là lĩnh vực cần được nghiêm túc nghiên 
cứu, đầu tư và tăng cường hơn nữa để các doanh nghiệp 
Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp cận với thị trường vốn khu 
vực và quốc tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày 
càng mạnh mẽ. 

Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị của các 
doanh nghiệp niêm yết
Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước

- Thành lập Tổ chức quản lý cấp quốc gia về Quản trị công ty:
Kinh nghiệm từ các nước trong khu vực cho thấy, các cơ 
quan quản lý nhà nước có vai trò quan trọng trong việc định 
hướng và phát triển quản trị công ty của mỗi quốc gia. Đó 
là lý do các quốc gia được đánh giá có điểm quản trị công ty 
cao và có nhiều tiến bộ trong khu vực như: Thái Lan, Singa-
pore, Philippines, … đều có Viện Quản trị công ty của quốc 
gia. Tại Việt Nam, hiện tại mới chỉ có một nhóm các chuyên 
gia nghiên cứu và tham gia vào Dự án Quản trị công ty trong 
khu vực. Chính vì vậy sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng đến 
công tác thực hiện và tuân thủ những nguyên tắc quản trị 
công ty của các doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế. Do đó, 
các cơ quan quản lý Nhà nước cần sớm nghiên cứu, đề xuất 
việc thành lập một Tổ chức cấp quốc gia để chỉ đạo và định 
hướng công tác quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tổ chức này sẽ đóng vai trò: (i) nghiên cứu, xem xét việc 
đưa các chuẩn mực và thông lệ quản trị công ty tốt trên thế 
giới và khu vực để áp dụng tại Việt Nam hoặc xây dựng các 
chuẩn mực quản trị công ty của quốc gia để triển khai thực 
hiện; (ii) hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá và khuyến 
khích thực hành quản trị công ty tốt; (iii) thực hiện công tác 
truyền thông rộng rãi về vai trò của quản trị công ty và cung 
cấp các nguồn thông tin, tài liệu để các doanh nghiệp tiếp 
cận, truy cập dễ dàng; (iv) tổ chức các chương trình đào tạo 
chuyên biệt cho các lãnh đạo doanh nghiệp mà đặc biệt là 
thành viên Hội đồng Quản trị để họ nhận thức được tầm 
quan trọng của quản trị công ty và đưa các mô hình, hệ 
thống tiêu chuẩn quản trị áp dụng trên thực tiễn tại doanh 
nghiệp, … Từ thực tiễn kinh nghiệm của một số nước trong 
khu vực cho thấy, trong điều kiện chưa thể đảm bảo tuân 
thủ theo chuẩn mực quản trị công ty tốt nhất, mỗi quốc gia 
có thể xây dựng một Hệ thống chuẩn mực quản trị quốc gia 
tiệm cận với các chuẩn mực quản trị tốt nhất và xây dựng lộ 
trình để đạt được những chuẩn mực này.

THS. ĐÀO ĐÌNH THI 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Nâng cao năng lực quản trị trong các doanh nghiệp niêm yết, 
góp phần tối đa hóa hiệu quả hoạt động doanh nghiệp
Trong những năm gần đây, nhận thức về vai trò của quản trị công ty trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp niêm 
yết, ngày càng được nâng cao. Để tối đa hóa hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp không chỉ 
quan tâm đến mục tiêu thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong ngắn hạn, mà đã từng 
bước tập trung nâng cao năng lực quản trị theo thông lệ quốc tế để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị 
bền vững trong dài hạn, và đặc biệt là thu hút nguồn vốn đầu tư vào doanh nghiệp. 
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- Nâng cao hiệu quả giám sát tuân thủ quản trị công ty của các 
doanh nghiệp niêm yết:
Các cơ quan chức năng (như: Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí 
Minh và Hà Nội,…) cần thường xuyên rà soát các quy định về 
quản trị công ty/quy định về niêm yết và giám sát niêm yết 
nhằm nâng cao hiệu quả giám sát việc tuân thủ các quy định 
về quản trị công ty đối với các công ty niêm yết. Bên cạnh 
đó, cần đưa vào áp dụng các chế tài cụ thể đối với các do-
anh nghiệp chưa thực hiện hoặc chưa xây dựng lộ trình thực 
hiện theo các chuẩn mực quản trị công ty tốt, từ đó đảm bảo 
tính hiệu lực của quy định trên thực tế, đồng thời tạo động 
lực để các doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị công ty.

Đối với doanh nghiệp niêm yết
- Nâng cao nhận thức về vai trò và nguyên tắc quản trị:
Để nâng cao năng lực quản trị, trước hết các nhà quản trị 
cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vai trò và các nguyên tắc 
quản trị, làm cơ sở cho quá trình thực hành quản trị. Theo 
“Các Nguyên tắc Quản trị doanh nghiệp” của Tổ chức Hợp 
tác và Phát triển Kinh tế (OECD), quản trị doanh nghiệp được 
hiểu là những biện pháp nội bộ để điều hành và kiểm soát 
doanh nghiệp, liên quan tới các mối quan hệ giữa Hội đồng 
Quản trị, Ban Điều hành và các cổ đông của một doanh 
nghiệp với các bên có quyền lợi liên quan. Quản trị doanh 
nghiệp cũng tạo ra một cơ cấu để đề ra các mục tiêu của do-
anh nghiệp, và xác định các phương tiện để đạt được những 
mục tiêu đó, cũng như để giám sát kết quả hoạt động của 
doanh nghiệp. 

Khi nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vai trò và các nguyên 
tắc quản trị, các nhà lãnh đạo sẽ tự nguyện hướng doanh 
nghiệp đi theo những nguyên tắc quản trị tốt nhất để tối đa 
hóa hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, nâng cao khả năng 
tiếp cận thị trường vốn, và thực hiện tốt hơn việc tuân thủ 
và giảm xung đột lợi ích giữa các bên có quyền lợi liên quan. 
Chính vì vậy, việc thay đổi và nâng cao nhận thức về quản 
trị công ty phải được khởi nguồn từ cấp lãnh đạo cao nhất 
trong doanh nghiệp niêm yết mà ở đây chính là Hội đồng 
Quản trị (với vai trò của Chủ tịch Hội đồng Quản trị) và Tổng 
Giám đốc. Nếu không có sự cam kết từ lãnh đạo cấp cao sẽ 
rất khó để nâng cao quản trị doanh nghiệp và trên thực tế 
đây cũng chính là phần có điểm số thấp nhất của Việt Nam 
trong năm lĩnh vực được đánh giá theo Thẻ điểm quản trị 
công ty khu vực ASEAN.

- Chủ động áp dụng các công cụ để nâng cao chuẩn mực 
quản trị Công ty:
Bên cạnh việc tuân thủ các khung quản trị doanh nghiệp tại 
Việt Nam theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, quy định liên 
quan đến quản trị công ty của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước, các doanh nghiệp niêm yết cần chủ động 
nghiên cứu, áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quản trị 
công ty tốt trên thế giới và khu vực tại doanh nghiệp. Hiện 

tại, các công ty niêm yết tại Việt Nam được khuyến khích sử 
dụng công cụ Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN để 
nâng cao chuẩn mực và thực tiễn thực hành quản trị của do-
anh nghiệp. Việc sử dụng công cụ này sẽ giúp doanh nghiệp 
xác định được cụ thể những điểm yếu/tồn tại trong quản trị 
của doanh nghiệp từ Bộ câu hỏi chi tiết trong Thẻ điểm, từ 
đó xác định những điểm doanh nghiệp có thể cải thiện ngay 
và kế hoạch dài hạn để vươn tới những chuẩn mực cao hơn. 

Nhận thức về vai trò của quản trị công ty sẽ được chuyển 
hóa thành thái độ và hành động cụ thể của lãnh đạo do-
anh nghiệp. Chính vì vậy, việc đưa vào áp dụng một công 
cụ đánh giá hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp đi đúng hướng 
và thúc đẩy việc áp dụng những thông lệ thông lệ quản trị 
công ty tốt tại doanh nghiệp. 

- Nâng cao năng lực quản trị của Lãnh đạo doanh nghiệp 
niêm yết:
Trong mô hình quản trị của các công ty niêm yết hiện nay, 
Hội đồng Quản trị và các Tiểu ban giúp việc có vị trí rất quan 
trọng trong việc định hướng tầm nhìn, mục tiêu chiến lược 
và các chính sách quan trọng của doanh nghiệp như lương 
thưởng, bổ nhiệm cán bộ cấp cao, chiến lược và đầu tư, kiểm 
toán nội bộ,... Theo các nguyên tắc của OECD, để thực hiện 
nhiệm vụ giám sát hiệu quả quản lý, ngăn ngừa xung đột lợi 
ích và cân bằng khả năng cạnh tranh của công ty, Hội đồng 
Quản trị phải có khả năng đánh giá khách quan – điều này 
được thể hiện qua cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị độc 
lập trong Hội đồng Quản trị công ty. Việc đáp ứng được yêu 
cầu này đòi hỏi phải có một đội ngũ nhân lực cấp cao có 
trình độ, kinh nghiệm phù hợp trên thị trường lao động để 
doanh nghiệp có thể tin dùng và sử dụng đội ngũ này với 
vai trò thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhằm nâng cao 
năng lực quản trị và tính khách quan của Hội đồng Quản trị 
công ty.

Trên thực tế, đa phần các doanh nghiệp niêm yết lớn trên 
thị trường xuất thân từ doanh nghiệp nhà nước và hiện tại 
Nhà nước vẫn nắm giữ một phần vốn đáng kể trong doanh 
nghiệp. Vì vậy, việc thay đổi tư duy về việc bầu các thành 
viên Hội đồng Quản trị độc lập tham gia quản trị công ty cần 
có định hướng chỉ đạo và triển khai thực hiện từ các cơ quan 
quản lý vốn Nhà nước. 

Chính vì vậy, các doanh nghiệp (đặc biệt là các Doanh nghiệp 
niêm yết hiện Nhà nước đang nắm giữ cổ phần chi phối) cần 
có lộ trình và giải pháp cụ thể để đáp ứng tiêu chuẩn về cơ 
cấu thành viên Hội đồng Quản trị độc lập theo luật định. 
Năng lực hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản 
trị cũng cần được nâng cao để phát huy vai trò tư vấn, tham 
mưu của bộ phận này lên Hội đồng Quản trị, góp phần nâng 
cao năng lực quản trị của Hội đồng Quản trị. Khi năng lực 
quản trị được nâng cao, lãnh đạo doanh nghiệp sẽ nhận 
thức được vấn đề: quản trị công ty trên thực tế không chỉ là 

công tác tuân thủ những quy định/chuẩn mực đã đặt ra, mà 
là sự đồng hành cùng doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp 
tạo ra những giá trị vượt lên trên những chuẩn mực đó.

- Xây dựng và ban hành hệ thống các quy chế nội bộ: 
Bên cạnh việc xây dựng một cơ cấu quản trị vững mạnh trên 
cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam kết hợp 
với việc vận dụng các thông lệ quốc tế về quản trị doanh 
nghiệp, doanh nghiệp cần xây dựng và ban hành hệ thống 
các quy chế nội bộ nhằm tạo ra một cơ chế quản trị thống 
nhất và xuyên suốt để kiểm soát, giám sát hoạt động của 
doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu 
quả, góp phần đảm bảo lợi ích của cổ đông và sự hài hòa với 
lợi ích của các bên liên quan bao gồm cổ đông, khách hàng, 
người lao động và cộng đồng.

- Quản trị mối quan hệ giữa các bên có quyền lợi liên quan:
Các doanh nghiệp niêm yết cần duy trì mối liên hệ với các 
bên có quyền lợi liên quan thông qua các cuộc đối thoại 
trực tiếp và gián tiếp để chủ động nhận diện được các vấn 
đề mang tính xu hướng cũng như giúp doanh nghiệp nhìn 
nhận một cách khách quan về những chính sách mà doanh 
nghiệp đang áp dụng, nhận diện được các nguy cơ tiềm ẩn 
cũng như hoạch định những bước phát triển phù hợp một 
cách chủ động, đảm bảo cho sự phát triển bền vững cho 
doanh nghiệp trong tương lai. 

Nâng cao năng lực quản trị công ty – gia tăng giá trị doanh 
nghiệp niêm yết Việt Nam
Ngày nay, đối với các doanh nghiệp niêm yết thì giá trị cổ 
phiếu là phần không thể tách rời giá trị doanh nghiệp. Rất 
nhiều doanh nghiệp có các lợi thế về quy mô vốn hóa, tiềm 
lực tài chính nhưng đang bị thị trường đánh giá chưa tương 
xứng với tiềm năng trong khi có những doanh nghiệp lại 
được nhà đầu tư sẵn sàng trả cao hơn giá trị thị trường tới 

40%-50% để được sở hữu cổ phiếu của doanh nghiệp đó. 
Bởi vì còn một một yếu tố then chốt nữa trong quyết định 
đầu tư vào một doanh nghiệp là lòng tin. Nếu không tạo 
dựng được lòng tin, sẽ rất khó thu hút được các nhà đầu tư. 
Việc quản trị doanh nghiệp tốt sẽ giúp các doanh nghiệp tạo 
dựng uy tín, thu hút được đội ngũ lao động tốt và gắn bó 
họ với doanh nghiệp (Các nguyên tắc quản trị công ty, IFC 
2010). Niềm tin của công chúng và giá trị thương hiệu có thể 
khiến người ta tin tưởng hơn vào các sản phẩm của doanh 
nghiệp, và điều này sẽ dẫn đến việc nâng cao doanh số, từ 
đó dẫn đến việc gia tăng lợi nhuận và giá trị doanh nghiệp.
 
Nâng cao năng lực quản trị công ty không phải là một bài 
toán nhất thời trong ngắn hạn mà là một chặng đường dài 
và cần sự quyết tâm, nỗ lực của toàn bộ thị trường, bao gồm: 
các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty niêm yết, các nhà 
đầu tư, và hướng tới mục tiêu tất cả các doanh nghiệp trên 
thị trường cùng tham gia thực hiện. Khi xây dựng được một 
hệ thống quản trị công ty tốt, hiệu quả hoạt động của do-
anh nghiệp chắc chắn sẽ được tối ưu hóa, và khi đó doanh 
nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội nhanh chóng tiếp cận với thị 
trường vốn trong và ngoài nước, vươn xa trong khu vực 
ASEAN và thế giới.

Tài liệu tham khảo:
1.Các nguyên tắc quản trị công ty của OECD (IFC & OECD, 2010)
2.Báo cáo thẻ điểm quản trị (IFC, 2012)
3.Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN (HSX, 2015)
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Bảo hiểm trong lĩnh vực đường thủy nội địa 
tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt - Thực trạng và giải pháp và những thảm họa môi trường khó có thể khắc phục được 

cũng như những hậu quả khác trong khi việc bảo đảm an 
toàn hàng hải và giảm thiểu tai nạn trong quá trình điều 
hành và quản trị tàu còn là một vấn đề phức tạp. 

Với đặc thù địa lý trên đây cộng với các nguyên nhân khách 
quan và chủ quan khác nên hàng năm số vụ tai nạn trên 
các tuyến ĐTNĐ xảy ra là khá phổ biến. Theo số liệu thống 
kê của Cục đường sông Việt Nam thì từ năm 2011 đến hết 
6 tháng đầu năm 2015, cả nước đã xảy ra 516 vụ TNGT trên 
đường thủy, làm chết 409 người, bị thương 65 người, so với 
5 năm trước đã giảm 52,5% số vụ, số người chết giảm 55,3 %, 
sổ người bị thương giảm 50,3%.

Tai nạn trong GTVT ĐTNĐ là một trong những vấn đề nổi 
cộm trong xã hội hiện nay và có diễn biến phức tạp. Hàng 
năm, số vụ tai nạn và số người bị thương tuy có giảm nhưng 
số người chết tăng cao. Tai nạn đã cướp đi nhiều sinh mạng 
và làm bị thương nhiều người, đẩy nhiều gia đình vào hoàn 
cảnh hết sức khó khăn về kinh tế nhất là trong những trường 
hợp người chết là trụ cột của gia đình. Bên cạnh đó là những 
thiệt hại về kinh tế, bao gồm các chi phí liên quan, thiệt hại 
về phương tiện giao thông, về hạ tầng cơ sở, chi phí khắc 
phục, điều tra vụ TNGT cùng với thiệt hại do hao phí thời 
gian lao động của chính người bị tai nạn và cả của những 
người chăm sóc người đó. Ngoài ra, TNGT, đặc biệt là những 
vụ TNGT lớn, nghiêm trọng thường gây nên những tác động 
tâm lý rất lớn cả trước mắt cũng như về lâu dài đối với người 
bị tai nạn, người thân của người đó và đối với cả xã hội.

Tai nạn trong hoạt động giao thông đường thủy luôn có 
thể xảy ra bất kỳ lúc nào và rất khó có thể đoán định trước. 
Những rủi ro xảy ra với con tàu trong quá trình hành thủy 
có nguy cơ khiến các chủ tàu phải gánh chịu những thiệt 
hại vật chất rất lớn, đôi khi vượt quá khả năng tài chính của 
họ. Tuy nhiên, với việc chủ tàu tham gia bảo hiểm thân tàu 
và trách nhiệm dân sự chủ tàu tại Bảo Việt thì chủ tàu hoàn 
toàn có thể yên tâm trong hoạt động kinh doanh vận tải vì 
khi không may có rủi ro xảy ra đối với đối tượng được bảo 
hiểm và rủi ro thuộc trách nhiệm của bảo hiểm thì chủ tàu sẽ 
được xem xét giải quyết bồi thường, bù đắp thiệt hại, được 
hỗ trợ về tài chính, sửa chữa hoặc có thể mua mới phương 
tiện để nhanh chóng khắc phục tổn thất, ổn định cuộc sống 
và sản xuất kinh doanh.

Bảo hiểm hàng hải Việt Nam nói chung cũng như bảo hiểm 
tàu thủy nội địa của Việt Nam nói riêng đã có cả quá trình 
hình thành, phát triển và đang đứng trước những thách thức 
của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa. Do 
đó giúp chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên nhận thức và 
hiểu rõ về bảo hiểm sẽ tạo điều kiện và cơ hội nâng cao hiệu 

quả kinh tế trong sử dụng tàu và ngăn ngừa được những 
thiệt hại có thể xảy ra, góp phần tích cực trong việc phát 
triển kinh tế và thương mại hàng hải. 

Hoat động kinh doanh bảo hiểm tàu thủy nội địa của Bảo Việt 
Tiềm năng thị trường và một số đặc điểm chung về đường thủy 
nội địa
- Theo số liệu thống kê của Bộ GTVT thì phương tiện tự hành 
hiện trên toàn quốc hiện có khoảng 201.900 PTTNĐ có tổng 
tải trọng là 11.3 triệu tấn, đội tàu lai dắt có 5.444 phương 
tiện, sà lan 9.344 chiếc với tải trọng 3.3 triệu tấn, phương 
tiện chở khách có 11.675 chiếc với 371.955 ghế. Tàu vận 
tải sông pha biển (VR-SB) có 284 phương tiện SB tham gia 
vận chuyển chuyến sông pha biển từ Quảng Ninh đến Kiên 
Giang. Sản lượng hàng hóa ĐTNĐ năm 2014 đạt khoảng 187 
triệu tấn/năm, thị phần vận tải chiếm khoảng 17.5%.

- Số lượng phương tiện thủy nội địa lớn, phong phú về 
chủng loại, đa dạng về kích cỡ, nhỏ gọn đáp ứng với yêu cầu 
vận chuyển ở mọi vùng sông, kênh có độ sâu chạy tàu hạn 
chế. Kết cấu của tàu thủy nội địa nhìn chung đơn giản, dễ 
đóng mới, bảo quản, sửa chữa phù hợp với truyền thống và 
kinh nghiệm đóng tàu trong dân gian. 

- Với tổng số tàu trên toàn quốc khoảng hơn 200.000 tàu 
thì số tàu được các doanh nghiệp bảo hiểm ước khoảng 
120.000 chiếc, chiếm tỷ lệ khoảng trên dưới 60% của tổng số 
tàu. Loại tàu được bảo hiểm chủ yếu là tàu chở hàng, sà lan, 
tàu chở khách. Số lượng tàu Container được bảo hiểm rất ít. 
Đối với phương tiện thủy gia dụng, mặc dù có số lượng rất 
lớn và tập trung chủ yếu ở các tỉnh miên Tây Nam Bộ nhưng 
số lượng tàu được bảo hiểm hầu như không đáng kê do loại 
tàu này chủ tàu ít đăng ký, đăng kiểm và ý thức tham gia bảo 
hiểm rất thấp.

Công tác khai thác, giám định, bồi thường của Bảo Việt
Khai thác
Hiện nay Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp 
bảo hiểm có doanh thu khá lớn trong hoạt động bảo hiểm 
tàu thủy nội địa. Thị phần bảo hiểm của Bảo Việt chiếm 
khoảng 60% của thị trường bảo hiểm tàu thủy nội địa và 
đang nhận bảo hiểm thân tàu cho khoảng 4.500 lượt tàu/
năm và bảo hiểm TNDS chủ tàu cho khoảng 12.000 lượt tàu/
năm. Đối tượng bảo hiểm truyền thống của tàu thủy nội địa 
là tàu tự hành, sà lan không tự hành, tàu kéo, tàu hút, tàu 
cuốc, tàu chở container, tàu chở dầu, tàu khách và một số 
loại tàu chuyên biệt khác.

Giám định
Bảo Việt có đội ngũ cán bộ giám định có năng lực và giàu 
kinh nghiệm. Sau khi nhận thông tin về tai nạn, Bảo Việt tiến 

BAN BẢO HIỂM HÀNG HẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT

Sự cần thiết của việc bảo hiểm tàu thủy nội địa

Việt Nam là một quốc gia có bờ biển trải dọc theo đất nước 
với chiều dài trên 3.200 km, với gần nửa dân số sống ở các 
vùng ven biển và các quần đảo. Bên cạnh đó, Việt Nam là 
một trong số những quốc gia trên thế giới có mạng lưới giao 
thông đường thủy rất thuận lợi và phát triển với hệ thống 
các sông, kênh, rạch, đầm, phá, hồ, vũng, vịnh, ven bờ biển, 
đường từ đất liền ra đảo, đường nối các đảo thuộc vùng nội 
thủy. Ngoài ra, tuyến đường thủy nội địa còn được nối liền 
giữa các địa phương và các vùng trong cả nước, giữa các 
thành phố lớn, các thị xã, giữa miền ngược và miền xuôi, 
giữa nước ta và các nước trong khu vực.

Theo số liệu thống kê của Bộ Giao thông Vận tải thì cả nước 
có hơn 3.500 sông, kênh với tổng chiều dài hơn 80.500 km, 
trong đó có khoảng 42.000 km sông, kênh có khả năng khai 
thác vận tải đường thủy (hơn 3.000 sông, kênh nội tỉnh và 
hơn 400 sông, kênh liên tỉnh), đa phần các sông chảy ra biển 
thông qua 124 cửa sông.

Với tính chất ưu việt như giá cước vận tải thấp, ít ô nhiễm 
môi trường, vận chuyển được nhiều loại hàng hoá siêu 
trường, siêu trọng, chi phí đầu tư ban đầu thấp, giao thông 
vận tải (GTVT) đường thủy đã góp phần quan trọng và phục 

vụ tốt sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm 
bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong các cuộc 
kháng chiến cũng như trong thời kỳ đổi mới đất nước và hội 
nhập kinh tế quốc tế. 

Vận tải thủy nội địa ở nước ta tập trung chủ yếu ở phía Bắc 
và phía Nam trong đó khu vực Nam Bộ và Đồng bằng sông 
Cửu Long chiếm ưu thế mạnh. Tuy nhiên, loại hình vận tải 
này vẫn chưa phát huy được nhiều do kết cấu hạ tầng luồng 
tuyến đường thủy nội địa (ĐTNĐ) chủ yếu vẫn lợi dụng vào 
điều kiện tự nhiên sẵn có, chưa được đầu tư cải tạo, nâng cấp 
và thường có bề rộng luồng hẹp, độ sâu chạy tàu thấp. Hạn 
chế lớn nhất là luồng tuyến không đồng cấp trên các tuyến 
vận tải chính: Nhiều đoạn đường cong, gấp khúc, tầm nhìn 
bị hạn chế, khoang thông thuyền của các cầu vượt sông, 
cống thủy lợi chưa đáp ứng được nhiều theo qui định, nhiều 
nơi còn cản trở lớn cho hoạt động của phương tiện thủy. 

Có thể đánh giá rằng vận tải ĐTNĐ đóng một vai trò quan 
trọng trong hệ thống vận tải nói chung nhưng trong hoạt 
động vận tải này luôn tiềm ẩn những rủi ro có thể dẫn đến 
tổn thất và thiệt hại. Rủi ro trên hành trình luôn bất ngờ, 
có thể xảy ra bất kỳ lúc nào hay chỉ cần những lỗi, sơ suất, 
bất cẩn của thuyền trưởng, thuyền viên cũng có thể gây ra 
những tổn thất rất lớn về tài sản, gây thiệt hại về tính mạng 



www.baoviet.com.vn www.baoviet.com.vnwww.baoviet.com.vn www.baoviet.com.vn

2928

SỐ XUÂN 2016
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

hành giám định để xác định nguyên nhân, mức độ hư hỏng 
và tổn thất để là cơ sở giải quyết bồi thường nếu tổn thất 
thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

Bồi thường
*  Bảo hiểm thân tàu
Theo thống kê 5 năm (2010-2014), số tiền Bảo Việt đã bồi 
thường cho khách hàng đối với thân tàu thủy là hơn 55 tỷ 
đồng. Số vụ bồi thường hàng năm trung bình khoảng trên 
dưới 1.000 vụ.
* Bảo hiểm trách nhiêm dân sự chủ tàu
Đối với bảo hiêm trách nhiệm dân sự chủ tàu, số tiền đã 
bồi thường 5 năm (2010-2014) là hơn 50 tỷ đồng. Số vụ bồi 
thường hàng năm trung bình khoảng 150-200 vụ.

Thuận lợi
Ở các địa phương uy tín, thương hiệu của Bảo Việt được nâng 
cao. Bảo Việt được sự ủng hộ nhiệt tình của chính quyền các 
cấp, các Sở, Ban, Ngành, các doanh nghiệp tại địa phương.

Với chủ trương mới là sẽ đẩy mạnh sự tăng trưởng và gia 
tăng thị phần của vận tải thủy nội địa trong vận tải hàng 
hóa và theo đánh giá chung thì hoạt động vận thủy nội địa 
vẫn có rất nhiều tiềm năng đặc biệt là ở ĐBSCL là khu vực có 
lượng hàng hóa rất lớn nên nhu cầu vận chuyển hàng hóa 
nội địa cũng như xuất khẩu rất cao. Điều này sẽ tạo điều kiện 
cho việc phát triển nghiệp vụ bảo hiểm tàu thủy nội địa tại 
địa bàn này.

Theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam thì vận tải ĐTNĐ 
trước đây do các hãng tàu nước ngoài chiếm khoảng 40% thị 
phần, phần còn lại do đội tàu Việt Nam chuyên chở. Theo văn 
bản số 5036/BGTVT-VT của Bộ GTVT thì kể từ ngày 1.4.2013 
tàu treo cờ nước ngoài đã chính thức không được quyền vận 
chuyển các tuyến nội địa. Đây là cơ hội cho đội tàu Việt Nam 
giành lại thị phần và đây cũng sẽ là cơ hội để các doanh ng-
hiệp bảo hiểm đẩy mạnh công tác khai thác bảo hiểm đội 
tàu Container nội địa nhằm tăng doanh thu về phí bảo hiểm.

Khó khăn
Kinh tế toàn cầu bước vào thời kỳ suy giảm từ năm 2008 đến 
nay và chưa có dấu hiệu hồi phục. Lạm phát tăng cao làm 
ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt 
Nam trong đó có hoạt động kinh doanh vận tải nói chung 
và kinh doanh vận tải thuỷ nói riêng. Nguồn hàng dành cho 
vận tải thuỷ có thời kỳ bị chững lại và giảm sút mạnh

Tình hình thời tiết, thuỷ văn có nhiều biến động, áp thấp 
nhiệt đới, mưa bão diễn biến thất thường không theo qui 
luật trong nhiều năm. Hàng năm, có nhiều con bão đổ bộ 
vào khu vực miền Trung và một sô tỉnh phía Nam làm cho 
kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ bị hư hỏng, gây khó 
khăn và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải thủy nội địa.

Số lượng tàu thủy của toàn quốc lớn nhưng chiếm đa phần 
là tàu có công suất, trọng tải nhỏ, tầm hoạt động hạn chế, 
không tạo được năng suất vận tải cao, hiệu quả kinh tế thấp, 
còn nhiều tàu cũ kỹ, trang thiết bị còn thiếu.

Cơ cấu đội tàu chưa hợp lý, chủ yếu là tàu hàng khô, rất ít tàu 
Container. Phương tiện gia dụng có sức chở từ 01 - 10 tấn/
chiếc, chiếm số lượng rất lớn nhưng các phương tiện này 
phần lớn không làm đăng kiểm nên gây khó khăn cho việc 
khai thác bảo hiểm.

Ý thức về việc tham gia bảo hiểm còn yếu kém do nhiều chủ 
tàu tư nhân có trình độ văn hoá tương đối thấp, một số do-
anh nghiệp lớn kinh doanh vận tải đường thuỷ của nhà nước  
hoạt động chưa hiệu quả. Khả năng tài chính của các chủ tàu 
thủy nội địa nhìn chung còn hạn chế. Bên cạnh đó số lượng 
tàu già, cũ, tuổi tàu bình quân cao, kém chất lượng, thiếu 
trang thiết bị an toàn còn rất nhiều nên khả năng xảy ra tổn 
thất là rất lớn.

Đội ngũ thuyền viên vẫn còn thiếu và yếu, ý thức chấp hành 
luật lệ giao thông kém dẫn đến nhiều TNGT đường thủy xảy 
ra hàng năm trong đó có những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm 
trọng làm chết và bị thương nhiều người, tổn thất về tài sản 
là rất lớn.

Trật tự ATGT ĐTNĐ chưa được tôn trọng, tình trạng vi phạm 
pháp luật như lấn chiếm luồng và hành lang bảo vệ luồng 
chạy tàu xảy ra nghiêm trọng trên các tuyến sông thêm vào 
đó hiện tượng phù sa bồi lắng, xả nước của các nhà máy 
thủy điện trên một số tuyến ĐTNĐ đã làm biến đổi luồng 
chạy tàu gây khó khăn cho phương tiện vận tải hoạt động.

Hoạt động vận tải ở nhiều tuyến sông, kênh ở các địa phương 
thuộc địa bàn các tỉnh Đông và Tây Nam Bộ khá nhộn nhịp 
song chưa được tổ chức quản lý chặt chẽ. Nhiều địa phương 
chưa tích cực trong công tác đăng ký, quản lý phương tiện 
nhất là phương tiện loại nhỏ. Còn nhiều phương tiện không 
tuân theo quy phạm thiết kế, không đăng ký, đăng kiểm vẫn 
tham gia giao thông.

Tại nhiều địa phương, thuyền viên và người lái phương tiện 
không được đào tạo, không có bằng, chứng chỉ chuyên 
môn hoặc bằng cấp không phù hợp nhưng vẫn điều khiển 
phương tiện. Nhiều chủ phương tiện chủ quan, coi thường 
tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác, chở quá tải, quá 
số người qui định dẫn đến tai nạn.

Các nguyên nhân chính gây nên tai nạn
Qua thống kê cho thấy các vụ tai nạn, tổn thất của tàu thủy 
nội địa xảy ra chủ yếu là hậu quả trực tiếp gây ra bởi những 
nguyên nhân sau:

Cháy nổ, bão tố, gió lốc, đâm va với tàu, thuyền khác ở dưới 
nước, đâm va vào nhà dân ven sông, vào bè nuôi trồng thủy 
sản nhất là vào mùa nước nổi.

Đắm, mắc cạn, đâm va vào vật thể ngầm, trôi nổi, cầu, công 
trình đê đập, kè, cầu cảng làm hư hỏng hệ thống trục láp, 
bánh lái, chân vịt...

Nguyên vật liệu chính dùng để đóng tàu là vật liệu gỗ nên 
hay xảy ra hiện tượng rò rỉ từ các đường trảm, sét dẫn đến hư 
hỏng hàng hóa chở trên tàu làm phát sinh trách nhiệm dân 
sự chủ tàu đối với hàng hóa.

Sơ suất của thuyền viên, thuyền trưởng, máy trưởng không 
có bằng hoặc có bằng không phù hợp. Tàu chở khách chở 
quá số người quy định, chở hàng quá tải, xếp hàng sai qui 
cách khi phương tiện đi vào khu vực nước xoáy hay bị sóng 
đánh của các phương tiện thủy nội địa khác dẫn đến tàu bị chìm.

Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ hàng hóa, khi tàu đang neo 
đậu. Các tín hiệu giao thông trang bị không đầy đủ của các 
bè cá, các bến phà, đò ngang và các phương tiện đánh bắt 
thủy sản cũng là một trong những nguyên nhân gây nên tai nạn.

Vỏ tàu, máy móc, trang thiết bị của tàu cũ kỹ, bị hao mòn tự nhiên. 
Tàu hết hạn đăng kiểm hoặc không có đăng ký, đăng kiểm.

Các phương tiện thủy hoạt động không tuân thủ và thực 
hiện đúng luật giao thông đường thủy và hướng dẫn của 
biển báo, biển chỉ dẫn. Người điều khiển phương tiện vi 
phạm các quy định về an toàn hàng hải, giao thông đường 
thủy nội địa.

Công tác quản lý nhà nước chưa đảm bảo, chưa thực hiện 
nghiêm việc tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Hệ thống 
pháp luật về giao thông ĐTNĐ hiện hành vẫn còn chưa đồng 
bộ, hiệu lực thấp, có những vấn đề liên quan đến hoạt động 
giao thông đường thủy nội địa chưa được pháp luật điều chỉnh.

Giải pháp và kiến nghị
Một là: Cần tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản 
lý Nhà nước chuyên ngành, chính quyền các địa phương 
trong việc thực hiện nghiêm túc những nội dung mà Luật 
Giao thông ĐTNĐ đã quy định. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các 
văn bản quy phạm pháp luật về giao thông ĐTNĐ: các quy 
định về điều kiện, tiêu chuẩn kết cấu hạ tầng, điều kiện kinh 
doanh dịch vụ vận tải ĐTNĐ, công tác đăng kiểm an toàn kỹ 
thuật, đào tạo, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn 
cho các chức danh trên tàu.

Hai là: Tổ chức thực hiện thường xuyên việc thông tin, tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông ĐTNĐ 
đến mọi tầng lớp nhân dân; phối hợp với các cơ quan thông 
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tấn, báo chí, các doanh nghiệp bảo hiểm để phổ biến các qui 
định liên quan đến hoạt động quản lý, khai thác vận tải thủy 
nội địa và lợi ích của việc tham gia bảo hiểm. Tăng cường 
công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra liên ngành việc thực 
hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn kỹ thuật và 
quản lý đối với kết cấu hạ tầng giao thông ĐTNĐ, hoạt động 
vận tải hành khách, hoạt động khai thác, công tác đào tạo, 
đăng ký, đăng kiểm vận tải ĐTNĐ, phương tiện, thuyền viên 
và người lái phương tiện.

Ba là: Áp dụng các biện pháp thiết lập trật tự ATGT ĐTNĐ 
tại địa phương. Yêu cầu cảng vụ đường thủy nội địa tuyệt 
đối không cho phép tàu, thuyền xuất bến khi chủ tàu không 
tuân thủ các quy định về an toàn và các quy định khác của 
pháp luật. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với 
chủ phương tiện không thực hiện công tác đăng ký, đăng 
kiểm theo quy định, để xảy ra tai nạn hàng hải, ĐTNĐ ng-
hiêm trọng.

Bốn là: Cảnh sát giao thông đường thủy cần phải phối hợp 
với Thanh tra giao thông và Bộ đội biên phòng thường 
xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về 
giao thông ĐTNĐ đối với người, phương tiện tham gia giao 
thông ĐTNĐ theo thẩm quyền và theo quy định của pháp 
luật đặc biệt đối với phương tiện thủy nội địa có nguy cơ gây 
tai nạn cao như: chở quá tải, quá số người theo quy định, vi 
phạm quy định về trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa, phương 
tiện bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của 
người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và 
dễ nổ trên ĐTNĐ (QĐ số 99/2005/QĐ-BTC ngày 22/12/2005 
của Bộ Tài chính).

Năm là: Tăng cường các biện pháp bảo đảm TTATGT ĐTNĐ 
trong mùa mưa bão, lũ, nhất là an toàn đối với phương tiện 
chở khách ngang sông, bến khách ngang sông, bến khách 
trong lòng hồ, tàu khách du lịch, nhà hàng nổi, đặc biệt là 
tàu cao tốc cánh ngầm, đồng thời phải có quy định cụ thể 
về niên hạn sử dụng tàu cao tốc. Số lượng phương tiện thủy 
nội địa đang lưu hành không có đăng ký, đăng kiểm, thuyền 
viên không có chứng chỉ chuyên môn phù hợp chiếm một tỷ 
lệ tương đối lớn. Trong những trường hợp này khi xảy ra tai 
nạn dẫn đến thiệt hại của hành khách, người thứ ba, doanh 
nghiệp bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bảo hiểm dẫn 
đến thiệt hại của hành khách và người thứ ba. Để tránh tình 
trạng này xảy ra, đề nghị các cơ quan chức năng cần tăng 
cường công tác đào tạo, trang bị chứng chỉ chuyên môn cho 
thuyền viên, giám sát kiểm tra việc đăng ký, đăng kiểm của 
phương tiện.

Sáu là: Hiện nay theo quy định của QĐ số 99/2005/QĐ-BTC 
ngày 22/12/2005 của Bộ tài chính thì mức trách nhiệm đối 
với con người và hành khách là 30 triệu đồng/người/vụ. 
Trong khi đó chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ 

giới và bảo hiểm tai nạn thuyền viên theo Nghị định 67 (khai 
thác hải sản đánh bắt xa bờ) đều có mức trách nhiệm đối với 
thiệt hại về người là 70 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn. Vì 
vậy, đề nghị Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng liên quan 
cần nghiên cứu xem xét để sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phí và nâng 
mức trách nhiệm này lên đối với con người cũng là 70 triệu 
đồng/người/vụ cho phù hợp với thực tế.

Bảy là: Số vụ TNGT đường thủy xảy ra làm phát sinh trách 
nhiệm dân sự chủ tàu ngoài hợp đồng, trách nhiệm đâm va, 
đối với thuyền viên, hành khách đặc biệt đối với hàng hóa 
chuyên chở trên tàu là khá phổ biến. Tuy nhiên, trong thực 
tế chủ tàu mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đa phần đều ở 
mức thấp, chiếu lệ, mang tính chất đối phó với các cơ quan 
chức năng cho nên khi xảy ra tổn thất thì chủ tàu được do-
anh nghiệp bảo hiểm thay mặt bồi thường cho người thứ 
ba, chủ hàng nhưng ở mức giới hạn trách nhiệm thấp. Điều 
này gây khó khăn cho người thứ ba, chủ hàng khi khiếu nại 
đòi bồi thường từ chủ tàu và tranh chấp phát sinh thường 
kéo dài, phức tạp, mất nhiều thời gian, chi phí, công sức của 
các bên. Vì vậy, đề nghị các Bộ, Ban, Ngành và các cơ quan 
chức năng cần nghiên cứu, xem xét, tháo gỡ và áp dụng việc 
bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với mọi 
phương tiện tham gia hoạt động giao thông đường thủy 
với những mức trách nhiệm cụ thể, tương ứng và phù hợp 
nhằm ngăn chặn và khắc phục bất cập trên đây.

Tám là:  Các doanh nghiệp bảo hiểm hiện đang triển khai 
nghiệp vụ bảo hiểm tàu thủy nội địa cần tổng kết, đánh giá 
hàng năm để xem xét lại sản phẩm được thực hiện, đánh giá 
tỷ lệ tổn thất để điều chỉnh tỷ lệ phí (tăng/giảm) cho phù 
hợp với thị trường và mặt bằng chung. Cần nghiên cứu thị 
trường, dự báo xu thế phát triển, sửa đổi, bổ sung, mở rộng 
quy tắc, điều khoản, điều kiện bảo hiểm, rủi ro được bảo 
hiểm nhằm tăng tính hấp dẫn của sản phẩm hiện có hoặc 
nghiên cứu đưa ra thị trường sản phẩm bảo hiểm mới từ đó 
giúp cho chủ tàu có nhiều sự lựa chọn, kích thích và nâng 
cao ý thức bảo hiểm hơn.

Kết luận
Hoạt động vận tải ĐTNĐ là một ngành phát triển có tiềm 
năng và bắt đầu tăng trưởng hàng năm đã đóng góp nhiều 
cho nền kinh tế - xã hội. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân 
cùng với nhận thức của người tham gia bảo hiểm chưa cao 
nên tỷ lệ tổn thất, số vụ tai nạn hàng năm vẫn ở mức cao gây 
tổn thất về con người, sinh mạng, sức khỏe và tài sản cho 
chủ tàu, người thứ ba, tạo gánh nặng cho xã hội.

Vì vậy cần có sự phối hợp đồng bộ của các ngành, các địa 
phương tổ chức vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người 
dân thực hiện nghiêm chỉnh luật về giao thông ĐTNĐ cùng 
với sự đầu tư, nâng cấp, cải tạo của toàn ngành vận tải sẽ 
từng bước giảm thiểu được TNGT ĐTNĐ.

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng 
thương mại Việt Nam
Trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các ngân hàng không ngừng nỗ lực để nâng cao vị thế của mình trong mắt 
khách hàng, đối tác và nhà đầu tư. Một trong những tiêu chí để xác định vị thế bên cạnh quy mô, mạng lưới hoạt động, uy tín… đó 
là hiệu quả hoạt động kinh doanh. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại không chỉ có ý nghĩa quan 
trọng đối với các ngân hàng trong việc xem xét sử dụng các nguồn lực  một cách tổng thể, tăng cường năng lực cạnh tranh mà còn 
có ý nghĩa đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho các ngân hàng hoạt động tốt hơn.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
Hiệu quả trong kinh tế được xem xét là mức độ thành công 
mà các đơn vị sản xuất hay ngân hàng đạt được trong việc 
phân bổ các nguồn lực đầu vào để có thể tối ưu hóa sản 
lượng đầu ra. Theo Ngô Đình Giao (1997), hiệu quả kinh tế 
của một hiện tượng (hoặc quá trình) kinh tế là một phạm trù 
kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực (nhân lực, 
tài lực, vật lực, tiền vốn) để đạt được mục tiêu xác định. Nó 
biểu hiện mối quan hệ tương quan giữa kết quả thu được và 
toàn bộ chi phí bỏ ra để có kết quả đó, phản ánh được chất 
lượng của hoạt động kinh tế đó, độ chênh lệch giữa hai đại 
lượng này càng lớn thì hiệu quả càng cao. 

Theo Farrell (1957), hiệu quả chi phí (CE - Cost efficiency) hay 
hiệu quả kinh tế (EE - Economic efficiency) gồm hiệu quả kỹ 
thuật (TE - Technical efficiency) và hiệu quả phân bổ (AE - Al-
locative efficiency). Hiệu quả kỹ thuật phản ánh khả năng 
đơn vị sản xuất tối đa hàng hóa đầu ra với các đầu vào có 
sẵn. Hiệu quả kỹ thuật gồm có hiệu quả kỹ thuật thuần túy 
(PTE - pure technical efficiency) và hiệu quả quy mô (SE - 
scale efficiency). Hiệu quả phân bổ phản ánh khả năng đơn 
vị sản xuất sử dụng các đầu vào theo các tỷ lệ tối ưu khi giá 
cả tương ứng của chúng đã biết. Hiệu quả kinh tế đòi hỏi sản 
xuất các đầu ra đã cho với chi phí cực tiểu, hoặc sử dụng các 
đầu vào đã có sao cho cực đại hóa doanh thu, hoặc phân bổ 
các đầu vào và đầu ra sao cho cực đại hóa lợi nhuận. 

Có nhiều cách đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh, bài 
viết sử dụng phương pháp DEA (Data Envelopment Analysis 
- phương pháp bao dữ liệu) được chính thức giới thiệu trong 
nghiên cứu của Charnes Cooper và Rhodes (1978). Phương 
pháp DEA gồm có mô hình hiệu quả không đổi theo quy mô 

(Constant returns to scale - CRS) và mô hình hiệu quả biến 
đổi theo quy mô (Variable returns to scale – VRS). Trong mô 
hình DEAVRS lại được chia nhỏ thành hiệu quả giảm theo 
quy mô (Decrease returns to scale – DRS) và hiệu quả tăng 
theo quy mô (Increase returns to scale – IRS).

Một doanh nghiệp (ngân hàng) được coi là hiệu quả nếu nó 
đạt đến mức tối đa về kết quả đầu ra trong điều kiện sử dụng 
tối ưu các yếu tố đầu vào cho trước. Điều này có nghĩa là, để 
có được một sự gia tăng trong đầu ra bắt buộc phải có sự 
gia tăng các yếu tố đầu vào và ngược lại, không thể tìm cách 
giảm một yếu tố đầu vào nào mà không giảm kết quả đầu ra. 
Như vậy, hiệu quả hoạt động ngân hàng phản ánh trình độ 
sử dụng các nguồn lực để đạt được mục tiêu, thể hiện mối 
tương quan giữa đầu ra và đầu vào bỏ ra để có được hiệu 
quả đặt ra cũng như khả năng giảm thiểu chi phí để tăng 
khả năng cạnh tranh với các định chế tài chính khác. 

Nghiên cứu xem các NHTM là đơn vị trung gian tài chính và 
cung cấp các dịch vụ tài chính, thanh toán cho các chủ thể 
trong nền kinh tế nên các biến đầu vào được lựa chọn với 3 
biến đầu vào: chi phí tiền lương (X1), tài sản cố định (X2), vốn 
huy động ( X3) và biến đầu ra bao gồm thu từ lãi (Y1) và thu 
ngoài lãi (Y2: bao gồm thu nhập từ hoạt động dịch vụ, thu 
nhập từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh, đầu 
tư và thu nhập từ hoạt động khác). Để có thể tính được hiệu 
quả chi phí chúng ta cần biết thêm các thông tin về giá của 
các đầu vào. Thông thường giá của 3 đầu vào này được tính 
xấp xỉ như sau: giá của lao động (W1) = Chi cho nhân viên/
tổng số nhân viên, giá của tư bản (W2) = Chi về tài sản/Tổng 
tài sản cố định và giá của vốn huy động (W3) = chi trả lãi và 
các khoản chi tương đương/Vốn huy động.

THS. HUỲNH THỊ HƯƠNG THẢO
KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Dữ liệu nghiên cứu
Để thực hiện nội dung nghiên cứu, tác giả đã thu thập số 
liệu trên báo cáo tài chính của 30 ngân hàng thương mại 
Việt Nam từ giai đoạn 2008 đến 2013. Hệ thống ngân hàng 
thương mại (NHTM) Việt Nam (không tính chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% 
vốn nước ngoài) gồm 38 ngân hàng là 5 NHTM nhà nước 
và 33 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP). Tuy nhiên, 
do đặc thù về việc công bố thông tin hoạt động kinh do-
anh và một số ngân hàng mới được thành lập cũng như hợp 
nhất trong khoảng thời gian nghiên cứu nên số NH trong 
mẫu nghiên cứu là 30/38 NH trong thời gian từ 2008-2013. 
Số liệu được lấy từ báo cáo thường niên của các ngân hàng 

này (báo cáo thường niên của 7 NHTMCP là NHTMCP Bắc Á 
(BacAbank), NHTMCP dầu khí toàn cầu (GBbank), NHTMCP 
Bảo Việt (Baovietbank), NHTMCP Việt Nam Thương Tín (Viet-
bank), NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (PVcombank),  NHT-
MCP xây dựng Việt Nam (VNCB) và 1 NHTM nhà nước là NH 
nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Argibank) 
không được công bố đầy đủ). Như vậy mẫu sẽ có 30 ngân 
hàng hoạt động trong sáu năm tương ứng với 180 quan sát. 
Phương pháp phân tích định lượng nghiên cứu hiệu quả 
hoạt động bằng mô hình phân tích bao dữ liệu DEA để ước 
tính hiệu quả cho từng NHTM cần nghiên cứu, sử dụng phần 
mềm DEAP 2.1 đề kiểm định tính hiệu quả hoạt động.

Hiệu quả kỹ thuật (TE) bình quân của cả mẫu qua các năm 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013 lần lượt đạt 0.5212, 0.7624, 0.7349, 0.7981, 
0.6899, 0.6141 điều này cho thấy các ngân hàng thương mại ở Việt 
Nam hiệu quả kỹ thuật chỉ đạt 52,12% ở năm 2008; 76,24% ở năm 
2009; 73,49% ở năm 2010; 79,81% ở năm 2011; 68,99% ở năm 2012 
và 61,41% ở năm 2013 hay nói một cách khác hiệu quả hoạt động 
tại các ngân hàng vẫn đang hoạt động kém hiệu quả 47,88% ở năm 
2008; 23,76% ở năm 2009; 26,51% ở năm 2010; 20,19% ở năm 2011; 
31,01% ở năm 2012; 38,59% ở năm 2013. Trong đó, Ngân hàng TMCP 
Bản Việt có hiệu quả kỹ thuật thấp nhất năm 2008 chỉ đạt 9,7%. Ngân 
hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long có hiệu quả kỹ thuật 
thấp nhất năm 2009 là 13,6%; năm 2010 là 17,4%; năm 2011 là 11,8%; 
năm 2012 là 3,9% Ngân hàng TMCP Nam Việt (hiện nay là Ngân hàng 
TMCP Quốc Dân) có hiệu quả kỹ thuật thấp nhất năm 2013 là 10,2%.

Phân tích theo mô hình DEAVRS cho phép xác định hiệu quả phụ 
thuộc vào quy mô và kết quả ước lượng có được cao hơn mô hình 
DEACRS. Hiệu quả kỹ thuật TE bình quân của cả mẫu qua các năm 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 lần lượt đạt 0.6105, 0.8271, 0.8341, 
0.8457, 0.8334, 0.7902 điều này cho thấy các ngân hàng thương mại ở 
Việt Nam hiệu quả kỹ thuật chỉ đạt 61,05% ở năm 2008; 82,71% ở năm 
2009; 83,41% ở năm 2010; 84,57% ở năm 2011; 83,34% ở năm 2012 và 
79,02% ở năm 2013 hay nói một cách khác hiệu quả hoạt động tại các 
ngân hàng vẫn đang hoạt động kém hiệu quả 38,95% ở năm 2008; 
17,29% ở năm 2009; 16,59% ở năm 2010; 15,43% ở năm 2011; 16,66% 
ở năm 2012; 20,98% ở năm 2013. 

Phân tích hiệu quả chi phí (CE) theo mô hình DEAVRS cho thấy năm 
2008 có 6/30 ngân hàng đã sử dụng nguồn lực có hiệu quả tối ưu 
(Eximbank, Techcombank, PGbank, LienvietPostbank, MDbank, Viet-
combank). Năm 2009 có 10/30 sử dụng nguồn lực có hiệu quả tối 
ưu (đạt hiệu quả 100%), thấp nhất là ngân hàng MHB chỉ đạt 12,4%; 
năm 2010 có 7/30 sử dụng nguồn lực có hiệu quả tối ưu (đạt hiệu 
quả 100%), thấp nhất là ngân hàng MHB chỉ đạt 11,7%; năm 2011 có 
9/30 sử dụng nguồn lực có hiệu quả tối ưu (đạt hiệu quả 100%), thấp 
nhất là ngân hàng SeAbank chỉ đạt 18,2%; năm 2012 có 7/30 sử dụng 
nguồn lực có hiệu quả tối ưu (đạt hiệu quả 100%), thấp nhất là ngân 
hàng Seabank chỉ đạt 12,2%. Tương tự, năm 2013 có 9/30 ngân hàng 
sử dụng nguồn lực tối ưu và ngân hàng có hiệu quả sử dụng nguồn 
lực thấp nhất là ACB với 33,7%. 

Bảng 1: Các Ngân hàng thương mại Việt Nam được dùng để phân tích và đánh giá từ 2008- 2013

STT NGÂN HÀNG

1 NHTMCP hàng hải (Maritimebank)

2 NHTMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank)

3 NHTMCP Đông Á (DongAbank)
4 NHTMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)
5 NHTMCP Nam Á (Namabank)
6 NHTMCP Á Châu (ACB)
7 NHTMCP Sài Gòn công thương (Saigonbank)
8 NHTMCP Việt Nam thịnh vượng (VPBank)
9 NHTMCP kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

10 NHTMCP quân đội (Militarybank)

STT NGÂN HÀNG

21 NHTMCP Nam Việt (Navibank)

22 NHTMCP Kiên Long (Kienlongbank)

23 NHTMCP Đại Dương (Oceanbank)
24 NHTMCP xăng dầu Petrolomex (PGbank)
25 NHTMCP bưu điện Liên Việt (LienvietPostbank)
26 NHTMCP phát triển Mê Kông (MDbank)
27 NHTMCP đầu tư và phát triển Việt nam (BIDV)
28 NHTMCP công thương Việt Nam (Vietinbank)
29 NHTMCP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

30
NHTMCP phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long 
(MHB)

STT NGÂN HÀNG

11 NHTMCP  quốc tế Việt Nam (VIBank)

12 NHTMCP Đông Nam Á (SeAbank)

13 NHTMCP phát triển nhà TPHCM (HDBank)
14 NHTMCP Phương Nam (Phuongnambank)
15 NHTMCP Bản Việt (Vietcapitalbank)
16 NHTMCP Phương Đông (OCB)
17 NHTMCP Sài Gòn (SCB)
18 NHTMCP Việt Á (Vietabank)
19 NHTMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)
20 NHTMCP An Bình (Anbinhbank)

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

Nguồn: Tính toán của tác giả bằng phần mềm DEAP 2.1
và SPSS 16.0

Nguồn: Tính toán của tác giả bằng phần mềm DEAP 2.1 
và SPSS 16.0

Năm Giá trị Giá trị 
nhỏ nhất

Giá trị 
lớn nhất Giá trị trung bình

2008
TE 0.097 1 0.5212
CE 0.054 1 0.4444

2009
TE 0.136 1 0.7624
CE 0.112 1 0.7031

2010
TE 0.174 1 0.7349
CE 0.084 1 0.5368

2011
TE 0.118 1 0.7981
CE 0.116 1 0.7123

2012
TE 0.039 1 0.6899
CE 0.027 1 0.5567

2013
TE 0.102 1 0.6141
CE 0.096 1 0.4712

Năm Giá trị Giá trị 
nhỏ nhất

Giá trị 
lớn nhất Giá trị trung bình

2008
TE 0.156 1 0.6105
CE 0.099 1 0.5331

2009
TE 0.147 1 0.8271
CE 0.124 1 0.7707

2010
TE 0.245 1 0.8341
CE 0.117 1 0.7178

2011
TE 0.31 1 0.8457
CE 0.182 1 0.7437

2012
TE 0.312 1 0.8334
CE 0.122 1 0.6994

2013
TE 0.345 1 0.7902
CE 0.337 1 0.6948

Bảng 2: Kết quả ước lượng trung bình hiệu quả kỹ thuật (TE), hiệu quả chi phí (CE) theo mô hình DEACRS

Bảng 3: Kết quả ước lượng trung bình hiệu quả kỹ thuật (TE), hiệu quả chi phí (CE) theo mô hình DEAVRS

Kết quả nghiên cứu: Kết quả ước lượng hiệu quả kinh doanh ngân hàng theo mô hình DEACRS

Kết quả ước lượng hiệu quả kinh doanh ngân hàng theo mô hình DEAVRS
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Theo phương pháp DEA trong việc đánh giá hiệu quả kỹ 
thuật (TE) thì sự không hiệu quả về mặt kỹ thuật xuất phát 
từ hai nguồn: sự không hiệu quả về quy mô (SE) do các nhân 
tố phản ánh quy mô hoạt động của ngân hàng như trình 
độ công nghệ, quy mô tài sản… và sự không hiệu quả về 
kỹ thuật thuần túy (PTE) chẳng hạn trình độ quản lý của các 
nhà quản trị. Hiệu quả quy mô (SE) bằng hiệu quả kỹ thuật 
theo mô hình DEACRS/hiệu quả kỹ thuật theo mô hình DEAVRS. 
Do đó, hiệu quả quy mô của các ngân hàng trong giai đoạn 
2008-2013 có chung những đặc điểm với hiệu quả kỹ thuật 
theo mô hình DEACRS và DEAVRS.

Nguồn: Tính toán của tác giả bằng phần mềm DEAP 2.1

Nguồn: Tính toán của tác giả từ kết quả phần mềm DEAP 2.1

Năm Giá trị nhỏ 
nhất Giá trị lớn nhất Giá trị trung 

bình Độ lệch chuẩn

2008 0.134
0.097
0.054

1
1

0.5212
0.4444

2009 0.403
0.136
0.112

1
1

0.7624
0.7031

2010 0.359
0.174
0.084

1
1

0.7349
0.5368

2011 0.381
0.118
0.116

1
1

0.7981
0.7123

2012 0.112
0.039
0.027

1
1

0.6899
0.5567

2013 0.125
0.102
0.096

1
1

0.6141
0.4712

Năm

cons drs irs Tổng

Số lượng % Số lượng % Số lượng %

2008 4 13,3 8 26,7 18 60 30

2009 10 33,3 9 30 11 36,7 30

2010 8 26,7 10 33,3 12 40 30
2011 15 50 6 20 9 30 30
2012 8 26,7 6 20 16 53,3 30
2013 7 23,3 4 13,3 19 63,4 30

Hiệu quả quy mô của các NHTMVN giai đoạn 2008-2013  
Bảng 4: Hiệu quả quy mô (SE) giai đoạn 2008-2013

Bảng 5: Số lượng các ngân hàng có hiệu suất giảm (decrease-drs), tăng (increase-irs) và 
không đổi theo quy mô (constant-cons) giai đoạn 2008-2013

hoạt động dưới điều kiện hiệu suất giảm theo quy mô, hiệu 
suất tăng theo quy mô và hiệu suất không đổi theo quy mô. 
Nếu các ngân hàng có hiệu suất giảm theo quy mô này tiếp 
tục tăng quy mô hoạt động sẽ làm giảm hiệu quả hoạt động 
toàn bộ, như vậy để có thể tăng được hiệu quả hoạt động 
của mình các ngân hàng này không thể tập trung vào mở 
rộng quy mô của các sản phẩm hiện có mà nên phát triển 
các sản phẩm mới để có thể cải thiện năng suất các yếu tố 
đầu vào. Còn đối với trong nhóm có hiệu suất tăng theo quy 
mô thì vẫn có thể tiếp tục mở rộng các sản phẩm đang cung 
cấp cho thị trường vì những ngân hàng này đang hoạt động 
trong điều kiện hiệu suất tăng theo quy mô.

Số lượng các ngân hàng có hiệu quả tăng theo quy mô hầu 
như giảm từ năm 2008 đến năm 2011 nhưng liên tục tăng 
lên trong năm 2012 và 2013, số lượng các ngân hàng có hiệu 
quả giảm theo quy mô cao nhất vào năm 2010 là 10 ngân 
hàng và giảm dần các năm sau đó. 

Kết luận
Nghiên cứu so sánh mức độ hiệu quả hoạt động của 30 NHTM 
Việt Nam cho thấy thực trạng chung của các NHTM là việc sử 
dụng chi phí chưa hợp lý và duy trì quy mô vốn huy động lớn 
nhưng thu nhập chưa tương xứng làm giảm hiệu quả hoạt 
động kinh doanh của NH. Nhiều NH đạt hiệu quả kỹ thuật, hiệu 
quả toàn bộ ở mức tối đa nhưng đây chỉ là so sánh tương ứng 
với các NH trong mẫu nghiên cứu. 

Để cải thiện hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả quy mô như vậy 
cũng làm cải thiện hiệu quả kinh tế toàn phần, sử dụng 
tối đa các nguồn lực hiện có nhằm tạo bước tăng trưởng 
nhanh và bền vững thì các NHTM cần có những định hướng 
và bước đi hợp lý như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, 
cần có định hướng chuyển từ ứng dụng công nghệ thông 
tin theo chiều rộng sang phát triển và ứng dụng theo chiều 
sâu, nâng cao năng lực tài chính của các NHTM, các NHTM 
cần phải chú trọng xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng 
cao, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức trung thực 
làm nền tảng để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực bền 
vững, phát huy hiệu quả hơn nữa bộ máy quản trị, việc nâng 
cao năng lực quản trị giúp các NHTM đảm bảo an toàn hoạt 
động, duy trì quy mô hợp lý từ đó phát triển theo đúng định 
hướng, chiến lược dài hạn giúp các ngân hàng nâng cao 
hiệu quả sử dụng nguồn lực. 

Độ lệch chuẩn của SE có sự thay đổi tăng giảm qua các năm 
nhưng những năm sau 2012, 2013 lại có sự chênh lệch về 
hiệu quả quy mô cao hơn những năm trước. Trong giai đoạn 
2008-2011, PTE trung bình nhỏ hơn SE phản ánh các nhân tố 
phản ánh quy mô hoạt động ngân hàng đóng góp vào hiệu 
quả kỹ thuật của ngân hàng lớn hơn so với hiệu quả kỹ thuật 
thuần túy. Trong hai năm 2012 và 2013, giá trị trung bình 
của PTE lớn hơn SE chứng tỏ hiệu quả kỹ thuật thuần túy bắt 
đầu có ảnh hưởng nhiều hơn đến hiệu quả hoạt động của 
ngân hàng. 

Tóm tắt kết quả ước lượng được của mô hình DEA cho biết 
cụ thể số lượng các ngân hàng thương mại ở Việt Nam đang 
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Rủi ro và danh tiếng trong thời kỳ nhiều biến động

Gián đoạn hoạt động kinh doanh (BI), an ninh mạng, 
biến động chính trị, đổi mới công nghệ và biến đổi 
khí hậu… là các rủi ro hàng đầu trong năm 2015 và 

trong các năm tới.

Gián đoạn kinh doanh (BI) và chuỗi cung ứng, thảm họa 
thiên nhiên và cháy nổ là những rủi ro chính khiến nhiều 
công ty quan ngại (năm 2015) (theo báo cáo lần thứ 4 của 
Allianz Barometer) với khảo sát của  500 nhà quản lý rủi ro và 
các chuyên gia bảo hiểm từ hơn 40 quốc gia. 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng đang ngày càng lo ngại 
về một số rủi ro đang nổi lên từ môi trường kinh doanh toàn 
cầu phức tạp hiện nay. “Sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng 
tăng của nhiều ngành công nghiệp khiến nguy cơ rơi vào 
tình trạng bị gián đoạn ngày càng tăng” Chris Fischer Hirs, 
Giám đốc điều hành, AGCS phát biểu. 

“Quản lý rủi ro phải phản ánh thực tế này. Gốc rễ của nguyên 
nhân gây ra tổn thất thường có thể bắt nguồn từ giai đoạn 

lập kế hoạch. Việc xác định sớm sự ảnh hưởng của bất kỳ 
mối liên kết nào có thể làm giảm thiểu hoặc ngăn ngừa thiệt 
hại xảy ra.” 

Rủi ro an ninh mạng là một trong những rủi ro quan trọng 
nhất trong năm 2015 cũng là nguy cơ mới nổi lên hàng đầu 
trong vòng năm năm tới. Tuy nhiên, mặc dù nhận thức đã 
tăng lên, rủi ro này vẫn là nguy cơ hàng đầu bị các doanh 
nghiệp đánh giá thấp, với ngân sách hạn chế. Đó chính là 
một trong những lý do tại sao các công ty vẫn không chuẩn 
bị kỹ càng trước các nguy cơ bị gián đoạn. Và cũng theo 
báo cáo rủi ro này, thiệt hại vì rủi ro danh tiếng hoặc giá trị 
thương hiệu hiện nay là nguyên nhân chính gây ra thiệt hại 
kinh tế cho các doanh nghiệp do sự cố an ninh mạng, thậm 
chí còn cao hơn cả chi phí do bị gián đoạn kinh doanh.

Bản đồ rủi ro sau cho thấy rủi ro hàng đầu của các doanh 
nghiệp theo khu vực địa lý và theo các quốc gia đã được 
khảo sát. Báo cáo cũng cho thấy những thay đổi chính trong 
việc nhận thức rủi ro theo vùng lãnh thổ của từng năm.

TOP 10 RỦI RO TRONG KINH DOANH TOÀN CẦU NĂM 2015

LÊ THỊ HÀ LINH
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
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Rủi ro an ninh mạng đang tăng

Những rủi ro các công ty ít có kế hoạch đối phó nhất

Rủi ro an ninh mạng cũng là rủi bị đánh giá thấp nhất bởi 
các doanh nghiệp “Các công ty cần nắm rõ tác động của 
việc bị tấn công không gian mạng lên chuỗi cung ứng của 
họ, các trách nhiệm phải đối mặt nếu không thể giao hàng 
đúng hạn hoặc nếu bị mất dữ liệu khách hàng, cũng như 
bất kỳ trách nhiệm pháp luật, các chi phí cho việc thuê luật 
sư, các chuyên gia IT và chuyên gia truyền thông để giải 
quyết vấn đề.

Hiện vẫn còn những quan niệm sai lầm rằng các công ty 
lớn là mục tiêu thường xuyên hơn của các cuộc tấn công 
không gian mạng vì sẽ có lợi hơn với bọn tội phạm. Nhưng 
cuộc tấn công không gian mạng đã trở thành nguy cơ hàng 
ngày ảnh hưởng đến các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ. 

Những thay đổi trong nhận thức về rủi ro

Việc toàn cầu hóa cũng có nghĩa là các doanh nghiệp có sự 
kết nối với nhau nhiều hơn bao giờ hết so với trước đây. Số 
lượng các công ty đa quốc gia đã tăng lên từ 7.000 tới gần 
104.000 trong hơn 50 năm qua và dự kiến sẽ đạt 140.000 
đến năm 2020 càng gây thêm các rủi ro phức tạp. Một rủi ro 
có thể kéo theo các rủi ro khác. Ví dụ, thảm họa thiên nhiên 
và các cuộc tấn công mạng có thể gây ra việc  kinh doanh 
bị gián đoạn, không chỉ cho một công ty, mà cả ngành hoặc 
các cơ sở hạ tầng quan trọng, chẳng hạn như nhà máy cung 
cấp điện. 

Việc phát triển mạng lưới toàn cầu có nghĩa nhiều công ty 
đang ngày càng đối mặt với các rủi ro về các khía cạnh như 
chiến tranh, biến động về chính trị/ xã hội, hiện là một trong 
những yếu tố rủi ro đáng kể. Đáng chú ý là có sự gia tăng 
trong căng thẳng chính trị như các nước Nga, Ukraine, Trung 
Đông, Hồng Kông và Thái Lan...

Tác động của những sự bất ổn như vậy – ngoài các thiệt 
hại trực tiếp gây ra - cũng là một trong những rủi ro lớn mà 
Công ty ít chuẩn bị đối phó nhất. Ngày nay, mức độ rủi ro ở 
cấp quốc gia thay đổi thường xuyên hơn so với trong quá 
khứ, khiến cho việc đánh giá rủi ro biến động hơn và, do đó, 
các công ty dễ bị nguy hiểm hơn.

Rủi ro vĩ mô được coi là ít quan trọng trong năm 2015 hơn 
so với năm 2014. Bên ngoài của top 10 rủi ro trên, những lo 
ngại về tác động của các chương trình thắt lưng buộc bụng 
đã giảm đáng kể.

Tuy nhiên, việc giảm 50% giá dầu giữa tháng sáu năm ngoái 
và ảnh hưởng gián tiếp của tình trạng tài chính hỗn loạn ở 
Nga chứng minh rằng những rủi ro mới tiếp tục nổi lên. Giá 
dầu giảm sẽ làm tăng thêm căng thẳng chính trị năm 2015 
do ảnh hưởng lên ngân sách của các quốc gia phụ thuộc chủ 
yếu vào doanh thu của dầu.

Trong dài hạn, các công ty phải đối mặt với một thách thức 
kép khi sự thiệt hại có thể tiến xa hơn nữa từ việc đổi mới 
công nghệ và khi hoạt động trong các điều kiện môi trường 
đầy biến động . Các công ty sẽ phải giải quyết những rủi ro 
kinh doanh, cũng như tận dụng các cơ hội, cái gọi là “công 
nghệ đột phá “như in 3D và công nghệ nano, trong khi cũng 
phải đối phó với tác động biến đổi khí hậu, một rủi ro cơ bản 
nằm ngoài kiểm soát của các công ty. 

Những thay đổi trong nhận thức về rủi ro

Trong 3 năm liên tiếp, sự gián đoạn kinh doanh (BI) và rủi ro 
chuỗi cung ứng được xếp hạng là hiểm họa hàng đầu trong 
Báo cáo rủi ro với gần một nửa (46%) cho rằng đây là một 

trong ba rủi ro quan trọng nhất, tăng 3% so với cùng kỳ năm 
trước. Tác động của tự thảm họa tự nhiên được xếp hạng thứ 
hai (30%) trong khi rủi ro cháy / nổ đứng thứ ba (27%).

1,36 triệu đô la Mỹ là mức yếu cầu bồi thường bảo hiểm 
trung bình cho sự gián đoạn kinh, cao hơn 32% so với mức 
yêu cầu bồi thường trung bình thiệt hại tài sản trực tiếp 
(1,03 triệu đô la Mỹ)

Mark Mitchell, Giám đốc điều hành khu vực Châu Á, AGCS cho 
biết: Việc rủi ro thảm họa và chuỗi cung ứng ở vị trí cao chỉ ra 
rằng các công ty vẫn bị dấu ấn bởi sự tàn phá của các sự kiện 
ảnh hưởng lên báo cáo tài chính của họ. Những bài học từ vụ lũ 
lụt ở Bangkok và sóng thần ở Nhật Bản đã dẫn đến nhận thức 
ngày càng tăng của các hiệu ứng gián tiếp từ sự gián đoạn kinh 
doanh và quản lý chuỗi cung ứng. Các công ty bây giờ có sự 
hiểu biết hơn về sự cần thiết giám sát rủi ro.

Theo khảo sát, rủi ro cháy/nổ (43%) là nguyên nhân chính làm 
gián đoạn kinh doanh, điều mà các công ty sợ nhất, theo sát sau 
là ảnh hưởng từ thảm họa thiên nhiên (41%). Thiệt hại từ cháy/
nổ chiếm 8 trong số 20 vụ thiệt hại lớn nhất từ các thảm họa phi 
tự nhiên,  năm 2013, tổn thất tương đương gần 4 tỷ đô la Mỹ.

Những rủi ro chính dẫn tới gián đoạn chuỗi cung ứng

Những rủi ro chính gây gián đoạn kinh doanh

Danh tiếng là thiệt hại chính trong các cuộc tấn công không 
gian mạng

Cuộc tấn công tin tặc gần đây vào hãng Sony Pictures chứng 
minh rằng, tội phạm không gian mạng giống như các phần 
mềm độc hại và sự vi phạm dữ liệu là chủ đề trang nhất của 
hầu hết các tin tức hàng ngày. Các cuộc tấn công ngày càng 
tăng, cả về số lượng và độ tinh vi. Trung bình các thiệt hại 
gây ra bởi sự cố an ninh dữ liệu lên đến 720.000 đô la Mỹ. 
Thiệt hại gây ra bởi các cuộc tấn công có mục tiêu thậm chí 

có thể tăng lên đến 2,54 triệu đô la Mỹ (theo khảo sát 2014, 
Kaspersky Lab). 

Rủi ro uy tín (61%) là nguyên nhân chính của thiệt hại kinh 
tế,  sau đó là sự gián đoạn kinh doanh (BI) (49%) và thiệt hại 
do lộ dữ liệu khách hàng (45%). Trong khi đó, hành vi trộm 
cắp dữ liệu và giả mạo dữ liệu (64%), thiệt hại do mất uy tín 
(48%) và rủi ro hacking  (44%) là những tình huống doanh 
nghiệp quan ngại nhất.

Tấn công không gian mạng gây một đòn chí mạng đến uy 
tính công ty, có tác động đáng kể đối với tình hình tài chính. 
Theo Privacy Edelman, 71% khách hàng sẽ ra đi sau vụ việc. 
Các công ty phải nhận thức được những rủi ro tiềm tàng về 
danh tiếng và phân tích chúng, bảo đảm rằng kịch bản giảm 
thiểu cho tình huống xấu và đánh giá rủi ro còn lại.

Ảnh hưởng của rủi ro an ninh mạng đến thiệt hại kinh tế

Điều quan ngại nhất của doanh nghiệp đối với rủi ro 
an ninh mạng

Khó khăn trong việc đương đầu với rủi ro an ninh mạng
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Rủi ro trong tương lai: Biến đổi khí hậu chi phối rủi ro dài hạn

Lần đầu tiên, Báo cáo rủi ro này tiến hành khảo sát rủi ro liên quan tới môi trường đang ngày càng tăng lên lên đối với các 
doanh nghiệp trong ngắn và dài hạn. 

Công nghệ, tăng trưởng kinh tế, biến đổi khí hậu và thay đổi chính trị và xã hội cũng đang có tác động tới việc quản lý rủi ro 
của doanh nghiệp theo nhiều cách khác nhau và sẽ còn ảnh hưởng nhiểu hơn trong tương lai.  

Thiệt hại sơ bộ được bảo hiểm từ thảm họa thiên nhiên đã giảm so với cùng năm 2014 với 29 tỷ đô la Mỹ so với 37 tỷ đô la 
Mỹ một năm trước đó, nhưng báo cáo cho rằng thảm họa tự nhiên gây tác động tài chính lớn hơn nhiều trong dài hạn, khi 
giá trị có thể rủi ro gia tăng đáng kể.

Tổn thất được bảo hiểm từ các sự kiện thời tiết theo tỷ lệ với GDP toàn cầu đã tăng 327% từ năm 1974-1983 và giai đoạn 
2004-2013 chiếm 0,018% đến 0,077% GDP toàn cầu (theo Allianz 2014). Nếu quy trình quản lý rủi ro thảm họa thiên nhiên 
không hợp lý hoặc không được thường xuyên xem xét, mức thiệt hại có thể tăng đáng kể.

Tuy nhiên, cùng với sự hợp tác giữa các công ty, các ngành công nghiệp và các khu vực có thể làm giảm thiểu thiệt hại do 
môi trường và tạo an toàn trong tương lai, tăng trưởng và đổi mới trong một thế giới bền vững hơn.

Top 5 rủi ro trong ngắn hạn (0 - 5 năm)

Top 5 rủi ro trong dài hạn (5 - 10 năm +)

 (theo Allianz Risk Barometer 2015)

Bán thêm, bán chéo sản phẩm-một hướng đi bền vững
Từ câu chuyện “Một người bán – Một người mua”  

Một anh chàng từ nông thôn ra thành phố xin được làm 
chân bán hàng tại đại siêu thị trung tâm, nơi đáp ứng mọi 
nhu cầu mua sắm trên đời. Ông chủ hỏi anh: 
- Anh đã có kinh nghiệm trong công việc này chưa? 
- Rồi, thưa ông! Tôi từng bán hàng ở quê nhà. 
- Tốt! Anh sẽ bắt đầu thử việc vào ngày mai và tôi sẽ đến 
kiểm tra kết quả công việc sau khi hết giờ làm. 
Với chàng trai, ngày làm việc đầu tiên dài đằng đẵng và thật 
căng thẳng nhưng mãi rồi cũng tới 5h chiều. Ông chủ xuất 
hiện và hỏi: 
- Hôm nay anh phục vụ được bao nhiêu khách hàng? 
- Một khách hàng, thưa ông. 
- Mỗi một thôi à! – Ông chủ nổi giận – Hàng ngày, mỗi nhân 
viên của tôi phục vụ được 20 đến 30 khách hàng kia! Thế anh 
bán được bao nhiêu tiền? 
-  Năm mươi nghìn đôla, thưa ông. 
- Làm thế nào mà anh bán được nhiều tiền như vậy? – Ông 
chủ ngạc nhiên. 
- Chàng trai giải thích: Ông khách đó vào đại siêu thị, tôi bán 
cho ông một lưỡi câu nhỏ, rồi một lưỡi câu vừa, cuối cùng 
là một lưỡi câu cỡ đại. Tiếp đó, tôi bán cho ông một sợi dây 
câu nhỏ, một sợi dây vừa và một sợi dây lớn. Tôi hỏi xem ông 
khách câu cá ở đâu và ông đáp: “ở bờ biển”. Tôi lại gợi ý ông 
nên mua một chiếc xuồng câu rồi đưa ông tới bộ phận bán 
thuyền, thuyết phục ông mua một xuồng cao tốc dài 4 mét 
gắn 2 động cơ. Chiếc ô tô Wolkswagen bé nhỏ của ông ấy 
không chở nổi cái xuồng câu về nhà nên tôi bán tiếp cho 
ông một chiếc xe kéo thuyền Cruiser Deluxe nữa. 
Ông chủ loạng choạng vì choáng: 
- Anh bán tất cả những thứ đó cho một ông khách vào mua 
lưỡi câu? 
- Không! – Chàng trai đáp – Ông ta hỏi mua kẹo bạc hà ngậm 
ho cho vợ và tôi bảo: “Vợ ông bị ốm rồi, kỳ nghỉ cuối tuần của 
ông thế là hỏng rồi, có lẽ là ông nên đi câu cá để thư giãn!”. 

Đến câu chuyện “Trăm người bán – Vạn người mua” 

Có 3 nhà phân phối sản phẩm: chị A, anh B và em C. Chị A 
chuyên kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc 
đẹp cao cấp. Công ty anh B có những món đồ gia dụng và 
đồ điện tử chất lượng tốt. Còn em C là một chuyên viên đang 
chào bán các khóa học kỹ năng. Mỗi buổi sáng họ thức dậy 
và bắt đầu một ngày làm việc bằng cách đi bán hàng.

- Chị A gặp được một cô sinh viên mới ra trường có khuôn 
mặt không chút phấn son và dáng vẻ ốm yếu. Chị liền chia 
sẻ về một bộ mỹ phẩm trang điểm đắt tiền và những sản 
phẩm chức năng giúp cô khỏe mạnh tươi tắn hơn. Cô sinh 
viên nghe thì rất thích thú nhưng do cả mấy tháng chưa xin 
được việc làm, khi nói đến giá tiền thì tiu nghỉu lắc đầu. Tiền 
túi thì cạn dần, mà các nhà tuyển dụng thì cứ chê mãi, tâm 
trí đâu mà làm đẹp.

- Anh B dẫn vợ con đi ăn sáng ở một quán phở khá khang 
trang. Chị chủ quán chí thú làm ăn nên quán phát đạt. Đây 
quả là một khách hàng tiềm năng, anh thầm nghĩ, khi nhìn 
những món trang sức đắt tiền mà chị chủ quán mang trên 
người. Anh tiếp cận, đề nghị chị sắm cho mình một chiếc 
iPad, một công cụ đắc lực của những doanh nhân thế kỷ 21. 
Chị cười nắc nẻ rồi trả lời: “Cám ơn chú, tôi chỉ quen với bát 
đũa, nồi xoong, máy vi tính tôi còn chưa đụng vào bao giờ ”.

- Còn em C, khi đi tập thể dục tại công viên thì làm quen 
được với một anh đang làm giám đốc một công ty. Khi em 
chia sẻ nhiệt tình về giá trị của những khóa kỹ năng, anh 
lắng nghe rất chăm chú và hoàn toàn đồng ý về những điều 
đó. Nhưng những kỹ năng đó thì anh đều đã thành thạo, 
anh vỗ vai động viên, chúc em C thành công rồi tiếp tục một 
ngày tất bật của mình.

Khi phát hiện ra mình chưa thể đáp ứng đúng nhu cầu của 

ĐẶNG THỊ NGUYỆT QUẾ 
BẢO VIỆT NHÂN THỌ
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khách hàng, 3 nhà phân phối liền tạo cầu nối cho người 
khách hàng này đến với một nhà phân phối khác mà họ biết, 
có thể đáp ứng được nhu cầu ấy.

- Khách hàng của chị A sau một thời gian bổ sung các kỹ 
năng mềm thì đã kiếm được việc làm. Khi có chút tiền và 
cũng để cảm ơn chị A vì đã giới thiệu cho mình gặp em C, 
người này quyết định mua một bộ trang điểm để có phong 
cách chuyên nghiệp hơn khi đi làm.

- Chị chủ quán phở, sau khi dùng mỹ phẩm cao cấp, những 
vết nám của tháng ngày đứng bếp đã bớt nhiều, chị trẻ 
trung hơn, vợ chồng hạnh phúc hơn, chị quyết định mua 
tặng chồng một cái iPad nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới.

- Còn anh giám đốc, sau khi mua được chiếc iPad với giá ưu 
đãi và nhận ra nó rất hữu ích cho công việc, anh cảm thấy 
cuộc sống thoải mái hơn. Anh chăm đi tập thể dục hơn, trò 
chuyện và chỉ bảo em C nhiều điều mới mẻ. Một hôm, anh 
hỏi thăm về các khóa học cho người em của anh, mới vừa 
học xong phổ thông trung học.

Và mô hình bán thêm, bán chéo sản phẩm 

Bán thêm (Upsell) là bán những sản phẩm mới, sản phẩm 

khác giá trị cao hơn sản phẩm mà khách hàng định mua. Bán 
chéo (Cross-selling) là bán cho khách hàng các sản phẩm 
khác ngoài sản phẩm mà doanh nghiệp đang có hoặc các 
doanh nghiệp hợp tác cùng nhau để cung cấp đến khách 
hàng những sản phẩm trọn gói, đa chủng loại, đa nhu cầu. 
 
Lợi ích hữu hình trực tiếp nhất mà hai kỹ thuật bán thêm, 
bán chéo sản phẩm dịch vụ mang lại là gia tăng giá trị đơn 
hàng của khách, cải thiện doanh thu của công ty. Bên cạnh 
đó, hai kỹ thuật này còn có những lợi ích vô hình không kém 
phần quan trọng. Đó là vì cả hai cách bán hàng đều dựa 
trên nhu cầu của khách hàng, khi áp dụng, doanh nghiệp sẽ 
nâng cao khả năng phục vụ khách hàng, giúp khách hàng 
tìm được những sản phẩm phù hợp hơn, tạo ra ấn tượng 
tốt trong tâm trí khách hàng, vừa bán được hàng, vừa khiến 
khách hàng hài lòng.

Chính vì vậy, năm 2015, Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai Đề 
án Hợp lực, nhằm khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức 
mạnh tổng thể của Tập đoàn Bảo Việt, trong đó có các dự án 
bán chéo sản phẩm giữa các đơn vị thành viên của Tập đoàn. 
Tin rằng, Đề án này sẽ phát huy tiềm năng và thế mạnh của 
các đơn vị, cùng nỗ lực vì Một Bảo Việt phát triển vững mạnh 
và vươn xa.

Làm việc nhóm - “Chìa khóa” tạo ra sự hợp lực trong doanh nghiệp

THS. NGUYỄN HOÀNG LONG 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẢO VIỆT

Hợp lực trong doanh nghiệp không phải là vấn đề mới hiện nay nhưng là giải pháp không thể thiếu nếu các doanh nghiệp muốn 
tồn tại và phát triển. Có rất nhiều công cụ khác nhau, nhưng trong phạm vi bài viêt, tác giả phân tích mô hình làm việc nhóm 
nhằm tăng tính hợp lực trong doanh nghiệp.

ĐOÀN KẾT - CHIA SẺ - HỢP LỰC - ĐỔI MỚI - TIÊN PHONG

Mô hình làm việc nhóm trong doanh nghiệp

Trong xã hội loài người, “nhóm” hình thành từ rất sớm. Từ thời 
tiền sử, con người muốn tồn tại cần hình thành các nhóm 
như nhóm chống thú dữ, nhóm cùng săn bắn, nhóm xây 
dựng chỗ ở chống chọi với thiên nhiên… Sự phối hợp cùng 
nhau làm việc vì mục tiêu chung đã dần hình thành nên các 
kỹ năng làm việc nhóm. Các kỹ năng này được áp dụng mọi 
lúc, mọi nơi trong cuộc sống, trong công việc và ngày càng 
hoàn thiện hơn trong lịch sử phát triển của loài người.

Trải dài theo sự phát triển, vận động của xã hội hiện đại, mỗi 
cá nhân có thể hoạt động trong một số nhóm khác nhau. 
Các nhóm này cũng luôn tìm cách huy động tối đa khả năng 
làm việc và sáng tạo của từng cá nhân nhằm giúp nhóm/tổ 
chức đạt được mục tiêu, tạo ra những sản phẩm có giá trị đột 
phá, rút ngắn thời gian làm việc, cắt giảm chi phí, nâng cao 
khả năng cạnh tranh trên thị trường... Do vậy, làm việc nhóm 
là kỹ năng quan trọng không thể thiếu đối với một tổ chức. 

Có rất nhiều nghiên cứu trên thế giới về mô hình làm việc 
nhóm trong tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên, để xem xét 
các yếu tố quan trọng làm nên thành công của một đội 
nhóm, tác giả xin chia sẻ mô hình của Patrick M. Lencioni  về 
5 yếu tố quan trọng cũng là 5 bước tạo ra một đội nhóm làm 
việc hiệu quả:

• Xây dựng niềm tin: Các thành viên trong nhóm cần đặt 
giá trị niềm tin là cốt lõi cho sự phát triển. Niềm tin giúp con 
người cảm thấy hạnh phúc, thoải mái khi cùng nhau chia 
sẻ về những thành công, thất bại, niềm vui, nỗi buồn trong 
công việc. 
 
• Làm chủ xung đột: Lấy niềm tin là cốt lõi, các thành viên 
có thể làm chủ các xung đột phát sinh trong quá trình làm 
việc, ý thức về nhiệm vụ cần giải quyết và vượt qua sự xung 
đột đó, coi xung đột là tiền đề cho sự phát triển.

• Đạt được cam kết: Cùng nhau thống nhất các quyết định, 
kế hoạch hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp, đạt được 
cam kết nhất định của từng thành viên trong công việc 
chung để từ đó phấn đầu vì mục tiêu chung của cả nhóm.

• Đảm nhận trách nhiệm: Trong làm việc nhóm, “trách 
nhiệm” của mỗi thành viên được đánh giá thông qua vai trò 
và hiệu quả trong công việc mà họ đảm nhiệm. Tính trách 
nhiệm càng cao, tổ chức càng sớm chạm đến sự thành công 
và khi đó các thành viên trong nhóm sẽ chuyển sang một 
giai đoạn cao hơn là tập trung vào kết quả đạt được.

• Tập trung kết quả: Trong làm việc nhóm, kết quả của tập 
thể là tiêu chí đánh giá cho sự thành công của một nhóm 
hay một tổ chức. Khi đó, mục tiêu mà tổ chức đạt được trong 
một giai đoạn sẽ thay thế cho các mục tiêu cá nhân hay các 
phòng ban riêng biệt.  

Như vậy, mô hình của Patrick M. Lencioni hướng các nhóm 
xuất phát từ việc xây dựng niềm tin, làm chủ xung đột, đạt 
được cam kết, đảm nhiệm trách nhiệm để đạt được kết 
quả cao nhất. Vậy, mô hình này có giá trị đối với các doanh 
nghiệp Việt Nam?

     Patrick M. Lencioni sinh năm 1965 là một nhà văn người Mỹ chuyên viết các tác phẩm về nhà 
lãnh đạo, triết lý quản lý kinh doanh. Ông cũng là tác giả tác phẩm: “5 chức năng quan trọng của 
một nhóm” – một trong những câu chuyện ngụ ngôn kinh doanh nổi tiếng, đưa ra các giải pháp 
làm việc theo một nhóm hiệu quả.

1 

1 

Mô hình làm việc nhóm trong doanh nghiệp của Patrick M. Lencioni 
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Đối với Việt Nam, việc hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền 
kinh tế thế giới thông qua việc tham gia vào các tổ chức 
như WTO, APEC, hay gần nhất là hiệp định xuyên Thái Bình 
Dương TPP, càng đặt các doanh nghiệp Việt nam trước sự 
cạnh tranh ngày càng gay gắt. Các doanh nghiệp muốn tồn 
tại phải tự thay đổi để phù hợp trước những đòi hỏi ngày 
càng cao về lợi ích của các bên trong hợp tác quốc tế. Trong 
xu thế đó, một trong những giải pháp mà doanh nghiệp Việt 
Nam đang áp dụng chính là tạo ra sự hợp lực trong doanh 
nghiệp. Hợp lực làm tăng giá trị cho doanh nghiệp, tạo cơ 
hội để doanh nghiệp phát triển bền vững và lâu dài. Đây là 
giải pháp làm khai thông các nguồn tiềm năng sẵn có, tạo ra 
sức mạnh tổng hợp trong mọi hoạt động chung. 

Mô hình làm việc nhóm và giải pháp hợp lực trong 
doanh nghiệp

Sự phối hợp hoạt động giữa các nhóm ngành sẽ giúp tăng 
cường sức ảnh hưởng của doanh nghiệp và tạo động lực 
tăng trưởng trong nền kinh tế. Ví dụ như, sự hợp lực về tài 
chính được tập trung sẽ làm gia tăng các lợi ích về thuế, đa 
dạng hóa sản xuất và sử dụng tiền mặt dư thừa. Sự hợp lực 
về công nghệ sẽ làm gia tăng lợi ích về khai thông đường 
truyền, máy chủ, các giải pháp kỹ thuật trong sản xuất… làm 
rút ngắn thời gian, chi phí đầu tư và tăng hiệu quả trong 
công việc.
Một số doanh nghiệp lớn trên thế giới đã áp dụng mô hình làm 
việc nhóm để tạo ra sự hợp lực thành công như:

Pure Pasifika: Công ty xuất nhập khẩu nông nghiệp với văn 
phòng tại Hoa Kỳ, New Zealand và Samoa. Công ty này đã 
tối ưu hóa hiệu quả của mô hình làm việc nhóm trong việc 
tập trung vào 3 hợp lực chính bao gồm: Nhóm hơp lực hoạt 
động, nhóm hợp lực tài chính và nhóm hợp lực quản lý.

• Nhóm hợp lực hoạt động giải quyết vấn đề tinh giản khía 
cạnh sản xuất cho doanh nghiệp. Hợp lực này đảm bảo rằng 
hai ban ngành trong một công ty không làm việc song song 
trên cùng một sản phẩm. Thay vào đó, công ty sẽ tập trung 
nguồn lực để tạo ra một kết quả vượt trội.

• Nhóm hợp lực tài chính đảm bảo các nguồn lực tiền tệ 
được phân phối hợp lý và tiền mặt không được chuyển 
hướng để tài trợ cho các sáng kiến giống nhau. Nó cũng 
đảm bảo một đơn vị trong một thời kỳ phát triển được tài 
trợ đúng cách. Trong khi đó, các đơn vị khác với nguồn lực 
dư thừa được điều chỉnh để đánh giá đúng nhu cầu thực sự.

• Nhóm hợp lực quản lý sẽ phân bổ nhân sự một cách thích 
hợp. Điều này được phản ảnh thông qua việc luân chuyển 
nhân sự từ khu vực phát triển tốt sang khu vực đang gặp 
khó khăn.

Một trong những nhân tố góp phần vào thành công của Ap-
ple ngày nay là sự hợp lực với công ty Beats by Dre – nhà sản 
xuất tai nghe cao cấp hàng đầu thế giới. Việc hợp lực này 
mang đến cho iTunes một sự nâng cấp cần thiết để đi đầu 
trong những ứng dụng hiện đại ngày nay. Sự chuyên môn 
hóa, tập trung vào kết quả được đánh giá là một bước đi táo 
bạo và đúng đắn của Apple, đặc biệt là trong giai đoạn đối 
mặt với các sản phẩm đổi mới khác trên thị trường cạnh tranh.

Bảo Việt – Khơi thông mọi nguồn lực
Bảo Việt đang ngày càng tiếp tục khẳng định vị thế của một

Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam thông qua 
các sản phẩm bảo hiểm – đầu tư và dịch vụ tài chính. Tính 
đến nay, Bảo Việt đã cung cấp ra thị trường 80 sản phẩm bảo 
hiểm phi nhân thọ, 50 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cùng 
các dịch vụ chứng khoán, quản lý quỹ và ngân hàng thông 
qua các đơn vị thành viên. Nếu không có sự Đoàn kết, không 
có sự sẻ chia và đồng lòng, có thể từng đơn vị vẫn sẽ rất phát 
triển nhưng theo các mạch và các khuynh hướng khác nhau. 
Do vậy, hợp lực sức mạnh của từng nhóm, từng sản phẩm 
ưu việt, sẽ tạo ra sức mạnh tổng thể trên một nền tảng vững, 
giúp Bảo Việt nâng cao tính cạnh tranh, đáp ứng ngày càng 
tốt hơn nhu cầu của khách hàng và khai thác hiệu quả hơn 
về nguồn lực và chi phí của Bảo Việt.

Do vậy, sự hợp lực đã giúp Bảo Việt tận dụng và phát huy 
những ưu thế sẵn có của các đơn vị về mạng lưới, nguồn lực 
sẽ giúp Bảo Việt tạo nên những sản phẩm chung, ưu việt, 
có giá trị cạnh tranh tốt hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 
khách hàng và khai thác hiệu quả hơn về nguồn lực và chi 
phí của Bảo Việt để phát huy sức mạnh tổng thể trên một 
nền tảng bền vững.

Hợp lực trước thách thức của hội nhập quốc tế
Trong quá trình hội nhập quốc tế, đặc biệt khi Việt Nam tham 
gia, đồng thời là thành viên sáng lập của hiệp định xuyên Thái 
Bình Dương (TPP), đã đặt ra nhiều thách thức đối với các tập 
đoàn và các doanh nghiệp. Nhiều chuyên gia nhận định, các 
doanh nghiệp Việt Nam có đủ khả năng tham gia vào sân 
chơi toàn cầu TPP với các nước mạnh như Mỹ, Nhật, Canada,... 
nhưng cần hết sức nỗ lực và quyết liệt khẳng định thương 
hiệu bản thân từ bên trong. Nếu không, trước sự gia nhập 
mạnh mẽ của các doanh Nghệp nước ngoài vào Việt Nam, các 
doanh nghiệp trong nước khó lòng giữ được thế chủ động và 
thua ngay trên sân nhà là điều tất yếu. 

Trên hết, bảo hiểm là lĩnh vực chịu ảnh hưởng từ sự phát triển 
của nền kinh tế nên có nhiều khả năng nằm trong xu thế 
tăng trưởng khi TPP đi vào thực tế. Khi hàng rào thuế quan 
rộng mở, sự dịch chuyển của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt 
Nam nhiều hơn sẽ làm tăng tổng tài sản đầu tư tại Việt Nam, Ba loại hợp lực của Công ty Pure Pasifika

Tập đoàn Apple hợp lực với Beats by Dre.

Ba trụ cột của Bảo Việt

Theo báo cáo giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường 
thế giới chưa được cải thiện đáng kể. sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam sau gia nhập WTO (từ năm 2007 – 
2014) vẫn còn thấp, độ ổn định chưa  cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2007-2014 (5,94%) thấp 
hơn giai đoạn 2001-2006 (7,27%). Đa số các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ, thị phần hạn hẹp, tiềm lực khoa 
học - công nghệ yếu, chưa có thương hiệu nổi tiếng; sản xuất hàng xuất khẩu chủ yếu làm gia công, tỷ lệ người lao 
động qua đào tạo thấp…(Trí thức trẻ, 2015)

góp phần phát triển nền kinh tế đất nước, cải thiện GDP, giúp 
người dân tăng thu nhập. Cùng với đó, nhận thức của các chủ 
thể về bảo hiểm được tăng lên sẽ tạo đà tăng trưởng hơn nữa 
cho mảng bảo hiểm. Trong bối cảnh hàng rào thuế quan dần 
được gỡ bỏ, doanh số xuất khẩu hàng hóa sẽ tăng cao góp 
phần đẩy mạnh mảng bảo hiểm hàng hóa, nhất là với mảng 
bảo hiểm tín dụng/bảo hiểm tỷ giá.
 
Bảo Việt là một tập đoàn lớn có uy tín trong và ngoài nước. Gia 
nhập TPP sẽ tác động không nhỏ đến sự tăng trưởng trong 
ngành này. Vì khi các nhà đầu tư bước chân vào thị trường bất 
động sản Việt Nam, cơ hội để Bảo Việt phát triển mảng bảo 
hiểm xây dựng lắp đặt, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm thiệt hại sẽ 
ngày càng rộng mở, bên cạnh việc cung cấp dịch vụ cho các 
chủ dự án trong nước như hiện nay. Thêm vào đó, hàng rào 
thuế quan rộng mở cũng là lúc người Việt Nam có điều kiện 
sở hữu các dòng xe nhập ngoại với mức giá ưu đãi hơn so với 
trước đây, tạo điều kiện để Bảo Việt phát triển mảng bảo hiểm 
xe cơ giới và mảng bảo hiểm con người. 

Để phát triển lớn mạnh trong quá trình hội nhập, lãnh đạo 
Tập đoàn cần một chiến lược lâu dài tập trung cốt lõi vào yếu 
tố sản phẩm và thương hiệu, trong đó đặc biệt phát huy vai 
trò của làm việc nhóm như chìa khóa tạo ra sự hợp lực. Điều 
này càng được khẳng định trong thông điệp của lãnh đạo 
Bảo Việt: “Một cá nhân mạnh sẽ tiến xa hơn trong một tập thể 
mạnh và một tập thể mạnh sẽ phát triển nhanh hơn trong một 
cộng đồng mạnh. Hợp lực sẽ giúp chúng ta tận dụng và phát huy 
những ưu thế sẵn có của các đơn vị về mạng lưới; nguồn lực sẽ 
giúp Bảo Việt tạo nên những sản phẩm chung, ưu việt, có giá trị 
cạnh tranh tốt hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và 
khai thác hiệu quả hơn về nguồn lực và chi phí của Bảo Việt để 
chúng ta có thể phát huy sức mạnh tổng thể trên một nền tảng 
bền vững”. 
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Giải pháp nhằm tăng cường sự hợp lực trong nội bộ 
Tập đoàn Bảo Việt
Theo mô hình Làm việc nhóm của Patrick M. Lencioni, yếu tố 
đầu tiên để gắn kết mỗi cá nhân thành một cộng đồng mạnh 
đó chính là yếu tố: “Niềm tin”. Niềm tin là chất keo gắn kết mỗi 
con người Bảo Việt, giúp họ thêm yêu và gắn bó, cống hiến 
trọn vẹn cho sự phát triển của doanh nghiệp. Niềm tin củng 
cố và giữ chân hàng triệu khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng 
dịch vụ của Bảo Việt. Niềm tin giúp Nhà đầu tư, cổ đông thêm 
gắn kết với một doanh nghiệp niêm yết hàng đầu tại Việt 
Nam như Bảo Việt. Khi sự gắn kết càng trở nên vững chắc hơn 
thì mô hình nhóm sẽ trở thành một giải pháp hữu hiệu để Bảo 
Việt gặt hái được nhiều thành công mới, cụ thể: 

Thứ nhất, để làm chủ thị trường, các trụ cột hợp lực cần nắm 
bắt nhu cầu phát triển các sản phẩm hoặc cải tiến các sản 
phẩm phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế, xã hội như bảo 
hiểm công nghệ cao, bảo hiểm công trình quy mô lớn, phức 
tạp, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, bảo hiểm nông nghiệp, 
bảo hiểm trách nhiệm hàng hóa xuất khẩu, bảo hiểm ô nhiễm 
môi trường. Trong trường hợp này, các nhóm hợp lực sẽ 
đóng vai trò hoạt động như đội ngũ nghiên cứu thị trường và 
marketing sản phẩm, đưa ra các phương án tối ưu nhất cho 
sản phẩm. 

Thứ hai, các dự án hợp lực sẽ đối mặt với sự cạnh tranh gay 
gắt từ các đối thủ, điều này đòi hỏi sự hoạt động của các đội 
nhóm là hết sức linh hoạt và sáng tạo trong việc nâng cao 
năng lực cạnh tranh, mở rộng dịch vụ khách hàng, quản lý rủi 
ro và phân tán rủi ro để nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Thứ ba, trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất 
động sản, các dự án sẽ tập trung giải quyết vấn đề về thu hút 
tiền nhàn rỗi đầu tư vào bảo hiểm nhân thọ, làm phát triển 
ngày càng vững mạnh về nguồn vốn, khách hàng và thương 
hiệu cho Bảo Việt.

Có thể nói, Bảo Việt đang trang bị đầy đủ cả về chất và 
lượng trước sự thay đổi của thị trường và trước những đòi 
hỏi của sự hội nhập. Với chiến lược phát triển hợp lực xuyên 
suốt toàn Tập đoàn dựa trên ba trụ cột kinh doanh chính sẽ 
giúp Bảo Việt ngày càng vững mạnh và trở thành một trong 
những Tập đoàn tài chính bảo hiểm có vai trò quan trọng 
trong việc điều tiết vĩ mô của nền kinh tế  Việt Nam.

Tài liệu tham khảo:

1.http://www.tablegroup.com/imo/media/doc/team-
work_model.pdf

2. https://misionapatane.wordpress.com/2013/04/17/mi-
siona-patane-three-types-of-corporate-synergy-for-busi-
nesses-to-explore/

3.http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/papers/
synergy.pdf

4.http://ajayswamy.com/2014/05/10/apple-beats-by-
dre-the-synergies/

5.http://bizlive.vn/doanh-nghiep/ong-tran-dinh-thien-
doanh-nghiep-viet-du-khon-ngoan-xoay-chuyen-tinh-
the-1420126.html

6.Trí thức trẻ 2015: http://ttvn.vn/
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Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ: Tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc hồi phục nhờ nỗ lực của các DNBH trong tái 
cơ cấu và khai thác cơ hội thị trường

Theo số liệu ước tính của Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm – Bộ Tài Chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi 
nhân thọ năm 2015 ước đạt hơn 31.810 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2014. 

BAN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, KHỐI CHIẾN LƯỢC VÀ  ĐẦU TƯ
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Nhóm 5 DNBH dẫn đầu, ngoại trừ PVI và PTI, đều tăng trưởng 
chậm lại so với năm 2014, do đó thị phần doanh thu phí bảo 
hiểm gốc giảm so với năm 2014. Doanh thu phí bảo hiểm 
gốc của PVI năm 2015 ước đạt 6.668 tỷ, dẫn đầu thị trường 
với 21% thị phần, tăng trưởng 16,5% so với năm 2014. Bảo 
hiểm Bảo Việt đứng thứ 2 với doanh thu ước đạt 5.934 tỷ 
đồng, tương đương 18,7% thị phần, tăng trưởng đạt 4,9%. 
PTI tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao đều nhờ chiến lược 
khai thác đa kênh phân phối (kênh đại lý, kênh trực tuyến, 
hợp tác với VN Post, bancassurance…). 

Nhóm DNBH nhỏ trong nước tận dụng cơ hội tăng trưởng 
của thị trường để đẩy mạnh phát triển nhóm khách hàng cá 
nhân và các nghiệp vụ bán lẻ. Trong nhóm này, 2 DNBH có 
tốc độ tăng trưởng ấn tượng là MIC và BIC với tốc độ tăng 
trưởng hàng tháng đều trên 30%. Nguyên nhân chủ yếu là 
do 2 DNBH này đều có sự hậu thuẫn lớn của ngân hàng mẹ 
(BIDV hỗ trợ BIC, MB Bank hỗ trợ MIC) về nguồn khách hàng 
và hệ thống phân phối. Nhóm các DN nhỏ nước ngoài có tốc 
độ tăng trưởng chậm lại so với 2 năm gần đây do động lực 
tăng trưởng chính của năm 2015 là từ các nghiệp vụ bán lẻ 
song nhóm DNBH nước ngoài hầu như chưa khai thác nhóm 
nghiệp vụ này.  

Từ những tháng đầu năm 2015, động lực tăng trưởng chính 
của thị trường là các nghiệp vụ bán lẻ là xe cơ giới và sức 

khỏe con người, chiếm hơn 50% doanh thu phí bảo hiểm 
gốc toàn thị trường. Mức sống của người dân cải thiện làm 
gia tăng nhu cầu bảo hiểm tài sản và sức khỏe con người, 
nhờ đó tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp bảo hiểm. 
Những DN có tốc độ tăng trưởng cao trong năm 2015 đa 
phần là các DNBH khai thác tốt các nghiệp vụ bán lẻ như 
PTI hay nhóm các DNBH nhỏ trong nước. Bên cạnh đó, các 
nghiệp vụ bảo hiểm thương mại đang dần hồi phục theo 
đà hồi phục của nền kinh tế. Điều này cũng thúc đẩy tăng 
trưởng của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Những thay đổi quy định pháp lý góp phần hỗ trợ vào sự 
tăng trưởng của thị trường, giúp các DNBH tận dụng cơ 
hội để đẩy mạnh phát triển nhóm khách hàng cá nhân và 
các nghiệp vụ bán lẻ như: Thông tư 194 có hiệu lực từ ngày 
1/2/2015 với các điều kiện thông thoáng hơn về mở rộng hệ 
thống chi nhánh, công ty thành viên, các quy định về thuế 
bãi bỏ giới hạn chi phí trong quảng cáo, khuyến mại, quy 
định thông thoáng hơn về đại lý. Ngoài ra, Bộ Tài chính đang 
chủ trì dự thảo Nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trong 
hoạt động đầu tư xây dựng và chuẩn bị ban hành Thông 
tư sửa đổi Thông tư 126 và 103, trong đó nâng mức trách 
nhiệm bảo hiểm lên 100 triệu đồng, nâng mức hỗ trợ nhân 
đạo lên 30 triệu đồng để phù hợp với nhu cầu bảo hiểm bắt 
buộc TNDS chủ xe cơ giới.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc (tỷ VNĐ) Thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc (%)

Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2015 và triển vọng 
năm 2016

Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển 
biến tích cực. Tăng trưởng GDP năm 2015 dự kiến 
đạt 6,68%, là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 

5 năm qua. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đến cuối năm chỉ tăng 
0,6% so với cuối năm 2014 và CPI bình quân 2015 tăng 0,63% 
so với bình quân năm 2014. Động lực chính đến từ khu vực 
công nghiệp và xây dựng với mức tăng trưởng 9,8%, gấp 
1,47 lần so với mức tăng trưởng chung. Xu hướng cải thiện 
của hoạt động sản xuất công nghiệp qua từng quý cũng khá 
rõ nét khi quý I tăng 9,3%; quý II tăng 10,2%, quý III tăng 
9,9%, quý 4 tăng 9,8%. Trong các ngành công nghiệp, ngành 
chế biến - chế tạo đóng vai trò chủ chốt với mức tăng 10,6%. 
Tăng trưởng tín dụng 2015 đạt khoảng 18%, vượt kế hoạch 
mục tiêu mà Chính phủ đề ra và cao hơn nhiều so với cùng 
kỳ 2014 (12,51%). Tổng vốn FDI thu hút được trong cả năm 
2015 tăng 12,5% so với cùng kỳ, đạt 22,76 tỷ USD. Hoạt động 
cơ cấu nợ hệ thống ngân hàng đạt được những kết quả tích 
cực, nhờ đó góp phần ổn định thị trường tài chính- tiền tệ.

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố tích cực, còn nhiều vấn 
đề tồn tại gây tác động tiêu cực đến quá trình phục hồi của 
nền kinh tế như tiến độ tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh ng-
hiệp nhà nước vẫn diễn ra chậm chạp, nợ xấu chưa được giải 
quyết. Đặc biệt, thâm hụt ngân sách và vấn đề nợ công đang 
trở thành những rủi ro hiện hữu đối với nền kinh tế. Những 

trở ngại nói trên khiến dự báo về triển vọng kinh tế trong 
thời gian tới dù lạc quan nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần 
tiếp tục theo dõi sát sao. 

Trong bối cảnh hồi phục của nền kinh tế, thị trường bảo 
hiểm Việt Nam đã có mức tăng trưởng khả quan ở cả 2 lĩnh 
vực nhân thọ và phi nhân thọ. Theo số liệu của Cục Quản lý 
Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính, doanh thu phí bảo hiểm 
toàn thị trường tăng trưởng ấn tượng gần 22% trong năm 
2015, đạt 68.024 tỷ đồng. Giá trị tổng tài sản toàn thị trường 
ước đạt 201.132 tỷ đồng, tăng hơn 17%, cao hơn mức 10,5% 
của cùng kỳ năm 2014, trong đó tổng tài sản DNBH phi nhân 
thọ ước đạt 69.473 tỷ đồng, DNBH nhân thọ ước đạt 131.659 
tỷ đồng. Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm tăng tới gần 24%, 
ước đạt 120.000 tỷ đồng. Các DNBH đã tích cực tái đầu tư trở 
lại nền kinh tế với tổng số tiền đầu tư tài chính của các DNBH 
năm 2015 ước đạt 152.543 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 
2014, trong đó, DN phi nhân thọ ước đạt 36.406 tỷ đồng, 
DNBH nhân thọ ước đạt 116.137 tỷ đồng. Trong năm 2015, 
lần đầu tiên, các DNBH tham gia mua trái phiếu chính phủ kỳ 
hạn 20 năm lần đầu tiên được phát hành tại Việt Nam lên tới 
trên 6.200 tỷ đồng. Năng lực tài chính của các DNBH tiếp tục 
cải thiện, phản ánh sự phát triển bền vững, an toàn của thị 
trường bảo hiểm, góp phần khẳng định vị thế và vai trò của 
bảo hiểm trong sự phát triển nền kinh tế - xã hội. 
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Các DNBH ngày càng chú trọng đến kiểm soát rủi ro, bồi 
thường và nợ phí bảo hiểm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động. Từ năm 2014 đến nay, tỷ lệ bồi thường ở các nghiệp vụ 
bán lẻ có xu hướng giảm dần, phản ánh nỗ lực của các DNBH 
trong giảm tỷ lệ bồi thường. Mặc dù vậy, tỷ lệ bồi thường 
bảo hiểm gốc toàn thị trường năm 2015 ước tính cao hơn 
năm 2014. Theo Cục Quản lý Giám sát Bảo Hiểm, tỷ lệ bồi 
thường bảo hiểm gốc năm 2015 ước tính là 54,5%, cao hơn 
so với năm 2014 là 45,4%. Nguyên nhân chính là do tỷ lệ bồi 
thường bảo hiểm gốc của nghiệp vụ bảo hiểm tài sản thiệt 
hại tăng cao. Những DNBH có tỷ lệ bồi thường tăng cao nhất 
trong năm 2015 là PVI và một số DNBH nước ngoài vì đây là 
những DNBH có cơ cấu nghiệp vụ tài sản thiệt hại cao. Một 
số vụ bồi thường lớn trong năm 2015 là: tổn thất giếng Cửa 
Lò 1 thuộc Song Hong Basi (ước bồi thường là 710 tỷ đồng); 
rò rỉ đường ống dẫn khí của mỏ Chim Sáo (ước số tiền bồi 
thường là 189 tỷ đồng). Prudential và Bảo Việt Nhân thọ duy trì vị trí dẫn đầu với 

doanh thu khai thác mới đạt lần lượt 2.789 tỷ đồng và 
2.565,6 tỷ đồng, tương đương 21,7% và 20% thị phần. Tổng 
doanh thu phí của Prudential và Bảo Việt Nhân thọ đạt lần 
lượt 10.945 tỷ đồng và 9.430 tỷ đồng, tương đương 29,9% 
và 25,7% thị phần. Thị phần tổng doanh thu và doanh thu 
khai thác mới của Bảo Việt Nhân thọ năm 2015 duy trì trên 
20%, phản ánh sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 
Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA và Manulife có tốc độ tăng 
trưởng ấn tượng trong nhóm 5 DN dẫn đầu nhờ đẩy mạnh 
phát triển sản phẩm, khai thác sản phẩm đầu tư song song 
với việc thúc đẩy các hoạt động cạnh tranh thu hút đại lý 
bằng nhiều ưu đãi. Bên cạnh đó, trong chiến lược phát triển 
toàn cầu của 2 DNBH này đều có định hướng tập trung vào 
thị trường Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

Trong năm 2015, nhóm DNBH nhỏ ghi nhận doanh thu khai 
thác mới tăng trưởng 64,5%  so với năm 2014 nhờ một số DN 
có tốc độ tăng trưởng đột biến như Generali (160%), Vietin 
Aviva (363%), Cathay Life (95,8%) và BIDV Metlife gia nhập 
thị trường với doanh thu KTM năm 2015 ước đạt hơn 76 tỷ 
đồng, nhờ đó thị phần của nhóm DNBH nhỏ tăng mạnh so 
với năm 2014. Thời gian gần đây, các DNBH nhỏ chuyển sang 
khai thác kênh đại lý (Prevoir mới bắt đầu tuyển dụng đại lý 
bảo hiểm từ Quý 2/2014, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Vie-
tin Aviva mở văn phòng đại lý đầu tiên (Quý 2/2015) do các 
DNBH này đang dịch chuyển sang khai thác sản phẩm bảo 
hiểm sức khỏe và nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp, đầu tư. Điều 
này phản ảnh mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị 
trường bảo hiểm nhân thọ trong năm 2015.

Cơ cấu sản phẩm vẫn tập trung vào hai nghiệp vụ bảo hiểm 
chính là bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm liên kết đầu tư. Nắm 
bắt cơ hội mới từ thị trường, các doanh nghiệp BHNT đẩy 

Doanh thu khai thác mới toàn thị trường trong đạt tốc độ 
tăng trưởng cao bắt đầu ngay từ những tháng đầu tiên của 
năm 2015 và cả năm luôn đạt trên 40%. Theo số liệu của 
nhóm các chuyên gia Actuary, năm 2015, doanh thu khai 
thác mới toàn thị trường đạt 12.841 tỷ đồng, tăng 43,4% so 
với năm 2014.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ: Tăng trưởng khai thác bứt phá

Năm 2015, được nhiều chuyên gia đánh giá là năm thành 
công nhất của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong 
10 năm gần đây. 

Theo số liệu ước tính của Cục Quản lý GSBH – Bộ Tài chính, 
tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ năm 2015 đạt 36.650 
tỷ đồng, tăng trưởng 29,5% so với năm 2014.

Ngoài ra, các DNBH có vốn nước ngoài, đặc biệt là các DNBH 
Đài Loan có tỷ lệ bồi thường ở mức cao như Fubon, MSIG 
Việt Nam, Cathay, Liberty… do vẫn phải tiếp tục chi trả bồi 
thường do thiệt hại của vụ việc gây rối trật tự trong giai đoạn 
giữa năm 2014 liên quan đến vấn đề biển Đông. Những thiệt 
hại này đa phần đều ở nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và thiệt 
hại. Tính đến nay, tổng số chi trả bồi thường của các DNBH 
cho thiệt hại của vụ việc gây rối trật tự này lên tới khoảng 
1.000 tỷ đồng. 
 
Hiện nay, các DNBH đều chú trọng đẩy mạnh chất lượng 
dịch vụ thông qua việc xử lý và chi trả bồi thường nhanh 
chóng. Điều này đã tạo niềm tin cho doanh nghiệp và người 
tiêu dùng, nâng cao vai trò của bảo hiểm trong đời sống và 
sản xuất. 

Tổng doanh thu phí bảo hiểm (tỷ VNĐ)

Tổng doanh thu khai thác mới (tỷ VNĐ)

Nguồn: Cục QLGS Bảo Hiểm

Nguồn: AWG

Thị phần tổng doanh thu phí (%)

Thị phần doanh thu khai thác mới (%)

mạnh phát triển lực lượng đại lý, khai thác kênh bancassur-
ance, phát triển sản phẩm, mở rộng các điều khoản phụ, 
nâng cao dịch vụ khách hàng …

Chiến lược cạnh tranh của các DNBH tập trung vào mở 
rộng mạng lưới hoạt động, đẩy mạnh phát triển đa kênh 
phân phối nhằm tăng cường tiếp cận khách hàng

Với quy định thông thoáng hơn tại Thông tư 194, năm 2015 
chứng kiến làn sóng mở rộng mạng lưới kinh doanh và 
tuyển dụng đại lý của các DNBH nhằm mở rộng khả năng 
tiếp cận và phục vụ khách hàng. Các DNBH phi nhân thọ 
như Bảo hiểm PVI, PJICO, PTI, MIC, BIC… liên tiếp thành lập 
mới các công ty thành viên ở các tỉnh/thành. Trên thị trường 
bảo hiểm nhân thọ, các DNBH đẩy mạnh mở rộng mạng lưới 
song song với tuyển dụng lực lượng đại lý như Prudential, 
Manulife, AIA, Dai-i-chi Life, Hanwha Life, VietinAviva… 

Xu hướng khai thác kênh bảo hiểm liên kết ngân hàng ngày 
càng rõ nét đối với cả DNBH nhân thọ và phi nhân thọ. Đối 
với những DNBH cả phi nhân thọ và nhân thọ là công ty con 
của các ngân hàng như: BIC, BIDV Metlife và BIDV; MIC và 
MB; VBI, Vietin Aviva và Vietinbank; Vietcombank Cadif và 
Vietcombank, hợp tác bancassurance trở thành kênh phân 
phối chiến lược, tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp. Xu 
hướng ký kết thỏa thuận hợp tác độc quyền lâu dài (trên 
10 năm) cũng ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường bảo 
hiểm nhân thọ như Prudential – MaritimeBank, Prudential 
-  Standard Chartered, AIA Việt Nam - Citi, Dai-ichi Life Việt 
Nam - HDBank và Manulife Việt Nam với SCB. Một số ngân 
hàng và DNBH nhân thọ đã phối hợp đưa ra những gói sản 
phẩm dành riêng cho kênh bancassurance như: Vietcom-
bank - Cardif (VCLI) và Vietcombank đã phối hợp cung cấp 
sản phẩm bảo hiểm Bảo An Gia. HD Bank và Dai ichi Life sau 
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khi ký hợp đồng độc quyền đã kết hợp đưa ra gói sản phẩm 
liên kết “Bảo Ngân Toàn Phúc”…

Bên cạnh kênh bancassurance, công nghệ số trong ngành 
bảo hiểm tiếp tục được các DNBH, đặc biệt là các DNBH phi 
nhân thọ, chú trọng với mục đích mở rộng thị trường, chăm 
sóc khách hàng. Ngày càng nhiều DNBH tuyên bố sẽ đẩy 
mạnh kênh bán bảo hiểm trực tuyến như Liberty, PVI, PJICO, 
PTI, BIC, MIC, Bảo Minh… Tháng 7/2015, PTI giới thiệu phiên 
bản mobile cho website bán bảo hiểm trực tuyến www.epti.
vn, được thiết kế trên tất cả điện thoại di động thông minh 
(smartphone). Đây cũng là website bán bảo hiểm trực tuyến 
đầu tiên áp dụng quy trình bán bảo hiểm trực tuyến hoàn 
thiện đầy đủ tính năng bao gồm: Tìm kiếm thông tin bảo 
hiểm, Tư vấn online, Lập đơn bảo hiểm online, Thanh toán 
online qua hệ thống cổng thanh toán Bank.net. Với các quy 
định về thuế bãi bỏ giới hạn chi phí trong quảng cáo, khu-
yến mại, trong năm 2015, các DNBH phi nhân thọ đã triển 
khai nhiều chương trình khuyến mại qua kênh trực tuyến để 
thu hút khách hàng. Ngoài ra, kênh bán hàng qua điện thoại 
cũng thu hút sự quan tâm của các DNBH như PVI, PTI, BIC... 
Đầu năm 2015, MIC và Viettel tuyên bố triển khai gói hợp 
tác bán bảo hiểm thông qua điện thoại di động. Đối với thị 
trường bảo hiểm nhân thọ, một vài công ty bảo hiểm cũng 
đang thử nghiệm phát triển hình thức bán bảo hiểm qua 
điện thoại (telesales).

Các DNBH tiếp tục chú trọng phát triển sản phẩm và nâng 
cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Các DNBH tập trung nguồn lực nghiên cứu để đưa ra các sản 
phẩm mới phù hợp với thị hiếu khách hàng. Trong đó, các 
DNBH phi nhân thọ tập trung phát triển các sản phẩm bán 
lẻ, hướng tới đối tượng khách hàng cá nhân thông qua các 
kênh phân phối mới như bancassurance, đặc biệt là kênh 
phân phối trực tuyến. Các DNBH phi nhân thọ đều hướng tới 
thiết kế những gói sản phẩm đơn giản, phù hợp với nhóm 
khách hàng cá nhân, đặc biệt ở các nghiệp vụ như: bảo hiểm 
sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm nhà, bảo hiểm du lịch. 
 
Thị trường bảo hiểm nhân thọ vẫn tập trung vào 2 dòng 
sản phẩm chính là sản phẩm hỗn hợp và sản phẩm liên kết 
đầu tư. Nắm bắt nhu cầu thị trường đang gia tăng mạnh 
mẽ, ngay từ đầu năm các DNBH nhân thọ đã đẩy mạnh 
phát động kinh doanh và liên tiếp tung ra thị trường các 
sản phẩm mới. Các sản phẩm bảo hiểm vừa mang tính tiết 
kiệm vừa đầu tư, được thiết kế theo hướng giúp khách hàng 
tiết kiệm với mức lãi suất cam kết không hấp dẫn, kèm theo 
nhiều quyền lợi bảo vệ trước rủi ro đã và đang mang lại sự 
hài lòng cho khách hàng. 

Bên cạnh đó, dòng sản phẩm bảo hiểm hưu trí được coi là 
nét nổi bật trong việc phát triển sản phẩm của các DNBH 

nhân thọ trong năm 2015. Tháng 10/2015, Bảo Việt Nhân 
thọ giới thiệu sản phẩm hưu trí nhóm “Hưu trí vững nghiệp”. 
Bảo Việt Nhân thọ mong muốn mang đến cho khách hàng 
một giải pháp ưu việt, giúp doanh nghiệp chủ động và linh 
hoạt trong việc lập kế hoạch bảo hiểm và hưu trí cho người 
lao động. Sản phẩm góp phần tăng thêm quyền lợi hưu 
trí và mang đến sự an tâm cho người lao động khi về hưu 
khi kết hợp cả yếu tố tích lũy hưu trí và bảo hiểm sức khỏe. 
Trước đó, tháng 9/2015, Prudential ra mắt sản phẩm Phú-An 
thịnh Hưu trí. Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, toàn bộ 
6/6 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt chuẩn của Bộ Tài 
chính trong việc triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự 
nguyện là Prudential, Bảo Việt Nhân Thọ, Manulife, AIA Life, 
Dai-ichi Life và PVI Sun Life đều đã đưa ra sản phẩm cụ thể. 
Dòng sản phẩm này được dự báo là dòng sản phẩm mang 
tính cạnh tranh cao giữa các DNBH lớn trong tương lai.

Thị trường tiếp tục hấp dẫn dòng vốn ngoại

Trong nước, hoạt động tăng vốn và làn sóng gia nhập của 
năm 2014 tiếp tục diễn ra sôi động trong năm 2015. Hoạt 
động tăng vốn diễn ra đa dạng thông qua nhiều hình thức. 
Trong đó, nổi bật là việc các DNBH phi nhân thọ tìm kiếm 
đối tác chiến lược nước ngoài như: PTI đã phát hành 30 triệu 
cổ phần cho đối tác Dongbu (Hàn Quốc) để nhận về hơn 
1.077 tỷ đồng, BIC bán 35% cổ phần cho tập đoàn FairFax 
(Canada). Một số DNBH trong nước khác tăng vốn như: MIC 
tăng vốn từ 500 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng, BSH tăng từ 300 tỷ 
đồng lên 700 tỷ đồng… Trên thị trường bảo hiểm nhân thọ, 
Manulife tăng 175 tỷ đồng lên 975 tỷ đồng, ACE tăng từ 911 
tỷ đồng lên 1.019 tỷ đồng, Fubon tăng từ 800 tỷ đồng lên 
1.400 tỷ đồng, Generali tăng từ 1.176 tỷ đồng lên 1.441 tỷ đồng… 
 
Nổi bật nhất trong năm 2015 là sự gia nhập thị trường của 
liên doanh bảo hiểm nhân thọ mới MB Ageas Life. Đây là 
liên doanh được thành lập giữa tập đoàn bảo hiểm quốc tế 
Ageas, công ty bảo hiểm nhân thọ Muang Thai Life Insur-
ance (Thái Lan) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank). 
Theo thỏa thuận, Ageas sẽ nắm giữ 29% cổ phần trong công 
ty mới, Muang Thai Life Insurance nắm 10%, và Ngân hàng 
Quân đội nắm giữ 61%. Ngoài ra, Ngân hàng Quân đội MB và 
Ageas Life sẽ ký một thỏa thuận bancassurance độc quyền 
trong 15 năm. Tổng vốn đầu tư của ba đối tác trong liên 
doanh này sẽ lên tới khoảng 46 triệu Euro (50,4 triệu USD). 

Ngoài ra, những tín hiệu mới về dòng vốn ngoại cũng thể 
hiện được sức hấp dẫn của thị trường bảo hiểm Việt Nam 
như Tập đoàn Sunlife (Canada) tăng tỷ lệ vốn trong liên do-
anh PVI Sunlife từ 49% lên 75%, công ty Bảo hiểm nhân thọ 
Samsung (Samsung Life - Hàn Quốc) và DNBH Nhân thọ Đài 
Loan (Taiwan Life) đều tuyên bố đẩy mạnh việc tìm đối tác 
thành lập DNBH nhân thọ tại Việt Nam …

Thị trường bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng khả quan trong 
năm 2016

Năm 2016, thị trường bảo hiểm được dự báo sẽ duy trì 
tốc độ tăng trưởng khả quan nhờ triển vọng kinh tế vĩ 
mô tiếp tục cải thiện, tác động tích cực của quá trình hội 
nhập quốc tế và nhất là nhận thức của người dân về vai trò 
của bảo hiểm ngày càng tăng cao. Với việc tham gia Cộng 
đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định Đối tác kinh tế chiến 
lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) và một loạt các hiệp 
định thương mại tự do, hoạt động kinh doanh bảo hiểm 
tại thị trường Việt Nam được dự báo sẽ có nhiều khởi sắc.  

Năm 2016 cũng là năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển 
thị trường bảo hiểm giai đoạn 2016- 2020 với trọng tâm tiếp 
tục hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến bảo hiểm, tiếp 
tục duy trì đà tăng trưởng an toàn, hiệu quả; nâng cao năng 
lực cạnh tranh của DNBH hướng tới chuẩn mực quốc tế. 
Nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng của thị trường bảo hiểm, 
hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển hơn nữa, các cơ quan 
quản lý ngành cũng đang nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý 
thị trường bảo hiểm. Cơ chế chính sách trong thời gian tới 
sẽ được xây dựng theo hướng giảm thiểu các thủ tục hành 
chính, tăng cường năng lực cạnh tranh của các DN, thúc đẩy 
phát triển sản phẩm bảo hiểm mới, kênh phân phối mới, 
khuyến khích DN đầu tư phát triển các công nghệ hiện đại 
để tiếp cận rộng hơn tới mọi đối tượng khách hàng. 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã và đang xây dựng, đề xuất các 
chính sách thúc đẩy doanh nghiệp bảo hiểm triển khai sản 
phẩm bảo hiểm có vai trò quan trọng đối với sự phát triển 

kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách an sinh xã hội như 
bảo hiểm tài sản công, bảo hiểm thiên tai, bảo hiểm nợ Chính 
phủ... Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, triển khai xây dựng, hoàn 
thiện các cơ chế, chính sách như chuẩn bị các điều kiện cần 
thiết tiếp tục triển khai hoàn thiện bảo hiểm bắt buộc TNDS 
của chủ xe cơ giới, chính sách bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, 
triển khai các sản phẩm mới như bảo hiểm xây dựng bắt 
buộc, bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh (từ 1/1/2016)… 

Tuy nhiên, thị trường bảo hiểm năm 2016 cũng sẽ có không 
ít thách thức, nhất là những thách thức từ hội nhập. Các 
DNBH trong nước sẽ phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng 
tăng cao do sự tham gia sâu hơn vào thị trường bảo hiểm 
Việt Nam của các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có các nhà 
đầu tư từ thị trường ASEAN, đi kèm theo đó là sự chuyên ng-
hiệp hóa trong các kênh phân phối, đa dạng hóa sản phẩm 
bảo hiểm và dịch vụ khách hàng. Yêu cầu hoàn thiện khung 
pháp lý cho thị trường bảo hiểm để đáp ứng các cam kết hội 
nhập đòi hỏi các DN bảo hiểm trong nước phải tự rà soát, 
điều chỉnh các quy trình kinh doanh nhằm nâng cao năng 
lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, tình trạng 
trục lợi bảo hiểm (đặc biệt trong bảo hiểm phi nhân thọ như 
bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe), cạnh tranh không 
lành mạnh giữa các DNBH, hạn chế về nguồn nhân lực chất 
lượng cao… vẫn là những vấn đề tồn đọng của thị trường.

Dự báo năm 2016, doanh thu phí gốc của thị trường bảo 
hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 15-18%; thị trường bảo hiểm 
nhân thọ duy trì đà tăng trưởng cao với tổng doanh thu phí 
của thị trường bảo hiểm nhân thọ tăng khoảng 25%.
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Thị trường bảo hiểm 2015 phát triển mạnh mẽ
DIỆU MINH

Với mức tăng trưởng ấn tượng doanh thu bảo hiểm gần 22% trong năm 2015 theo thống kê của Cục Quản lý & Giám sát bảo hiểm 
(Bộ Tài chính), toàn thị trường bảo hiểm Việt Nam đã ghi dấu mức tăng trưởng cao nhất từ năm 2011 đến nay.

Tại lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Thị trường Bảo hiểm Việt 
Nam 2015 hôm 18/12, ông Phan Kim Bằng, Chủ tịch Hiệp hội 
Bảo hiểm Việt Nam (AVI) kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty 
Bảo hiểm Bảo Việt đánh giá kết quả khả quan trên là nhờ nỗ 
lực chung của toàn thị trường từ cơ quan quản lý bảo hiểm, 
AVI đến các DNBH trong khắc phục khó khăn, nắm bắt cơ hội 
để tiếp tục tái cơ cấu, nâng cao năng lực cạnh tranh và quản 
lý. Trong đó, việc kiện toàn hệ thống pháp lý liên quan đến 
bảo hiểm cùng các giải pháp gỡ khó, tạo điều kiện thuận lợi 
cho DNBH hoạt động cũng hỗ trợ đắc lực để thị trường bảo 
hiểm phát triển ngày càng bền vững.

Kết quả ấn tượng này, theo ông Bằng cũng sẽ góp phần thực 
hiện thắng lợi kế hoạch phát triển thị trường bảo hiểm giai 
đoạn 2011-2015 được Bộ Tài chính phê duyệt.

Năm 2016 đặt mức tăng trưởng trên 18%

Tiếp bước đà tăng trưởng ấn tượng của năm 2015, AVI cũng 
dự kiến năm 2016 phấn đấu mức tăng trưởng mạnh mẽ trên 
25% đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và trên 
18% trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Đầu tư vào nền 
kinh tế quốc dân năm 2016 thì được Cục Quản lý & Giám sát 
bảo hiểm dự liệu đạt trên 180.000 tỷ đồng.

Năm 2016 cũng là năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển 
thị trường bảo hiểm giai đoạn 2016- 2020 mà ở đó tiếp tục 
hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến bảo hiểm, tiếp tục 
duy trì đà tăng trưởng an toàn, hiệu quả; nâng cao năng lực 
cạnh tranh của DNBH hướng tới chuẩn mực quốc tế trước 
thềm hội nhập. 

Cùng với đó, cơ quan quản lý bảo hiểm cũng cho biết sẽ đưa 
ra các đề xuất thúc đẩy DNBH triển khai sản phẩm BH có vai 
trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và thực 
hiện chính sách an sinh xã hội như BH tài sản công, BH thiên 
tai… ; hỗ trợ phát triển, đa dạng hóa sản phẩm và kênh phân 
phối, thúc đẩy thị trường duy trì mức độ tăng trưởng tích 
cực, ổn định. 

Đi đôi với đó là tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát, xử 
lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của DNBH nhằm 
nâng cao tính an toàn của hệ thống, hiệu quả hoạt động, 
năng lực cạnh tranh của DNBH.

Với dự báo đạt mức tăng trưởng đột phá trong năm 2016 
khi Việt Nam là thành viên của khối Cộng đồng kinh tế 
ASEAN, của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), 
thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2016 được nhìn nhận sẽ 
được tiếp thêm sinh lực và phát triển mạnh mẽ. Theo đó, 

nhu cầu về bảo hiểm tại Việt Nam sẽ ngày càng tăng cao, tạo 
điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh mảng này. 
Cùng với các sản phẩm bảo hiểm truyền thống thì các sản 
phẩm bảo hiểm mới như bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo 
hiểm bảo lãnh sẽ ngày càng có chỗ đứng, còn bảo hiểm tài 
sản công, bảo hiểm xây dựng lắp đặt sẽ sớm được mở bán 
và dần phát triển.

Mặc dù vậy, đi liền với cơ hội sẽ là thách thức. Bên cạnh 
những thách thức mới tiềm ẩn mang tên TPP thì năm 2016 
vẫn sẽ đối diện với những tồn tại cố hữu của thị trường như 
trục lợi bảo hiểm, cạnh tranh không lành mạnh (tăng chi phí 
cạnh tranh, hạ phí bảo hiểm, mở rộng điều khoản bảo hiểm); 
thiếu sự hợp tác giữa DNBH; những hạn chế về chất lượng 
nguồn nhân lực và quản trị doanh nghiệp cũng như trong 
áp dụng công nghệ thông tin; thiếu một hệ thống cơ sở dữ 
liệu hoàn chỉnh của toàn ngành bảo hiểm...

Bởi thế, ngoài tập trung phát triển kinh doanh, công cuộc 
tái cơ cấu theo hướng nâng cao năng lực tài chính, cải thiện 
cách thức quản trị điều hành cũng sẽ được đặt ra như một 
nhu cầu không thể thiếu buộc các DNBH tiếp tục thực hiện 
trong năm 2016 này. Cùng với đó là các giải pháp để thị 
trường cạnh tranh lành mạnh, phòng ngừa tình trạng trục 
lợi trong hoạt động kinh doanh BH, để thị trường phát triển 
nhanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn, bền vững. 

Năng lực tài chính của DNBH qua một số chỉ tiêu 
đạt được năm 2015:

. Giá trị tổng tài sản ước đạt 201.132 tỷ đồng, tăng hơn 
17% so với cùng kỳ, trong đó DNBH phi nhân thọ ước 
đạt 69.473 tỷ đồng, DNBH nhân thọ ước đạt 131.659 tỷ 
đồng. 

. Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm tăng tới gần 24%, ước 
đạt 120.000 tỷ đồng. 

. Các DNBH đã tích cực tái đầu tư trở lại nền kinh tế, 
đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế - xã hội. Tổng số 
tiền đầu tư tài chính của các DNBH năm 2015 ước đạt 
152.543 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2014, trong đó, 
DN phi nhân thọ ước đạt 36.406 tỷ đồng, DNBH nhân 
thọ ước đạt 116.137 tỷ đồng. Đặc biệt, nhiều DNBH đã 
mua trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 năm lần đầu tiên 
được phát hành tại Việt Nam lên tới trên 6.200 tỷ đồng.

Năm 2015: toàn thị trường tăng trưởng gần 22%

Theo đó, với mức tăng gần 22%, doanh thu phí bảo hiểm 
toàn thị trường ước đạt 68.024 tỷ đồng. Trong đó, bảo hiểm 
nhân thọ ước tăng trưởng tới gần 30%, còn thị trường bảo 
hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 14%. 

Số liệu ước tính từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI) cũng 
cho thấy cả 2 mảng nhân thọ và phi nhân thọ đều đạt tăng 
trưởng doanh thu cao nhất. Trong đó, bảo hiểm nhân thọ 
đạt mức tăng trưởng cao nhất  trong vòng 10 năm trở lại đây 
với mức tăng 29,5% (ước đạt 36.500 tỷ đồng doanh thu), Còn 
ở mảng bảo hiểm phi nhân thọ, doanh thu cũng đạt mức 
cao nhất trong 5 năm qua với mức tăng trưởng 14% (ước đạt 
hơn 31.000 tỷ đồng). Mức tăng trưởng ấn tượng trên cũng 
cho thấy khối này đã lấy lại đà tăng trưởng trước năm 2010 
khi bắt đầu có khủng hoảng kinh tế. 

Và quan trọng hơn cả, tốc độ doanh thu tăng trưởng cao 
ngoài đáp ứng cơ bản nhu cầu bảo hiểm của nền kinh tế 
cũng không cản bước đảm bảo an toàn hiệu quả trong hoạt 
động kinh doanh bảo hiểm. Theo đó, năm 2015 cũng là năm 
bảo hiểm phi nhân thọ bắt đầu ngăn chặn tình trạng nợ 
đọng, dây dưa phí bảo hiểm và lãi nghiệp vụ đã tăng lên rõ 
rệt. Còn bảo hiểm nhân thọ thì đạt kết quả với gần 6 triệu 
hợp đồng bảo hiểm chính, 6 triệu hợp đồng bảo hiểm bổ trợ. 

Về bồi thường và trả tiền bảo hiểm, năm 2015, các DNBH đã 
thực hiện tốt hoạt động bồi thường, trở thành tấm lá chắn 
tài chính cho người tham gia bảo hiểm đi đôi với tăng cường 
nâng chất dịch vụ chăm sóc khách hàng. 

Theo đó, số tiền bồi thường và trả tiền BH ước đạt 21.160 
tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ, trong đó DNBH phi nhân 
thọ là 13.177 tỷ đồng, DNBH nhân thọ là 7.983 tỷ đồng. Đặc 
biệt các DNBH đã cơ bản giải quyết xong việc bồi thường 
cho khách hàng tham gia bảo hiểm trong vụ việc gây rối trật 
tự tại Đồng Nai, Bình Dương, Hà Tĩnh, với số tiền gần 1.000 tỷ 
đồng.

Ngoài ra, nỗ lực triển khai bảo hiểm theo chủ trương, chính 
sách của nhà nước cũng được các DNBH nỗ lực triển khai 
như bảo hiểm tàu và thuyền viên khai thác hải sản xa bờ; 
bảo hiểm hưu trí tự nguyện, BH cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm 
bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới…

Bên cạnh đó, năng lực tài chính của các DNBH ngày càng 
được tăng cường vững chắc (thể hiện qua các thông số về 
giá trị tài sản của DNBH tăng lên, doanh thu tăng cao, đầu 
tư trở lại nền kinh tế lớn) đảm bảo thị trường phát triển theo 
hướng an toàn, ngày càng khẳng định vị thế và vai trò của 
BH trong nền kinh tế (xem thêm số liệu cuối bài).
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Các công ty chứng khoán ở Trung Quốc, đặc biệt là các công ty vừa và nhỏ đang phải nỗ lực để sống sót trong môi trường kinh 
doanh cạnh tranh khốc liệt và hội nhập, mở cửa. Tập trung vào đổi mới sản phẩm và đa dạng hóa kinh doanh là giải pháp cho 
các công ty muốn thành công.

Thực trạng suy giảm

Trong một thời gian dài lĩnh vực chứng khoán Trung Quốc 
nhắm đến thị trường bằng các danh mục hẹp gồm các sản 
phẩm dịch vụ giống nhau. Đặc biệt hoạt động môi giới mới 
chỉ cung cấp cho khách hàng nền tảng để thực hiện các giao 
dịch (Trade Execution platform). Hoạt động dựa quá nhiều 
vào dịch vụ môi giới truyền thống như là nguồn thu nhập 
chính sẽ là thử thách đối với sự tăng trưởng bền vững. 

Theo kết quả khảo sát của KPMG, tỷ trọng thu nhập môi 
giới là 52% tổng thu nhập thuần các công ty chứng khoán 
vào năm 2011, năm 2008 là 72%. Trong giai đoạn 2008 đến 

2011 do cạnh tranh khốc liệt làm giảm phí môi giới từ 0,18% 
xuống còn 0,08%. 

Kết quả hoạt động môi giới đáng thất vọng do giá trị giao 
dịch suy giảm, cuộc chiến giảm phí môi giới, cùng với kết 
quả tự doanh giảm sút do thị trường cổ phiếu đã bắt đầu 
kéo giảm mạnh kết quả kinh doanh các công ty chứng 
khoán năm 2011 và tiếp tục kéo dài trong các năm gần đây 
do thị trường yếu và cạnh tranh tiếp tục khốc liệt. Thu nhập 
hoạt động thuần năm 2011 giảm 29% xuống còn 21,9 tỷ 
USD, trong đó thu nhập từ môi giới truyền thống và tự do-
anh giảm sút mạnh tương ứng 36% và 77%. Lợi nhuận ròng 
giảm 50% còn 6,39 tỷ USD. Biên lợi nhuận sẽ tiếp tục chịu 

sức ép suy giảm do cạnh tranh sẽ mạnh hơn với nhiều công 
ty mới gia nhập đi theo các chính sách cải cách thị trường.

Do vậy việc chuyển đổi mô hình kinh doanh trong lĩnh vực 
chứng khoán là không thể tránh khỏi để đạt được tăng 
trưởng bền vững.

Chuyển đổi 02 cấp độ
 
Ở cấp độ Chính phủ: Định hướng cải cách của Trung Quốc 
là xây dựng thị trường vốn đa cấp độ và thúc đẩy nhiều hơn 
các đổi mới, sáng tạo về sản phẩm tài chính trong nỗ lực 
làm sâu hơn, rộng hơn thị trường vốn. Bằng việc nới lỏng 
các quy định, danh mục các sản phẩm tài chính hướng vào 
khách hàng của các công ty chứng khoán được phép triển 
khai được mở rộng gồm: các sản phẩm quản lý tài sản, sản 
phẩm tín thác và sản phẩm đầu tư cổ phần tư nhân.

Các chính sách mới cho phép các công ty chứng khoán cung 
cấp các dich vụ tài chính hợp nhất gồm: tư vấn đầu tư, quản 
lý tài sản, giao dịch margin và bán khống, giao dịch kỳ hạn 
và ngân hàng đầu tư. Các công ty chứng khoán có cơ sở 
khách hàng lớn và mạng lưới tốt sẽ có lợi thế lớn để nắm bắt 
các cơ hội từ các chính sách mới.

Quản lý tài sản là một trong những lĩnh vực kinh doanh có 
tiềm năng rất lớn mà các công ty chứng khoán Trung Quốc 
chưa khai thác. Năm 2011 quản lý tài sản mới chỉ đóng góp 
2% thu nhập hoạt động so với 16 đến 22% của các công ty 
nước ngoài.  

Cơ quan quản lý chứng khoán đã sửa đổi quy định về thành 
lập công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài, nâng 
trẩn sở hữu nước ngoài từ 33% lên 49%, cho phép các chi 
nhánh công ty chứng khoán được mở rộng phạm vi kinh 
doanh sau hai năm hoạt động liên tục. Hiện nay chỉ có 12 
công ty chứng khoán là liên doanh trong tổng số 109 công 
ty chứng khoán ở Trung Quốc. Với quy định mới, Trung Quốc 
hy vọng sẽ có thêm nhiều công ty liên doanh, nhà đầu tư 
nước ngoài kinh doanh chứng khoán, đồng thời thúc đẩy 
việc đổi mới sản phẩm, dịch vụ, tăng tính cạnh tranh và mở 
rộng hoạt động ra nước ngoài. 

Trong các năm gần đây chỉ một số ít công ty chứng khoán 
Trung Quốc tham gia vào các thị trường nước ngoài qua các 
hoạt động về niêm yết hoặc mua bán doanh nghiệp. Các 
yêu cầu chặt chẽ hơn cũng cản trở các công ty chứng khoán 
nhỏ và vừa tiến ra nước ngoài như: vốn không ít hơn 3 tỷ 
nhân dân tệ (khoảng 6.000 tỷ đồng), thị phần của kinh do-
anh chính không thấp hơn mức trung bình của thị trường, 
mức tín nhiệm từ BBB hoặc A trở lên và phải có lợi nhuận ít 
nhất 2 năm trong 3 năm gần nhất. 

Thị trường hợp đồng tương lai là cũng lĩnh vực kinh doanh 
các công ty chứng khoán Trung Quốc có thể khai thác. Khó 
khăn nhất hiện nay là thiếu các sản phẩm tương lai đa dạng, 
nguồn thu nhập hạn chế và thiếu các kênh tài trợ vốn cho 
các hoạt động phái sinh. Hiện ở Trung Quốc chỉ có 28 sản 
phẩm tương lai về hàng hóa và một sản phẩm tương lai tài 
chính (Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán CSI 300). Các 
nghiên cứu về hợp đồng tương lai dầu mỏ, hợp đồng tương 
lai trái phiếu chính phủ, quyền chọn hàng hóa, hợp đồng 
tương lai carbon… đã được bắt đầu cùng với thành lập hạ 
tầng quốc tế về giao dich - Hệ thống giao dịch hợp đồng 
tương lai trái phiếu đã được khai trương tại Sở giao dịch hợp 
đồng tương lai tài chính Trung Quốc.

Ở cấp độ doanh nghiệp
 
Có thể thấy rằng các cải cách của chính phủ tạo cơ hội cũng 
như thách thức cho các công ty chứng khoán Trung Quốc 
chuyển đổi mô hình kinh doanh trở nên đa dạng hơn, đổi 
mới hơn để thúc đẩy phát triển bền vững. Các cơ hội là: các 
sản phẩm mới như: quản lý tài sản, phái sinh, các sản phẩm 
liên kết chuỗi dịch vụ từ tư vấn đầu tư, quản lý tài sản, giao 
dịch margin và bán khống, giao dịch kỳ hạn và ngân hàng 
đầu tư, mở rộng hoạt động ra nước ngoài… Bên cạnh đó 
thử thách từ sự cạnh tranh khốc liệt từ trong và ngoài nước, 
suy giảm hiệu quả kinh doanh, giảm phí… Tìm được đúng 
người, đưa ra đúng sản phẩm và quản trị rủi ro tốt là chìa 
khóa thành công. 

(Theo kết quả khảo sát của KPMG đăng trên China Daily)

Xu hướng chuyển đổi mô hình kinh doanh của 
các công ty chứng khoán Trung Quốc

THS. BÙI TUẤN TRUNG
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT



www.baoviet.com.vn www.baoviet.com.vnwww.baoviet.com.vn www.baoviet.com.vn

5958

SỐ XUÂN 2016
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM

TRUYỆN VUI BẢO HIỂM

Tôi quen Peter Luttmann khi được sếp giao đi thanh tra 
một công ty sản xuất phụ tùng ô tô đang chuẩn bị ký 
hợp đồng bảo hiểm với công ty tôi. Đây là một thủ tục 

bắt buộc khi tiến hành ký hợp đồng bảo hiểm. Việc thanh 
tra nhằm đảm bảo khách hàng đã đáp ứng đầy đủ các điều 
kiện trong hợp đồng bảo hiểm, cũng như để chắc chắn rằng 
không có âm mưu trục lợi đằng sau bản hợp đồng này.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Peter là anh đúng là một hình 
mẫu doanh nhân điển hình với tác phong nhanh nhẹn, luôn 
đi thẳng vào vấn đề, không nói vòng vèo, mọi chỉ thị cho cấp 
dưới đều rõ ràng và ngắn gọn, thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ 
như thể không muốn bỏ phí một phút nào. Sau vài câu giới 
thiệu, Peter đề nghị đưa tôi đi thăm nhà máy của anh. Anh 
nói mặc dù có thể bảo cấp dưới làm việc này, nhưng anh 
muốn trực tiếp đi cùng tôi vì anh là người tự tay xây dựng 
nên nhà máy này từ những ngày đầu nên anh hiểu về nó 
hơn bất cứ ai. 

Quá trình kiểm tra diễn ra rất suôn sẻ, mọi yêu cầu đều được 
đáp ứng một cách hoàn hảo, các câu hỏi của tôi đều được 
anh trả lời đầy đủ, chi tiết và tất nhiên tôi cũng không thấy 
có bất cứ điểm gì bất ổn, đáng ngờ. Tôi ký xác nhận kết quả 
kiểm tra tốt và cũng quên luôn chuyện này ngoài một chút 
ấn tượng tốt về Peter.

Bẵng đi vài năm, bỗng một hôm sếp gọi tôi lên và hỏi về Pe-
ter Luttmann cũng như cuộc thanh tra lần trước. Tôi nói anh 
có vẻ là người trung thực và cuộc kiểm tra cũng không có gì 
đặc biệt nên tôi gần như đã quên hết. Lúc đó sếp mới nói với 
tôi là anh đã bán toàn bộ công ty và vừa liên hệ để mua bảo 
hiểm tai nạn thời hạn một năm cho tua du lịch vòng quanh 
thế giới của anh với giá trị bảo hiểm kỷ lục là 100 triệu đô la 
trong trường hợp anh bị chết vì bất cứ lý do gì trừ trường 
hợp tự tử. Sếp giao nhiệm vụ cho tôi thanh tra trường hợp 
này và nói rằng sẽ chỉ ký hợp đồng nếu kết quả thanh tra của 
tôi là rất tốt (mức an toàn cao nhất của thanh tra bảo hiểm).

Trước khi đặt lịch hẹn với anh, tôi đã xăm xoi kỹ hồ sơ thông 
tin về anh mà chúng tôi thu thập được, tuy nhiên cũng 
chẳng có gì đặc biệt ngoài việc anh sống độc thân, sức khỏe 
tốt, thích đi du lịch và đi săn. Cuộc gặp diễn ra tại nhà của Pe-
ter. Đó là ngôi biệt thự nhỏ, tuy nhiên nó có một bể bơi nước 

nóng rất đẹp. Điều này làm tôi nhớ lại một chi tiết trong hồ 
sơ là anh đã từng đoạt giải trong một vài cuộc thi bơi thời 
học đại học.
Anh tiếp tôi tại bể bơi, thỉnh thoảng lại nhẩy xuống bể bơi 
vài vòng. Anh kể với tôi mấy năm nay công việc kinh doanh 
của anh không được tốt lắm, nhưng lý do chính khiến anh 
từ bỏ việc kinh doanh là vì anh muốn được đi du lịch vòng 
quanh thế giới và đi săn. Khi được hỏi tại sao anh phải mua 
bảo hiểm có giá trị cao như vậy khi anh sống độc thân và 
hiện cũng không có ai cần sự trợ giúp tài chính của anh, anh 
nói nửa đùa nửa thật là muốn rằng cái chết của mình sẽ làm 
được điều gì đó tốt lành. Tuy nhiên anh rất nghiêm túc khi 
trả lời các câu hỏi còn lại của tôi và đồng ý đáp ứng tất cả các 
yêu cầu của chúng tôi như thực hiện đúng lịch trình chuyến 
đi đã được chúng tôi thông qua, mọi hoạt động ngoài lịch 
trình đều có thể được coi là vi phạm hợp đồng. Ngoài ra 
anh cũng đồng ý để chúng tôi cử theo một nhóm người có 
nhiệm vụ vừa giám sát vừa hỗ trợ nếu cần thiết. Các hoạt 
động ngoài chương trình được duyệt vì lý do bất khả kháng 
đều phải được báo về công ty và phải được công ty chấp 
thuận, trong trường hợp khẩn cấp cũng phải được nhóm 
giám sát đồng ý và phải được báo ngay về công ty một cách 
sớm nhất có thể. Mặc dù không có được cảm giác thực sự 
thoải mái như lần thanh tra trước tại công ty của anh nhưng 
tôi cũng không tìm được bất cứ lý do gì để thuyết phục sếp 
từ chối ký hợp đồng. Anh một lần nữa lại đáp ứng hoàn hảo 
các yêu cầu của chúng tôi.

Trong lúc nói chuyện có một vật trên người anh làm tôi chú 
ý, đó là một chiếc răng nanh lớn trên đó có số gì đó nạm 
bằng bạc đeo trên cổ anh. Thấy tôi tò mò nhìn, anh liền khoe 
đó răng chiếc răng nanh của một con hổ do anh bắn hạ 
trong một lần đi săn tại một nước châu Á và người thợ săn 
bản xứ đã làm thành cái dây chuyền này cho anh. Chữ số 
bằng bạc là ngày anh bắn hạ con hổ. Mặc dù tôi không yêu 
cầu, anh vẫn đưa cho tôi xem. Đó là một chiếc răng nanh lớn 
gần bằng ngón tay cái, cong vút, màu trắng ngà, có khắc số 
21.7.1984. Anh giải thích với tôi là theo quan niệm của người 
Á Đông, việc đeo răng hổ sẽ giúp phòng chống bệnh tật và 
được coi như chiếc bùa hộ mệnh. Nếu điều này đúng sự thật 
thì vật này chắc sẽ giúp hợp đồng của chúng tôi thành công, 
tôi thầm cười trong bụng.

Hợp đồng đã được ký sau đó ít lâu và mọi chuyện đều tốt 
đẹp đến mức mà tôi gần như quên đi bản hợp đồng ấn 
tượng này. Tuy nhiên ngày vui ngắn chẳng tày gang, cú điện 
thoại của sếp dựng tôi dậy vào lúc quá nửa đêm vào một 
ngày sau thời điểm ký hợp đồng gần một năm. Peter Lut-
tmann vừa chết trong chuyến đi chơi bằng thuyền buồm 
do bị cá mập tấn công tại bờ biển một nước ở châu Á. Một 
người trong nhóm trợ giúp đi cùng thuyền với anh cũng bị 
thiệt mạng. Tôi được lệnh lập tức bay ngay trong đêm đến 
đó để điều tra tai nạn.

Tại hiện trường, những thông tin từ các nhân chứng và 
nhóm trợ giúp đã cung cấp cho tôi một bức tranh khá đầy 
đủ về ngày diễn ra thảm họa. Đó là một ngày đẹp trời, hoàn 
toàn thuận lợi cho việc bơi thuyền. Trên thuyền khi đó ngoài 
Peter còn có một người trong nhóm trợ giúp đi cùng. Ngoài 
ra còn có hai chiếc canô bám theo ở một khoảng cách 
không xa. Vì vùng biển này hay có cá mập tấn công người 
nên Peter được yêu cầu không được xuống nước. Khi chiếc 
thuyền buồm cách bờ khoảng 1km thì bất thần một cơn 
lốc xoáy mạnh xuất hiện giữa trời quang mây tạnh, nó nhấc 
bổng chiếc thuyền lên, đưa đi một đoạn khá xa và cuối cùng 
ném mạnh vào vách đá. Lúc hai chiếc canô lao đến nơi thì 
chỉ thấy những mảnh vụn của con thuyền, Peter và người 
trợ giúp đi cùng đã biến mất trong làn nước. Phải hai tiếng 
sau lực lượng cứu hộ mới có mặt. Dọc bờ biển và trên mặt 
nước được xới tung lên, nhưng khi tôi có mặt, khoảng gần 
24 tiếng sau tai nạn vẫn chưa tìm thấy dấu tích của hai nạn 
nhân. Phải đến ngày hôm sau lực lượng cứu hộ mới tìm thấy 
xác của người trợ giúp trong trạng thái rách nát tả tơi và mấy 
tiếng sau đó thì tìm thấy thêm một cái chân bị cắt đến đầu 
gối cách vị trí của cái xác gần nửa cây số. Công cuộc tìm kiếm 
còn kéo dài thêm 24 tiếng nữa nhưng không tìm thêm được 
gì. Kết quả khám nghiệm sau đó cho thấy người trợ giúp bị 
chết vì cá mập tấn công và cái chân là của Peter bị hàm cá 
mập cắn đứt.

Peter được xác nhận là đã chết vì bị cá mập ăn thịt và luật sư 
được Peter ủy quyền đã đến làm việc với chúng tôi để nhận 
tiền bảo hiểm. Sau đó ít lâu, tôi được biết, theo di chúc của 
anh, toàn bộ tài sản của Peter, kể cả số tiền bảo hiểm, đã 
được chuyển cho một cô nhi viện, mà địa chỉ của nó cách 
không xa nơi Peter bị nạn. Khi biết chuyện này và liên tưởng 
đến câu trả lời nửa đùa nửa thật của anh tại bể bơi, tôi bỗng 
mơ hồ linh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. 

Nửa năm sau, tôi quyết định thu xếp công việc và xin nghỉ 
phép một tháng. Nơi tôi đến nghỉ lần này chính là nơi Peter 
đã gặp nạn. Việc đầu tiên tôi làm sau khi nhận phòng khách 
sạn là hỏi đường đến cô nhi viện của Peter (tôi tạm gọi thế). 
Nhờ có số tiền của Peter, cô nhi viện đã mua lại một khu re-
sort khá sang trọng ở một hòn đảo cách không xa bờ. Trong 
vai một người bạn của Peter tôi đã được giám đốc của cô nhi 
viện tiếp đón. Đó là một cô gái còn khá trẻ và xinh đẹp tên là 
Marie. Cô cho biết mới nhận chức vụ này từ mấy tháng trước 
vì bà giám đốc cũ vừa bị bệnh qua đời. Câu chuyện diễn ra 
có vẻ khá khách sáo, chưa kể liên tục có người đến xin ý kiến, 
chữ ký liên quan đến việc sửa sang lại khu resort cho phù 
hợp với hoạt động của cô nhi viện. Thấy vậy tôi liền đứng 
dậy định xin phép ra về. Đúng lúc đó có mấy đứa trẻ chạy 
ùa vào vây lấy Marie, một đứa bé chừng 5-6 tuổi leo tót lên 
người cô và luồn tay vào trong áo. Tôi đang định quay mặt đi 
để tránh làm Marie khó xử thì bỗng thấy đứa bé lôi từ trong 
áo của cô ra một vật làm tôi kinh ngạc. Đó là chiếc răng hổ 

của Peter. Tuy nhiên tôi vẫn còn đủ bình tĩnh để chào Marie 
và bước ra cửa. Bằng kinh nghiệm của hơn ba mươi năm làm 
thanh tra bảo hiểm và một chút may mắn tôi đã gặp được 
Peter bằng xương bằng thịt và...thiếu một chân. Tại buổi gặp 
này, Peter đã thành thực kể lại toàn bộ câu chuyện và để tùy 
tôi định đoạt (anh luôn là người trung thực mà).

Peter kể anh vốn xuất thân từ cô nhi viện này, sau đó được 
một cặp vợ chồng người Mỹ nhận làm con nuôi. Bố nuôi của 
anh có một gara ôtô và anh đã phát triển nó lên thành một 
công ty sản xuất phụ tùng ôtô. Sau khi bố mẹ nuôi mất, công 
ty này thuộc về anh. Khi đã trở nên thành đạt và giàu có anh 
vẫn không quên cô nhi viện và hằng năm chặng cuối của 
chuyến du lịch của anh bao giờ cũng là cô nhi viện này. Mấy 
năm gần đây cô nhi viện lâm vào tình trạng khá khó khăn vì 
công ty tài trợ chính cho cô nhi viện bị phá sản, địa điểm của 
cô nhi viện được công ty cho mượn cũng bị lấy lại. Nguồn 
trợ giúp ít ỏi của chính phủ và một số nhà hảo tâm khác như 
Peter cũng chỉ duy trì được hoạt động của cô nhi viện ở mức 
tối thiểu chưa kể đến việc phải thay đổi địa điểm liên tục và 
số lượng trẻ mồ côi tăng lên nhanh chóng. Trước tình hình 
đó Peter luôn trăn trở tìm cách giúp cô nhi viện. Còn một lý 
do khác nữa đó là tình cảm của anh dành cho cô bé Marie 
cùng sống với anh tại cô nhi viện ngày nào nay đã trở thành 
một thiếu nữ xinh đẹp và đang làm trợ lý cho bà giám đốc. 

Trong một lần đi biển tình cờ Peter đã nghe được câu chuyện 
về những cơn lốc xoáy kỳ lạ của vùng biển này. Một ý nghĩ 
lóe lên trong đầu anh. Sau khi bỏ nhiều công sức và thời 
gian tìm hiểu, cuối cùng anh đã nắm được khá rõ hoạt động 
của những cơn lốc xoáy này, điều mà chỉ có một vài ngư 
dân lão luyện mới biết. Mới đầu bà giám đốc kịch liệt phản 
đối kế hoạch của anh, nhưng trước nguy cơ phải giải tán cô 
nhi viện và lại được Marie thuyết phục thêm nên bà giám 
đốc cuối cùng đã đồng ý. Theo kế hoạch Marie sẽ bí mật lặn 
theo thuyền của Peter và khi có lốc xoáy Peter sẽ giả vờ ngã 
xuống biển và Marie sẽ đưa thiết bị lặn để Peter bơi đến một 
cái hang ngầm. Tại đây Peter sẽ dùng một cái hàm của con 
cá mập đã chết để cắt đứt chân. Marie ngay sau đó sẽ đem 
cái chân này chôn dưới cát tại bờ biển để mấy ngày sau nó 
sẽ tự trồi lên. Peter sau khi được sơ cứu sẽ nằm lại hang, đợi 
đến khi việc tìm kiếm kết thúc thì sẽ được bí mật đưa lên bờ. 
Peter nói cái chết của người trợ giúp là hoàn toàn nằm ngoài 
kế hoạch nhưng nó đã góp phần làm cho mọi người thật sự 
tin rằng anh đã bị cá mập ăn thịt. Bà giám đốc sau lần đó có 
lẽ do tuổi cao sức yếu lại quá căng thẳng và lo lắng đã ngã 
bệnh và trước khi mất bà đã quyết định giao lại cô nhi viện 
cho Marie quản lý.

Kỳ nghỉ kết thúc mà tôi chẳng có được một ngày nghỉ ngơi 
đúng nghĩa và tôi cũng đã không gửi báo cáo cho sếp vì có 
công ty nào lại yêu cầu nhân viên phải báo cáo về kỳ nghỉ 
của mình đâu. Hơn nữa nhân đạo cũng là một sứ mạng của 
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