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Giữ vững và phát huy được vai trò lãnh đạo, luôn hoàn 
thành tốt các mặt công tác, Tập đoàn Bảo Việt luôn giữ 
vững vị trí là một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu 
Việt Nam, tích cực tham gia và có vai trò quan trọng là 
công cụ để Chính phủ điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô và 
thị trường tài chính, bảo hiểm, linh hoạt với diễn biến của 
thị trường, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. 

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây 
dựng Đảng trong bối cảnh kinh tế chung còn khó khăn và 
nội bộ có nhiều biến động, Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt đã 
lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh trên hầu hết 
các mặt công tác, bảo đảm doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân 
sách nhà nước, thực hiện công tác an sinh xã hội và bảo 
đảm đời sống cho người lao động. Tập đoàn luôn bám sát 
định hướng chiến lược ngành nghề, củng cố vị trí hàng 
đầu trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, khẳng định vị 
thế dẫn dắt thị trường bảo hiểm và lợi thế cạnh tranh trong 
các lĩnh vực dịch vụ tài chính; khẳng định chiến lược phát 
triển doanh nghiệp theo mô hình Tập đoàn có cổ phần nhà 
nước chi phối, có đối tác nước ngoài là phát triển đúng 
hướng; khẳng định được vị trí, vai trò của doanh nghiệp 
nhà nước đối với kinh tế của đất nước. 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt lần 
thứ III là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan 

trọng, định hướng cho toàn Đảng bộ và cán bộ 
đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn 

tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững 
mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo; đổi mới mọi 

mặt hoạt động, tiếp tục đẩy mạnh quá trình tái 
cơ cấu, với phương châm: đoàn kết chia sẻ hợp 

lực - đổi mới - tiên phong. 

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG

THS. ĐÀO ĐÌNH THI
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
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NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

Dựa trên 3 trụ cột: bảo hiểm - đầu tư - dịch vụ tài chính, Tập 
đoàn Bảo Việt đã thành công trong việc đổi mới toàn diện 
trên mọi lĩnh vực, khẳng định và duy trì các lợi thế cạnh 
tranh trên thị trường Việt Nam về thương hiệu uy tín hàng 
đầu thị trường. Giai đoạn 2010-2015, tổng doanh thu hợp 
nhất tăng trưởng bình quân 8%/năm; tốc độ tăng trưởng 
lợi nhuận sau thuế bình quân đạt 2,5%/năm; tỷ lệ chi trả 
cổ tức ở mức cao, bình quân ở mức 12,8% mức vốn điều lệ. 
Kết quả kinh doanh ổn định giúp cho tổng đóng góp của 
Bảo Việt vào NSNN từ năm 2010 đến năm 2014 đạt 7.504 
tỷ đồng, trong đó: nộp thuế là 4.268 tỷ đồng, chi trả cổ 
tức cho phần vốn nhà nước góp (74,16%) là 3.236 tỷ đồng. 
Cho tới thời điểm hiện nay, đề án tái cơ cấu Tập đoàn đã 
được từng đơn vị thành viên trong Tập đoàn đã tiến hành 
rà soát, đánh giá và đề xuất phương án cơ cấu hoạt động 
sản xuất kinh doanh, nhằm đưa Tập đoàn Bảo Việt lên một 
tầm cao mới.

Trong công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội an ninh 
quốc phòng, thực hiện Nghị quyết 30a-NQ/CP của Chính 
phủ, Tập đoàn Bảo Việt nhận giúp đỡ 2/62 huyện nghèo 
của cả nước là huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn và huyện 
Quế Phong tỉnh Nghệ An. Hàng năm, Tập đoàn đều bố trí 
nguồn kinh phí an sinh xã hội khoảng 20 tỷ đồng để thực 
hiện các chương trình ASXH. Trong 5 năm (2010-2015) Tập 
đoàn Bảo Việt đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng để hỗ trợ các địa 
phương thực hiện công tác ASXH như: xóa nhà dột nát, 
xây dựng trường học, trạm y tế xã, trùng tu, tôn tạo di tích 
lịch sử cách mạng, nghĩa trang liệt sỹ, hỗ trợ quân và dân 
huyện đảo Trường Sa, trợ giúp địa phương bị thiên tai lũ 
lụt, tặng quà thăm hỏi các gia đình chính sách, học sinh 
nghèo học giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn....

Gắn công tác xây dựng phát triển kinh tế kết hợp với quốc 
phòng, an ninh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 
X về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 
2020”, Tập đoàn Bảo Việt đã chỉ đạo các đơn vị thành viên 
triển khai tốt nhiệm vụ thí điểm triển khai bảo hiểm nông 
nghiệp, trong đó trọng tâm là bảo hiểm cây lúa và nuôi 
trồng thủy, hải sản, đồng thời làm tốt các nghiệp vụ bảo 
hiểm hàng hải, bảo hiểm tàu cá, bảo hiểm cho ngư dân bám 
biển, đánh bắt xa bờ theo đúng định hướng của Chính phủ 
để góp phần thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế biển 
Việt Nam đến năm 2020. Đồng thời, các hoạt động của Bảo 
Việt đều được hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, gắn 
kết mục tiêu môi trường trong hoạt động kinh doanh. Để 
làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao, công tác xây dựng 
Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt. Đảng ủy 
Tập đoàn luôn tạo ra sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, 
đồng thuận trong đơn vị, tập trung hoàn thành nhiệm vụ 

kinh doanh, đạt mục tiêu giữ vững vị trí doanh nghiệp tài 
chính - bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.  

Trong bối cảnh hội nhập khu vực, trên cơ sở đánh giá thuận 
lợi, khó khăn của nền kinh tế và các lợi thế cạnh tranh của 
doanh nghiệp, Bảo Việt hướng đến tầm nhìn 2025 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”. Định hướng 
chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 của Tập đoàn 
Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt hướng đến 3 nhóm mục tiêu 
gồm: tăng trưởng hiệu quả và bền vững, tăng cường tiềm 
lực tài chính, củng cố năng lực quản trị. 

Từ tầm nhìn đó, trên cơ sở định hướng chiến lược, trong 
nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Tập đoàn xác định nhiệm vụ trọng 
tâm là phải tiếp tục làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững 
mạnh. Trong đó, các giải pháp chủ yếu bao gồm: nâng cao 
năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp thông qua hoàn 
thiện mô hình quản trị chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế; 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh; tăng cường 
công tác giáo dục, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, 
vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng công tác 
kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng... 

Với lịch sử 50 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Bảo 
Việt đã khẳng định vai trò và vị thế tiên phong trên thị 
trường tài chính - bảo hiểm Việt Nam theo đúng phương 
châm: đoàn kết chia sẻ - hợp lực - đổi mới - tiên phong. 
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Là DN đầu tiên tại Việt Nam làm báo cáo thường 
niên tích hợp (Integrated Report) trên nền tảng 
di động, Tập đoàn Bảo Việt đã gây ấn tượng mạnh 

với Hội đồng bình chọn. Việc chọn kim cương là hình 
ảnh chủ đạo cũng cho thấy nỗ lực vươn tới tầm cao 
mới của Tập đoàn hàng đầu về tài chính- bảo hiểm này.

Điều thôi thúc Tập đoàn Bảo Việt lập báo cáo theo hướng 
tiên phong kể trên ngoài bắt nguồn từ xu hướng của 
thế giới thì còn xuất phát từ nhu cầu tự thân luôn không 
ngừng sáng tạo của một Tập đoàn tài chính- bảo hiểm lớn 
như Bảo Việt. 

Chưa kể, năm 2015 là một năm đầy ý nghĩa với Bảo Việt, 
năm đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, hình 
thành và phát triển của Bảo Việt tại Việt Nam. 50 năm 
trước, Bảo Việt tiên phong khai mở thị trường bảo hiểm 
tại Việt Nam. Bởi vậy, Báo cáo thường niên tích hợp này 
mong muốn thể hiện việc xâu chuỗi hành trình từ quá 
khứ - hiện tại - tương lai với thông điệp “Bảo Việt - Nửa 
thế kỷ Vì những niềm tin của bạn”. Qua đó, Bảo Việt mong 
muốn thể hiện sự trân trọng, kế thừa và phát huy những 
giá trị truyền thống tốt đẹp đã được bồi đắp trong suốt 
nửa thế kỷ qua; tập trung khơi thông và sử dụng hiệu quả 
mọi nguồn lực tiềm ẩn và sẵn có trong toàn hệ thống, từ 
đó tạo đà phát huy sức mạnh tổng thể để khởi đầu cho 
nửa thế kỷ phát triển tiếp theo.

TIÊN PHONG TRONG LẬP BÁO CÁO THƯỜNG 
NIÊN TÍCH HỢP

Tính tích hợp thể hiện ở chỗ kết hợp giữa nội dung báo cáo 
thường niên truyền thống, báo cáo phát triển bền vững với 
báo cáo tài chính nhằm cung cấp thông tin tổng hợp và đầy 
đủ nhất về hoạt động của doanh nghiệp tới các nhà đầu 
tư và công chúng quan tâm. Theo đó, một góc nhìn toàn 
diện về hiệu quả hoạt động và giá trị của doanh nghiệp 
trên nhiều khía cạnh khác nhau như tài chính, quản trị, 
trách nhiệm xã hội, môi trường, giúp cho người đọc tiếp 
cận, xử lý, phân tích thông tin chính xác và hiệu quả hơn. 
Qua đó, người đọc sẽ thấy được mối liên hệ trực tiếp giữa 
hiệu quả hoạt động về môi trường, xã hội và quản trị doanh 
nghiệp (ESG) với khả năng sinh lời của doanh nghiệp để tạo 
ra những giá trị mang tính bền vững và dài hạn.

Tiên phong trong lập báo cáo tích hợp càng khẳng định  
bản lĩnh tiên phong của nhà bảo hiểm lâu đời nhất tại Việt 
Nam với 50 năm trưởng thành như Bảo Việt khi từng tiên 
phong về áp dụng các chuẩn mực quản trị quốc tế, tiên 
phong về áp dụng công nghệ hiện tại trên nền tảng di 
động, tiên phong trong áp dụng nguyên tắc GRI cho Báo 
cáo phát triển vững. Và điều đặc biệt ấn tượng là báo cáo 
năm nay của Tập đoàn được in trên nền giấy có chứng 
chỉ FSC không gây tác hại tới môi trường với lý lẽ “những 
ấn bản đẹp thường được in trên giấy có nguồn gốc thiên 
nhiên, sợi giấy làm từ gỗ đàn hồi và bền bỉ với thời gian”.

BẢN LĨNH
NGƯỜI 
TIÊN PHONG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TÍCH HỢP

TẬP ĐOÀN 
BẢO VIỆT

DIỆU MINH
BÁO ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
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Báo cáo tích hợp còn rất mới mẻ với thị trường và doanh 
nghiệp Việt Nam nên hiện chưa có tiêu chuẩn và hướng 
dẫn cụ thể để triển khai thực hiện, tuy nhiên, với doanh 
nghiệp trên thế giới thì không còn xa lạ bởi lợi ích từ việc 
lập báo cáo tích hợp mang lại và các DN này đang sử dụng 
báo cáo tích hợp để giao tiếp với công chúng, giúp công 
chúng hiểu được các nguồn lực nào đang tạo ra giá trị cho 
doanh nghiệp. 

”Đó cũng chính là lý do mà Bảo Việt làm báo cáo tích hợp. 
Báo cáo tích hợp thực sự đang thúc đẩy các doanh nghiệp 
phải hoạch định một cách toàn diện về chiến lược và kế 
hoạch kinh doanh, đưa ra quyết định và quản lý rủi ro 
chính và lợi ích của các bên liên quan. Qua đó, báo cáo tích 
hợp gửi gắm thông điệp về chiến lược, tình hình quản trị, 
hiệu quả hoạt động và triển vọng tạo ra giá trị trong ngắn, 
trung và dài hạn của doanh nghiệp’, Ông Đỗ Trường Minh, 
Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động BVH chia sẻ.

TIÊN PHONG TRONG VIỆC ỨNG DỤNG BÁO 
CÁO TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN THOẠI THÔNG 
MINH (SMART PHONE)

Nằm trong mục tiêu xanh hóa các hoạt động kinh doanh, 
Bảo Việt đã giảm số lượng báo cáo bản in và thay vào đó, 
Bảo Việt đã triển khai báo cáo phiên bản điện tử trên điện 
thoại di động hoặc trên website chính thức của Tập đoàn 
Bảo Việt. Việc sử dụng báo cáo tích hợp trên nền tảng di 
động giúp các nhà đầu tư nước ngoài và các cổ đông có thể 
dễ dàng đọc, cập nhật và tìm hiểu thông tin về BVH. Các 
báo cáo có thể tải từ kho ứng dụng của Apple Store hoặc 
Android với tên gọi ”Bảo Việt - Báo cáo thường niên 2014 và 
Bảo Việt-Báo cáo phát triển bền vững 2014”. Đây là lần đầu 
tiên tại Việt Nam và doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam 
thực hiện triển khai báo cáo trên nền tảng điện thoại thông 
minh một cách ”thông minh” và ”sáng tạo” đến vậy.

TIÊN PHONG TRONG VIỆC CẬP NHẬT VÀ ÁP 
DỤNG CÁC CHUẨN MỰC QUỐC TẾ, ĐẶC BIỆT 
LÀ VIỆC TRIỂN KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ IFRS

Sau nhiều năm liền được vinh danh ở vị trí cao nhất, theo 
Hội đồng bình chọn, BCTN của BVH năm 2014 tiếp tục 
đuợc đánh giá cao khi công bố cả hai hệ thống kế toán, 
theo chuẩn mực Việt Nam và chuẩn mực quốc tế. Một yếu 
tố khác khiến BCTN của BVH được đánh giá rất cao là Tập 
đoàn đã công bố về các công ty con trong báo cáo với 
mức độ thông tin minh bạch, đầy đủ như một bản BCTN 
của mỗi doanh nghiệp. 

Trên cơ sở tham chiếu các nguyên tắc về công khai, minh 
bạch thông tin theo các chuẩn mực quốc tế bao gồm 
Nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của OECD, chuẩn mực 
quốc tế về việc lập và công bố báo cáo tài chính, Bảo Việt 
đã cải tiến chất lượng báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo 
cáo của Ban Kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro thể 
hiện qua các nội dung cụ thể như:

* Tiếp cận các giải pháp phần mềm hàng đầu thế giới về 
quản trị, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ như giải pháp 
RSA – Archer Audit Management của EMC hay Accelus 
Audit Management của Thomson Reutes nhằm đánh giá 
khả năng ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại 
trong việc nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm toán 
nội bộ. Kiểm toán nội bộ của Bảo Việt được tổ chức và 
hoạt động theo chuẩn mực phù hợp với Khung hành nghề 
quốc tế (International Professional Practices Framework-
IPPF) của Viện Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ (The Institute of 
Internal Auditors – IIA)

* Xây dựng và cải thiện các công cụ quản lý rủi ro theo 
chuẩn mực quốc tế về khung Quản lý rủi ro doanh nghiệp 
(Enterprise Risk Management – ERM) nhằm xác định, phân 
loại và đánh giá các rủi ro một cách có hệ thống, đảm bảo 
các rủi ro được nhận diện, quản lý kịp thời, hiệu quả.

* Duy trì việc lập Báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc 
tế (IFRS) nhằm đáp ứng mong đợi của các nhà đầu tư về 
một bản báo cáo tài chính đầy đủ, minh bạch và có độ tin 
cậy cao, giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng đối chiếu với các 
thông tin tài chính trên thị trường quốc tế. Việc áp dụng 
IFRS giúp tăng cường khả năng so sánh và tính minh bạch 
của hoạt động báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính lập 
theo IFRS được chấp nhận rộng rãi tại nhiều nước trên thế 
giới. Các yếu tố này là điều kiện tiên quyết để tiếp cận thị 
trường vốn quốc tế.
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BVH VÀ KIM CƯƠNG, GIÁ TRỊ BỀN 
VỮNG TRONG SUỐT 50 NĂM
Ngoài bản lĩnh tiên phong trong việc làm báo cáo tích 
hợp, Bảo Việt còn khẳng định bản lĩnh của sự sáng tạo 
khi đổi mới cách thức thể hiện và truyền tải thông tin 
qua việc lựa chọn kim cương làm hình ảnh chủ đạo, 
xuyên suốt từ trang nhất cho đến hết gần 440 trang 
báo cáo.

Có thể có những quan điểm trái chiều về việc lựa chọn 
hình ảnh này nhưng quan điểm từ Hội đồng bình chọn 
cũng cho thấy hình ảnh này lấy ý tưởng từ logo của 
BVH, thể hiện sự kết nối và vươn tới những tầm cao mới 
của Tập đoàn. Còn với Bảo Việt, kim cương tựa như niềm 
tin mà hàng triệu khách hàng, cổ đông, người lao động 
và cộng đồng đã trao gửi ở Bảo Việt trong suốt nửa thế 
kỷ qua.

”Bảo Việt chọn kim cương  là hình ảnh chủ đạo và xuyên 
suốt trong báo cáo thường niên tích hợp năm 2014 vì 
kim cương là vĩnh cửu, kim cương là mãi mãi. Vì những 
niềm tin bền vững, trong sáng, thuần khiết như kim 
cương mà khách hàng đã gửi gắm, Bảo Việt sẽ phát 
triển hơn và vươn tới những tầm cao mới”, trang nhất 
Báo cáo thường niên BVH viết. 

Cùng với việc sử dụng linh hoạt các hình khối làm nổi 
bật hình ảnh chủ đạo là kim cương, trong Báo cáo 
thường niên 2014 Bảo Việt còn sử dụng hình thức đồ 
họa trực quan (Infographics) nhằm giúp cho người đọc 
có thể nắm bắt những ý chủ đạo của thông điệp nhanh 
chóng khi xem thông tin tóm lược một cách ngắn gọn 
qua các biểu đồ và hình ảnh sinh động. Ban Lãnh đạo 
của Bảo Việt được chụp hình gắn với hình ảnh logo 3D 
của Bảo Việt thể hiện sự hiện đại và giữ đúng nét đẹp 
thương hiệu Việt.

Với hình ảnh kim cương, hình thức trình bày (ý tưởng, 
mức độ sáng tạo, khả năng sử dụng bảng, biểu, cách 
thức thể hiện trang bìa) cùng các thông tin chung, 
BCTN của Tập đoàn Bảo Việt vẫn giữ vững vị thế dẫn 
đầu trong mùa báo cáo năm nay. 

Với mức độ sáng tạo và ấn tượng trong cách thức trình 
bày, báo cáo của BVH được liệt vào trong nhóm  những 
báo cáo mang lại niềm hạnh phúc cho người đọc.

* Áp dụng nguyên tắc GRI cho Báo cáo phát triển bền 
vững: Báo cáo của Bảo Việt tiếp tục dựa theo nguyên tắc 
G4 của Tổ chức sáng kiến toàn cầu. Trong quá trình xây 
dựng nội dung báo cáo theo tiêu chuẩn GRI, Bảo Việt 
nhận thấy đây là thước đo đánh giá toàn diện về hoạt 
động bền vững của doanh nghiệp, báo cáo năm 2014 tiếp 
tục được xây dựng theo nguyên tắc của tổ chức này dành 
cho doanh nghiệp ngành tài chính dịch vụ.

TIÊN PHONG TRONG VIỆC TRIỂN KHAI BÁO 
CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ HƯỞNG 
ỨNG LỜI KÊU GỌI CỦA CÁC QUỐC GIA VỀ 
ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

“Cùng nỗ lực vì hành tinh xanh” là thông điệp của Hội nghị 
Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu diễn ra 
vào đầu tháng 12/2014. Việt Nam là một trong các quốc 
gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do tác động của biến 
đổi khí hậu do đó Bảo Việt hiểu rằng chúng ta cần phải 
hành động ngay từ hôm nay, ngay từ lúc này thông qua 
việc xây dựng lối sống xanh và bền vững.

Hình ảnh xuyên suốt Báo cáo phát triển bền vững là 
những bức hình tươi đẹp về thiên nhiên về môi trường 
sống của chúng ta cùng các diễn giải về ảnh hưởng mà 
biến đổi khí hậu gây ra. Bảo Việt mong muốn giữ gìn sự 
tươi đẹp của thiên nhiên và kêu gọi cộng đồng hãy cùng 
chung tay góp sức trong công cuộc ứng phó với biến đổi 
khí hậu, vì một tương lai xanh, vì một hành tinh xanh. 

Tại Diễn đàn doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt 
Nam được tổ chức vào trung tuần tháng 5 vừa qua, Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chia sẻ doanh nghiệp Việt 
Nam không nên chỉ quan tâm đến các lợi ích trước mắt 
mà cần có tầm nhìn dài hạn và suy nghĩ xa hơn về giá trị 
mà doanh nghiệp có thể đem lại cho xã hội. Phát triển 
bền vững cần sự chung tay và nỗ lực của Chính phủ và 
cộng đồng doanh nghiệp. 

Với Bảo Việt, Báo cáo phát triển bền vững là một trong 
những thước đo hiệu quả hoạt động triển khai của Bảo Việt, 
chính vì vậy việc đầu tư cho báo cáo, một mặt cung cấp 
thông tin cho các bên quan tâm, nhưng mặt khác phục vụ 
cho Bảo Việt trong việc nhìn nhận và đánh giá hoạt động đã 
thực hiện, từ đó có cơ sở xây dựng kế hoạch và định hướng 
hoạt động bền vững trong giai đoạn tiếp theo. 

Với mục  luôn duy trì tăng trưởng ổn định trong bối cảnh 
nền kinh tế còn nhiều thách thức. Nhờ đó các đóng góp 
của Bảo Việt cho ngân sách nhà nước và quyền lợi cho 

cổ đông vẫn được đảm bảo. Các dự án cộng đồng và môi 
trường được Bảo Việt duy trì triển khai nhằm hiện thực 
hóa định hướng chiến lược phát triển bền vững, cân bằng 
giữa 3 mục tiêu: kinh tế - xã hội và môi trường.
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NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

TIÊN PHONG TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC 
VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU VÀ BÁO CÁO NỘI DUNG 
QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ VỀ 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Để xây dựng nội dung báo cáo, trong năm 2014, Bảo Việt 
đã tăng cường các cuộc gặp gỡ trao đổi với các bên liên 
quan nhằm tìm ra các vấn đề được các bên quan tâm và 
phù hợp với định hướng phát triển của Bảo Việt, từ đó xây 
dựng các vấn đề trọng yếu liên quan tới phát triển bền 
vững và đưa vào trong báo cáo. Chính vì vậy, nội dung báo 
cáo năm nay đề cập sâu hơn tới các nội dung về: Quản trị 
doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững; Đảm bảo lợi 
ích khách hàng, cổ đông, người lao động; Các sản phẩm 
phục vụ lợi ích cộng đồng và đầu tư cho hoạt động an 
sinh xã hội; Gắn kết mục tiêu môi trường trong hoạt động.       

Trong năm 2014, Bảo Việt cũng đã triển khai sâu rộng các 
hoạt động quản trị rủi ro phát triển bền vững và kiểm soát 
nội bộ tại các đơn vị trong hệ thống nhằm đảm bảo bám 
sát định hướng chiến lược phát triển bền vững đã đề ra. 
Các nội dung này đã được khái quát hóa và đưa vào báo 
cáo của Bảo Việt.

Tiên phong trong việc hướng tới tầm nhìn 2050 của Thế 
giới và hành động 2020 của khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương, cũng như  định hướng chiến lược giai đoạn 2016-
2020 của Bảo Việt.

Cùng với chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2020, Bảo 
Việt đã xây dựng định hướng chiến lược phát triển bền 
vững với các mục tiêu về môi trường và xã hội cũng như 
các hành động trong năm 2015. Định hướng phát triển 
bền vững giai đoạn 2016-2020 của Bảo Việt được xây dựng 
dựa trên cơ sở tham khảo Tầm nhìn 2050 và Hành động 
2020 của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền 
vững thế giới. Theo đó, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn về 
một thế giới năm 2050 gồm 9 tỷ người sinh sống tốt đẹp 
với các điều kiện sống được đảm bảo thì 9 yếu tố về môi 
trường – xã hội cần phải ưu tiên giải quyết đến năm 2020. 
Biến đổi khí hậu là một trong 9 yếu tố cần được quan tâm.

Báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt cũng đã phân 
tích chi tiết các cơ hội, thách thức đặt ra trong thời gian tới 
giúp Bảo Việt xác định được lộ trình phát triển trên cơ sở 
cân đối giữa các mục tiêu kinh tế - xã hội và môi trường. 
Trong đó, giảm thiểu khí thải nhà kính, nâng cao ý thức 
của cộng đồng là các giải pháp của Bảo Việt nhằm góp 
phần giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu lên môi 
trường và cuộc sống con người.

Không khô cứng như một báo cáo thông thường, 
Báo cáo thường niên của Bảo Việt năm nay còn đặc 
biệt hơn khi mở đầu báo cáo là lời ca khúc ”Bảo Việt 
– Vì Niềm tin các bạn” của Nhạc Sỹ Nguyễn Cường 
viết tặng riêng cho Bảo Việt nhân kỷ niệm 50 năm 
thành lập (15/1/1965 – 15/1/2015). 

“Các bạn đã trao và chúng tôi đã nhận

Mang niềm tin ấy xuyên thiên kỷ

Thông điệp chúng tôi, vì niềm tin các bạn

Bảo Việt chúng tôi – vì hạnh phúc con người”

BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN 2014

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG 2014

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH 2014
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?  TUỔI THỌ CÀNG CAO, THỜI GIAN NGHỈ 
HƯU CÀNG DÀI - ĐÚNG HAY SAI?

Rất nhiều người dự đoán tuổi thọ của họ thấp hơn thực 
tế. Số liệu về tuổi thọ cho thấy những người tham gia một 
cuộc khảo sát mới đây ở Hồng Kông có nhiều khả năng 
sống lâu hơn 5 năm so với dự đoán của họ. Vì thế, khoản 
tiết kiệm dành cho hưu trí của họ cũng có khả năng sẽ cạn 
kiệt sớm hơn dự định.

Đáng tiếc là nhiều người đã đặt sai mục tiêu và chỉ nhận 
ra sai lầm khi thời gian không còn nhiều nữa, do đó họ 
phải cố gắng trì hoãn việc nghỉ hưu. Qua cuộc khảo sát, 
những người ở độ tuổi 20 mong muốn nghỉ hưu ở tuổi 58 
và những người ở độ tuổi 60 lại mong muốn độ tuổi nghỉ 
hưu được kéo lên đến tuổi 65. Khi tuổi đời càng cao, nhiều 
người nhận ra là họ sẽ sống lâu hơn. Những người tham 
gia cuộc khảo sát, ngay cả những người đã chủ động đầu 
tư cho hưu trí, đều tiếc rằng giá như họ có thể bắt đầu kế 
hoạch hưu trí sớm hơn nữa hoặc có thể tiết kiệm nhiều 
hơn cho quỹ hưu trí.

Tiết kiệm cho hưu trí là ưu tiên hàng đầu đối với người 
về hưu tại tất cả các thị trường được tiến hành khảo sát, 
ngoại trừ Malaysia, nơi có gần 2/3 người dân tin rằng họ 

chắc chắn hoặc đủ khả năng để chu cấp cho khoảng thời 
gian hưu trí của mình. Nhưng, dựa vào số liệu thống kê từ 
cuộc khảo sát thì có một khoảng cách là 6 năm giữa tiết 
kiệm và chi phí cho hưu trí.

?  CHI TIÊU HƯU TRÍ VƯỢT QUÁ MONG ĐỢI 
- THẬT HAY KHÔNG? 

Những người dân tham gia cuộc khảo sát cho biết họ mong 
đợi chi phí cho cuộc sống hưu trí chiếm trung bình khoảng 
64% thu nhập hiện tại, nhưng thực tế thì chi phí này có thể 
sẽ cao hơn nhiều. Điều này vẫn chưa hoàn toàn phản ánh 
hết tình hình vì ngoài ra còn có đến 48% người dân Châu Á 
xem nghỉ hưu là thời gian tự do để làm những gì họ muốn, 
41% xem đó là thời gian để tận hưởng những gì họ đã kiếm 
được trong những năm trước và 40% cho rằng họ sẽ dành 
nhiều thời gian hơn cho  gia đình và bạn bè. Phần lớn người 
dân Châu Á đều có thái độ lạc quan về việc nghỉ hưu, song 
băn khoăn nhiều về vấn đề tuổi già và sức khỏe yếu. Đây 
là những vấn đề được cân nhắc hàng đầu của người dân ở 
Indonesia (40%) và Hồng Kông (34%).

Những người dân Indonesia và Hồng Kông rất khôn ngoan 
khi đã cân nhắc đến chi phí chăm sóc sức khỏe. Tất cả họ 

ĐIỀU GÌ SẼ HÓA GIẢI ĐƯỢC
3 SUY NGHĨ SAI LẦM PHỔ BIẾN  
VỀ HƯU TRÍ Ở CHÂU Á?

ĐẶNG THỊ NGUYỆT QUẾ
TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ
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đều nhận thức được vấn đề sức khỏe từ kinh nghiệm cá 
nhân với gia đình hoặc bạn bè và thực tế thì chi phí y tế 
ở Châu Á đã tăng nhanh gấp đôi tốc độ lạm phát trong 
vòng 10 năm qua. Số liệu Ngân hàng Thế giới cho thấy việc 
chi tiêu cho y tế của 1 người ở Trung Quốc đã tăng gấp 7 
lần trong 10 năm qua. Ở Singapore, chi phí y tế cao hơn 
khoảng 3 lần và ở Indonesia là 2 lần. Chăm sóc sức khỏe rất 
tốn kém và khi tuổi càng cao càng cần nhiều hơn.

?  KHẢ NĂNG VÀ SỰ SẴN SÀNG LÀM VIỆC 
KHI VỀ HƯU - QUÁ LẠC QUAN?

Cuộc khảo sát cũng cho thấy người dân ở Châu Á trong giai 
đoạn đầu đi làm đều hy vọng sẽ nghỉ hưu ở độ tuổi trung 
bình là 60 và họ chỉ thực sự nhận ra vấn đề khi tới gần tuổi 
nghỉ hưu và bắt đầu muốn kéo dài thời gian làm việc đến 
tuổi 66. Độ tuổi 66 này đã tính luôn 6 năm dự định làm việc 
thêm sau khi hưu. Riêng người dân Singapore có mong 
muốn thời gian làm việc sau nghỉ hưu lâu nhất (thêm 9 
năm sau hưu, đến tận tuổi 70). 

Phần lớn người dân các nước trong khu vực Châu Á đều 
nghĩ về việc đi làm sau khi về hưu với thái độ tích cực: đó 
là cách để duy trì sự năng động, duy trì các mối quan hệ 
và giữ gìn sức khỏe. Rất ít người cho rằng họ bắt buộc 
phải làm việc sau khi nghỉ hưu. Nhưng thực tế cho thấy dù 
muốn hay không - việc tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu 
vẫn rất khó thực hiện.

Nghiên cứu đã cho thấy tỷ lệ sử dụng lao động lớn tuổi thực 
tế nhìn chung thấp hơn tỷ lệ thu được từ cuộc khảo sát này. 
Ở Bắc Á, lao động lớn tuổi chiếm khoảng 6% ở Hồng Kông, 
8% ở Đài Loan và 22% ở Nhật Bản. Nguyên nhân là vì mặc 
dù người về hưu mong muốn tiếp tục được làm việc nhưng 

họ khá kén chọn loại hình công việc, sẵn sàng chờ đợi để 
tìm được một vị trí phù hợp với sở thích cá nhân của họ, 
linh hoạt về mặt thời gian và sử dụng ít sức lực.

Trái ngược với sự kỳ vọng là được tiếp tục làm việc sau khi 
nghỉ hưu, nhóm lao động trong độ tuổi từ 65 trở lên tại các 
nước phát triển của Châu Á đang thu nhỏ dần chứ không 
tăng thêm. Ví dụ, ở Hồng Kông, con số này đã giảm xuống 
còn khoảng ¼ so với cách đây 30 năm.

Do đó, viễn cảnh hưu trí mà người dân Châu Á vẽ ra với 
những dự định được lên kế hoạch sẵn có thể sẽ khiến họ 
phải nản lòng. Khi so sánh với người dân Bắc Mỹ, người dân 
châu Á có mối tương quan tài sản so với thu nhập hiện tại 
tốt hơn. Nhưng họ lại không sử dụng tài sản một cách hiệu 
quả như ở Bắc Mỹ. Ví dụ,  Châu Á có thói quen tích trữ quá 
nhiều tiền mặt thay vì mang đi đầu tư, điều đó làm mất giá 
trị của tiền mặt. Nếu lưu tâm và có kế hoạch đầu tư, người 
dân Châu Á có thể cải thiện viễn cảnh hưu trí của mình một 
cách khá dễ dàng.

!  CHỈ CẦN 1 SẢN PHẨM BẢO HIỂM HƯU 
TRÍ TỰ NGUYỆN, 3 SUY NGHĨ SAI LẦM SẼ 

ĐƯỢC “HÓA GIẢI” 

Kết quả cuộc khảo sát cũng cho thấy người dân Châu Á đã có 
những nhận định chưa đúng đối với 3 vấn đề chính liên quan 
đến nghỉ hưu, đó là: thời gian nghỉ hưu thực tế, chi tiêu hàng 
ngày trong suốt thời gian nghỉ hưu và khả năng làm việc của 
họ. Song nếu họ quyết định sớm khi tham gia 1 sản phẩm 
bảo hiểm hưu trí tự nguyện thì dù thời gian nghỉ hưu sớm hay 
muộn, dù chi tiêu trong khi nghỉ hưu nhiều hay ít, tuổi già có 
thể đi làm hoặc ở nhà thì những ngày tháng nghỉ hưu của họ 
sẽ thực sự là “trong ấm ngoài êm”…   
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Đào tạo LOMA là một chương trình 
thích hợp trong việc thực hành các 
vấn đề bảo hiểm trên thế giới. Đó 

không chỉ là lý thuyết hàn lâm mà còn bao 
gồm cả những thông tin thực tế, những kinh 
nghiệm giúp cho nhân viên bảo hiểm có thể 
áp dụng hàng ngày trong công việc của họ. 
Bên cạnh đó, chúng tôi đã xây dựng lên một 
chương trình dễ sử dụng đối với người học.

Làm thế nào để học LOMA? Trong hơn 9 
hoặc 10 học viên sau khi hoàn thành khóa 
học đều cho rằng những tài nguyên kiến 
thức họ học được đều gắn liền và thực sự 
hiệu quả với công việc của họ. 98% học viên 
đề xuất các chương trình đào tạo đều hướng 
đến những đồng nghiệp, nhân viên của họ. 

Khóa học: “Những điều cần biết về LOMA” 
là một phần trong chương trình đào tạo 
của học viện cung cấp những thông tin cơ 
bản về ngành dịch vụ tài chính bảo hiểm – 
Những gì mà các công ty bảo hiểm đang 
làm là gì? Họ đang phát triển, phân phối sản 
phẩm dịch vụ bảo hiểm, hiểu được cấu trúc  
tài chính căn bản của một công ty bảo hiểm 
như thế nào? Với những thông tin này, một 
nhân viên bảo hiểm sẽ có được một nền 
tảng vững chắc trong kinh doanh – điều mà 
mỗi cán bộ làm dịch vụ tài chính bảo hiểm 
cần có.

Trong tháng đánh dấu một năm kỷ niệm 
sự ra đời của chương trình “Fellow”, khóa 
đào tạo về các sản phẩm bảo hiểm hưu trí 
(FSRI) được xây dựng như một khóa học 
về nghiệp vụ bảo hiểm. FSRI được thiết kế 
dựa trên nhu cầu của cán bộ bảo hiểm đang 
kinh doanh các sản phẩm về hưu trí. Hơn 
1.700 học viên từ hơn 100 công ty bảo hiểm  

Làm gì để xác định và xây dựng các 
chương trình LOMA theo tiêu chuẩn vàng 
trong ngành bảo hiểm, và làm thế nào để 
giúp nhà quản lý và nhân viên của họ áp 

dụng được các chương trình này? 

Tôi (Robert A. Kerzner- Chủ tịch kiêm giám 
đốc điều hành chương trình LOMA, LIMRA 

& LL toàn cầu) cho rằng, vẫn còn có sự xa 
cách trong việc đào tạo LOMA với thực tế 

áp dụng trong các công ty Bảo hiểm, đó là 
những vấn đề chưa từng có và ngoài tầm 

kiểm soát của những nhà điều hành.

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA

LOMA
LUÔN NỔI BẬT

THS. NGUYỄN HOÀNG LONG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẢO VIỆT
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đã tham gia khóa học này. Tôi tin 
tưởng rằng, khóa học này sẽ cung cấp 
rất nhiều kỹ năng có giá trị cho học 
viên trong việc chiếm lĩnh những thị 
trường quan trọng.

Dù khi nhân viên đang trao đổi với 
khách hàng trong một trung tâm liên 
lạc, làm việc với nhà cung ứng trong 
một lĩnh vực nào đó, hoặc đang làm 
việc với nhân viên công nghệ thông 
tin, dù trong hoàn cảnh nào chúng tôi 
luôn trang bị cho họ hiểu và đề cao 
công việc mà chúng tôi đang đào tạo 
cho họ, rằng tại sao các sản phẩm và 
dịch vụ của chúng ta đang mang lại 
những giá trị và bảo vệ chính cuộc 
sống của chính khách hàng của họ.

Một học viên theo học các chương 
trình của chúng tôi đến một trình độ 
cao, họ được học sâu rộng những kiến 
thức  trong  kinh  doanh  bảo  hiểm. 
Họ học được những thông tin kỹ 
thuật, những kiến thức mà họ có thể 
áp dụng trong công việc, nó sẽ cung 
cấp cho họ một cái nhìn toàn cảnh, 
một kiến thức tổng hợp về công ty 
bảo hiểm đang làm.

Đứng  ở  vai  trò  là  một  lãnh  đạo  
trong một đơn vị kinh doanh của một 
công ty bảo hiểm, tôi nhận ra những 
giá trị tốt nhất cho những đồng tiền 
tôi bỏ ra đầu tư. Tôi mong rằng những 
kiên thức mà nhân viên sẽ học được 
thông qua đào tạo sẽ tạo ra sự khác 
biệt cho họ trong công việc. Tôi luôn 
khẳng định rằng những giá trị đó được 
thể hiện cao trong chương trình LOMA 
đang biên soạn.

Đứng  ở  phương  diện  là  một  lãnh 
đạo của chương trình LOMA, tôi thực 
sự tự hào khi tôi đi tới đâu, tại bất kỳ 
công ty bảo hiểm nào, tôi đều trông 
thấy nhân viên bảo hiểm đều đề cao 
về chương trình và giá trị chứng chỉ 
của LOMA hay FLMI mà tôi dày công 
xây dựng. Tôi hoàn toàn kinh ngạc về 

những vị lãnh đạo, họ nói với tôi rằng 
họ vẫn còn nhớ những gì  họ đã được 
học về LOMA từ 25-30 năm trước. Đó 
có thể là những học viên theo học ở 
mức độ cao của LOMA, những người 
đã từng trải qua rất nhiều kinh nghiệm 
thực tế. Đó chính là sự khác biệt giữa 
họ với những người còn lại.

Cuối cùng, một nguyên nhân vô cùng 
quan trọng mà tôi muốn chắc chắn 
với bạn về các chương trình đào tạo 
do chúng tôi xây dựng chính là con 
đường ngắn nhất giúp nhân viên của 
bạn quan tâm nhiều hơn về chính 
công việc của họ. Trong khi nền kinh tế 
không ngừng thay đổi, rất nhiều công 
ty bảo hiểm kinh doanh hiệu quả, thì 
việc giữ nhân tài là điều vô cùng quan 
trọng. Rất nhiều nghiên cứu xác định 
một trong những cách tốt nhất để 
nâng cao sự gắn bó của nhân viên 
chính là việc trang bị cho nhân viên 
những điều kiện tốt nhất trong công 
việc.  Công bằng mà nói, tạo điều kiện 
cho  họ được  đi  học  chính  là  bạn  đã 
đang làm một việc là quan tâm tới họ.

Sứ mệnh của LOMA là cung cấp ra 
rất nhiều chương trình đào tạo tốt 
và phát triển đội ngũ nhân viên bảo 
hiểm, bảo đảm chắc chắn rằng những 
gì họ học được trả lời bằng chính hiệu 
quả về những vị trí họ đang làm. Tôi 
mong muốn và khuyến khích chính 
bạn – những nhà quản lý hãy liên hệ 
và quan tâm tới những chương trình 
của LOMA, nó sẽ giúp nhân viên của 
bạn được đào tạo và hiểu biết hơn về 
lĩnh vực họ đang làm và cũng như bảo 
đảm họ biết rằng bạn cũng đang quan 
tâm rất nhiều tới họ.

“…Rất nhiều  
nghiên cứu xác 
định một trong 
những cách tốt 

nhất để nâng cao 
sự gắn bó của nhân 

viên chính là việc 
trang bị cho nhân 
viên những điều 

kiện tốt nhất trong 
công việc…”

Bài viết: “LOMA EDUCATION STANDS ALONE” 
Tác giả: Robert A. Kerzner, CLU, ChFC 
 CEO & Chủ tịch LOMA, LIMRA& LL Toàn cầu
Tạp chí LOMA Resource – 11/2014
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ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM  
GIAI ĐOẠN 2008 – 2014

Mạng lưới hoạt động ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng có những bước phát triển nhanh chóng sau khi Việt Nam là thành 
viên của WTO. Điều này đã tạo điều kiện cho các NHTMVN có nhiều cơ hội tăng cường các mối quan hệ với các ngân hàng 
nước ngoài tạo uy tín, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường kinh doanh đến nhiều quốc gia trên thế giới. Với mạng 
lưới hoạt động rộng khắp đã tạo điều kiện cho ngân hàng dễ dàng tiếp cận với khách hàng để cung ứng các sản phẩm 
dịch vụ của mình, giúp cho khách hàng lựa cho được những sản phẩm dịch vụ phù hợp, hiệu quả. 

Nhóm NH\Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. NHTM nhà nước 5 5 5 5 5 5 5

2. NHTM cổ phần 40 39 37 35 34 33 33

3. NH nước ngoài & chi nhánh 44 45 53 55 54 58 51

4. NH liên doanh 5 5 5 4 4 4 4

Tổng cộng 94 94 100 99 97 100 93

Nguồn: www.sbv.gov.vn

HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 

Ngân hàng là một trong những lĩnh vực hết sức nhạy cảm và phải mở cửa theo các cam kết gia nhập tổ chức thương mại thế 
giới WTO, hệ thống ngân hàng Việt Nam được xếp vào diện các ngành chủ chốt, cần được tái cơ cấu nhằm nâng cao năng lực 
cạnh tranh. Để giành thế chủ động trong tiến trình hội nhập, Việt Nam cần xây dựng một hệ thống ngân hàng có uy tín, đủ 
năng lực cạnh tranh, hoạt động có hiệu quả cao và an toàn, có khả năng huy động tốt hơn các nguồn vốn trong xã hội và mở 
rộng đầu tư trong giai đoạn 2015-2020.

Số lượng các NHTM Việt Nam từ 2008 - 2014

NHÌN LẠI VÀ  
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
GIAI ĐOẠN 2015-2020

THS HUỲNH THỊ HƯƠNG THẢO - THS LÊ HOÀNG ANH
KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN – ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM
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Năng lực tài chính
Nhóm NHTM nhà nước đồng thời cũng là nhóm gồm 4 ngân hàng với vốn điều lệ lớn nhất hệ thống đều trên 20 nghìn tỷ 
đồng (Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank) duy chỉ có MHB là ngân hàng quy mô nhỏ. Nhóm NHTMCP có 4 ngân 
hàng có vốn điều lệ từ 10 nghìn - 20 nghìn tỷ (Militarybank, SCB, Sacombank, Eximbank). Các ngân hàng có vốn điều lệ từ 
5-10 nghìn tỷ đồng có 11 ngân hàng, số còn lại là các ngân hàng với vốn điều lệ dưới 5 nghìn tỷ đồng. Một cản trở rất lớn 
cho sự phát triển qui mô tài sản theo quy định và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu về cạnh tranh mở rộng hoạt động, thị phần 
hoạt động của NHTMVN so với ngân hàng nước ngoài trong xu hướng hội nhập đó chính là qui mô vốn. Vốn các NHTM 
Việt Nam tuy có tăng trưởng nhưng qui mô vốn của các NHTM còn rất nhỏ so với ngân hàng trong khu vực và thế giới.

(ĐVT: tỷ đồng)
STT NH Vốn điều lệ STT NH Vốn điều lệ

1 Maritimebank 8.000 20 Anbinhbank 4.798
2 Sacombank 12.425 21 NCB 3.010
3 DongAbank 5.000 22  Kienlongbank 3.000
4 Eximbank 12.355 23 Oceanbank 4.000
5 Namabank 3.000 24 PGbank 3.000
6 ACB 9.377 25 LienvietPostbank 6.460
7  SGB 3.080 26 MDB 3.750
8 VPBank 6.347 27 BIDV 28.112
9 Techcombank 8.878 28 Vietinbank 37.234

10 Militarybank 11.594 29 Vietcombank 26.650
11 VIBank 4.250 30 MHB 3.369
12 SeAbank 5.465 31 Argibank 28.840
13 HDBank 8.100 32 Bacabank 3.000
14 Phuongnambank 4.000 33 GPbank 3.018
15 Vietcapitalbank 3.000 34 Vietbank 3.000
16 OCB 3.547 35 VNCB 4.500
17 SCB 12.295 36 Tienphongbank 5.550
18 Vietabank 3.098 37 Baovietbank 3.150
19 SHB 8.865 38 PVcomBank 9.000

Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTM

Dịch vụ cấp tín dụng
Diễn biến kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây tương đối ổn định, tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao hơn so 
với mục tiêu đề ra. Tính ổn định của nền kinh tế là điều kiện rất thuận lợi cho việc đa dạng hóa sản phẩm tín dụng của 
NHTM. Trong những năm gần đây, nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế không ngừng gia tăng, tín dụng qua hệ thống 
ngân hàng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế.

ĐVT: nghìn tỷ đồng, %
Chỉ tiêu/ Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tăng trưởng GDP 6,3 5,3 6,8 5,9 5,25 5,42 5,98
Tổng dư nợ tín dụng 1.275 1.754 2.476 2.830 3.091 3.478 3.917
Tốc độ tăng trưởng tín dụng 23,4 37,53 41,17 14,33 9,21 12,52 12,62

Nguồn: Số liệu báo cáo thường niên của NHNN và www.cafef.vn

Vốn điều lệ của các NHTM Việt Nam đến năm 2014 

Chỉ số GDP và tín dụng của hệ thống NH giai đoạn 2008 – 2014
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Trong thời gian qua, các NHTM tăng trưởng tín dụng nóng đặc biệt là hoạt động cho vay trung và dài hạn, cho vay các dự 
án, cho vay bất động sản. Chính vì sự tăng trưởng tín dụng quá nóng trong thời gian qua đã làm nợ xấu của các NHTM 
đang là nỗi lo của nền kinh tế Việt Nam. Nợ xấu tăng cao nếu nhìn từ một phía thì cho rằng do hệ thống ngân hàng tuy 
nhiên không hẳn như vậy nếu nhìn giác độ nợ xấu rộng hơn. Khi mà tình hình kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn, doanh 
nghiệp sản xuất, kinh doanh kém hiệu quả, sản xuất mà không bán được hàng hóa, hàng tồn kho tăng cao, doanh nghiệp 
không trả nợ được ngân hàng thì nợ xấu là đương nhiên. Khi các NHTM phải hạn chế cho vay, vô hình chung đẩy doanh 
nghiệp vào tình trạng khó khăn hơn và kết quả là ngân hàng, doanh nghiệp đều nằm trong trạng thái bất ổn.

Dịch vụ huy động vốn
Giai đoạn 2008 đến 2014, tổng vốn huy động trong  toàn hệ thống ngân hàng tăng đều cho dù tình hình kinh tế có những 
bất ổn. Cụ thể trong  năm 2008 vốn huy động đạt 1.358 nghìn tỷ đồng, năm 2009 huy động đạt 1.799 nghìn tỷ đồng tăng 
30% so với năm 2008; năm 2010 huy động đạt 2.451 nghìn tỷ đồng tăng so với năm trước 37%; năm 2011 vốn huy động 
đạt 2.755 nghìn tỷ đồng tăng 12% và năm 2013 vốn huy động đạt 3.894 nghìn tỷ đồng tăng so với năm trước là 20%, tốc 
độ tăng trưởng huy động vốn năm 2014 tăng so với năm 2013 là 15,75%.  Sự tăng giảm vốn huy động của các NH do nhu 
cầu vốn của xã hội đòi hỏi nên các NH phải điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu vay vốn hoặc do điều chỉnh bởi chính 
sách, quy định của ngân hàng nhà nước. 

(ĐVT: nghìn tỷ đồng, %)
Chỉ tiêu/ Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CPI (%) 6,04 6,81 18,13 11,75 6,52 19,9 1,84
Tổng huy động vốn 1.385 1.799 2.451 2.755 3.247 3.894 4.507
Tăng trưởng HĐV (%) 22,8 29,9 36,24 12,39 17,87 19,92 15,75

Nguồn: Báo cáo thường niên của NHNN và www.cafef.vn

 Dịch vụ thanh toán.
Điểm thành công nổi bật của thanh toán trong nước là ngày càng nhanh chóng, chính xác, an toàn đáp ứng kịp thời nhu 
cầu thanh toán của khách hàng. Tuy nhiên, thanh toán trong nước chủ yếu vẫn là các hình thức thanh toán truyền thống 
như: thanh toán bằng ủy nhiệm chi; thanh toán bằng ủy nhiệm thu; thanh toán bằng séc; thanh toán bằng thẻ. Kênh 
thanh toán được đầu tư đổi mới nhiều hơn, ngoài thanh toán bù trừ, thanh toán liên hàng, các hình thức thanh toán điện 
tử như: Home Banking, Phone Banking, Mobile Banking…v.v. cũng bắt đầu được triển khai thực hiện. Trong các hình thức 
thanh toán qua ngân hàng thì thanh toán bằng uỷ nhiệm chi luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất vì đây là hình thức thanh toán 
dễ áp dụng, ít rủi ro. Thanh toán bằng séc chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong tổng khối lượng thanh toán qua ngân hàng do 
hiện nay khung pháp lý cho thanh toán séc tại Việt Nam còn một số bất cập nhất định, thanh toán thẻ được đánh giá 
hình thức thanh toán có tốc độ phát triển nhanh nhưng vẫn chưa thay thế được hình thức thanh toán bằng Ủy nhiệm chi.

Khi so sánh tỷ lệ giữa tăng trưởng tín dụng với tốc độ tăng GDP hàng năm, giai đoạn 2008 -2010, tăng trưởng tín dụng rất 
cao, cao gấp 4- 8 lần GDP cho thấy những hệ lụy từ phát triển cho vay nóng và những tác động bất lợi nhu cầu vốn của 
nền kinh tế tăng mạnh và các chính sách kinh tế vĩ mô nới lỏng nhằm đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh đối với 
các ngân hàng. Mức tăng của tín dụng khoảng 2 – 2,5 lần GDP giai đoạn 2011-2014 là tỷ lệ hợp lý hơn bởi tăng trưởng tín 
dụng tuy thấp nhưng chất lượng bảo đảm, nợ xấu giảm phát sinh sẽ đảm bảo an toàn hơn cho hệ thống ngân hàng cũng 
cho thấy sự chặt chẽ, chọn lọc trong cho vay của các ngân hàng tăng lên nhưng mặt khác cũng cho thấy sức vay để làm 
ăn thật sự của các doanh nghiệp trong nền kinh tế cũng giảm xuống bởi nếu làm ăn không đạt hiệu quả, không đảm bảo 
cho việc trả nợ nên khách hàng hạn chế vay thêm nữa.

Chỉ tiêu\Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tỷ lệ nợ xấu (%) 3,50 2,60 2,14 3,30 4,08 3,79 3,25

Nguồn: Số liệu báo cáo thường niên của NHNN và www.cafef.vn

Tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng giai đoạn 2008 – 2014

Chỉ số CPI và huy động vốn của hệ thống NH giai đoạn 2008 – 2014
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Định hướng hoạt động ngân hàng đến năm 2020

Hiện nay, tại Việt Nam có 46 chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài và 5 NH 100% vốn nước ngoài nhưng tới đây, khi 
số lượng các chi nhánh và NH 100% vốn nước ngoài ngày 
càng nhiều, sức ép cạnh tranh từ các ngân hàng ngoại sẽ 
ngày càng lớn dần, áp lực cạnh tranh sẽ tạo ra sức ép lớn 
lên các ngân hàng trong nước nhưng sức ép này là cần 
thiết và cũng là động lực cho các ngân hàng Việt Nam 
phải vươn lên. Đến 2020, Việt Nam phải thực hiện những 
cam kết còn lại trong khuôn khổ của Hiệp định thương 
mại Việt –  Mỹ  cũng  như  các  yêu  cầu  còn  lại  của  
GATS  (Hiệp  định chung về thương mại dịch vụ) về mở 
cửa dịch vụ tài chính ngân hàng. Chính vì vậy, cần phải 
xây dựng một chiến lược phát triển hợp lý và hiệu quả 
cho hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020 
theo hướng:

- Tái cơ cấu hệ thống các ngân hàng theo hướng đa dạng, 
bền vững và có năng lực cạnh tranh, xây dựng một cơ chế 
giám sát an toàn, hiệu quả và nâng cao năng lực quản trị 

ĐVT: nghìn tỷ đồng, %
Chỉ tiêu/ Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tổng phương tiện thanh toán 1.622 2.092 2.789 3.126 3.703 4.401 5.104
Tốc độ tăng phương tiện thanh toán 20,3 29 33,3 12,07 18,46 18,85 15,98

Nguồn: Số liệu báo cáo thường niên của NHNN và www.cafef.vn

Về năng lực công nghệ
Hiện nay, nhiều ngân hàng đã triển khai các phần mềm hiện đại với chức năng hoạt động giao dịch trực tuyến (Online), 
tạo thêm nhiều sản phẩm gia tăng cho khách hàng trong quá trình giao dịch với ngân hàng. Nhìn chung, các phần mềm 
mà một số NHTM đang ứng dụng đều là những phần mềm thế hệ mới được nhiều ngân hàng trên thế giới đang sử dụng. 
Tuy nhiên, công tác triển khai chậm và khi triển khai xong, tính liên kết giữa các NH về giải pháp công nghệ chưa cao… 
dẫn đến các dịch vụ ngân hàng chưa phong phú, tiện lợi và hấp dẫn và khai thác hiệu quả. 

STT Ngân hàng Hệ thống phần 
mềm áp dụng

Xếp hạng 
phần mềm

1 BIDV, Vietcombank, Vietinbank, 
Maritimebank

SIBS (Silverlake Integrated Banking 
Solutions) 11

2
Techcombank, Sacombank, VPbank, 

Baovietbank, SeAbank, GPbank, 
Militarybank … (gần 20 ngân hàng)

Temenos T24 1

3 VIBank, HD bank … Symbol System Access -
Nguồn: http://www.inntron.com/core banking.html 

Tình hình thanh toán qua NH giai đoạn 2008 – 2014

Phần mềm hệ thống các NHTM Việt Nam áp dụng đến năm 2014

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG 
MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015-2020

ngân hàng, mở rộng khả năng cung ứng các sản phẩm 
dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế.

- Phát triển chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân 
tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nhanh 
nguồn nhân lực chất lượng cao, lực lượng chuyên gia có 
năng lực chuyên môn có đạo đức nghề nghiệp.

- Tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh các lĩnh vực hoạt động 
kinh doanh có lợi thế cạnh tranh và có hiệu quả; nâng cao 
năng lực tài chính và năng lực cạnh tranh; áp dụng các 
chuẩn mực quốc tế trong quản trị điều hành.

- Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro tiên tiến đảm bảo cho 
phát triển bền vững, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, chủ 
động áp dụng và quản lý theo các thông lệ tốt nhất phù 
hợp với thực tiễn kinh doanh tại Việt Nam.

- Xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin; dự 
án hiện đại hóa ngân hàng; xây dựng hệ thống thông tin 
quản lý hiện đại đáp ứng nhu cầu thông tin, báo cáo.
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Giải pháp chủ yếu phát triển hoạt động ngân hàng đến 
năm 2020

 Tăng cường năng lực tài chính 

Để nâng cao năng lực tài chính, các ngân hàng nên thực 
hiện một số biện pháp như: khẩn trương tăng vốn điều lệ 
và xử lý dứt điểm nợ tồn đọng nhằm lành mạnh hoá tình 
hình tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh và chống rủi 
ro. Đối với các NHTM cổ phần, cần tăng vốn điều lệ thông 
qua sáp nhập, hợp nhất, phát hành bổ sung cổ phiếu; đối 
với những NHTM hoạt động quá yếu kém, không thể tăng 
vốn điều lệ và không khắc phục được những yếu kém về 
tài chính thì có thể thu hồi giấy phép hoạt động. 

 Nâng cao năng lực quản trị ngân hàng

Việc đổi mới mô hình hoạt động, nâng cao năng lực quản 
trị cần được tiến hành trên các mặt sau: 

- Tách bạch rõ và thực hiện đầy đủ hai chức năng là quản trị 
điều hành và quản lý kinh doanh giữa Hội đồng quản trị và Ban 
điều hành, hoàn thiện tổ chức bộ máy từ Hội sở chính đến các 
chi nhánh theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với thông lệ quốc tế.

- Nên đổi mới mô hình tổ chức theo hướng phân định các 
phòng ban theo sản phẩm, chuyển từ loại hình nghiệp vụ 

sang theo đối tượng khách hàng và sản phẩm, tách bạch 
cho vay chính sách và cho vay thương mại.

- Thu hút hơn nữa sự tham gia của các đối tác nước ngoài, 
các nhà đầu tư chiến lược vào quản lý điều hành hoạt 
động của ngân hàng, qua đó hiện đại hoá công nghệ ngân 
hàng, nâng cao năng lực quản lý và quản trị điều hành.

 Đa dạng kênh phân phối và thực hiện phân phối hiệu quả

Hiện nay, bên cạnh việc duy trì và mở rộng các kênh phân 
phối truyền thống như các chi nhánh, các phòng giao dịch 
thì các NHTMVN cần thiết phải nghiên cứu phát triển và đưa 
vào ứng dụng các kênh phân phối hiện đại, hiệu quả, đáp 
ứng nhu cầu giao dịch ở mọi nơi, mọi lúc và mọi phương 
tiện phổ dụng như: tăng cường hiệu quả của hệ thống tự 
phục vụ – hệ thống ATM, ngân hàng qua máy tính (Personal 
Computer Banking/ Home Banking), ngân hàng qua điện 
thoại (Telephone Banking). Bên cạnh đó, các NHTM cần mở 
rộng kênh phân phối qua các “đại lý” như đại lý chi trả kiều 
hồi, phát hành thẻ ATM…trên nguyên tắc các đại lý này 
được hưởng một khoản phí và tuân thủ các thỏa thuận của 
hai bên. Ngoài ra, cần phát triển các kênh phân phối nước 
ngoài dưới hình thức hiện diện thương mại của các NHTM 
Việt Nam ở nước ngoài, nhất là tại những nước và vùng lãnh 
thổ có tiềm năng phát triển với Việt Nam, chẳng hạn như 
Trung Quốc hay một số nước ASEAN …
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 Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ

Đa dạng hóa sản phẩm được xác định là điểm mạnh, là 
mũi nhọn để phát triển dịch vụ ngân hàng, cần tập trung 
vào các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, có đặc 
điểm nổi trội so với các sản phẩm trên thị trường nhằm 
tạo sự khác biệt trong cạnh tranh. Các NHTMVN cần hoàn 
thiện các sản phẩm, dịch vụ hiện có, nghiên cứu và đưa ra 
các sản phẩm, dịch vụ mới tiện ích đáp ứng nhu cầu của 
đông đảo khách hàng như: phát triển tín dụng tiêu dùng, 
phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán không dùng 
tiền mặt, phát triển các sản phẩm dịch vụ khác: triển khai 
kế hoạch thu hút nguồn tiền kiều hối: đẩy mạnh huy động 
vốn qua tài khoản tiết kiệm,  triển khai các dịch vụ khác 
như quản lý tài sản, ủy thác đầu tư, tư vấn đầu tư, dịch vụ 
bảo hiểm… 

 Hoàn thiện và đổi mới công nghệ ngân hàng

Phát triển và ứng dụng công nghệ kỹ thuật ngân hàng 
hiện đại gồm công nghệ điện tử, tin học, với các thiết bị tin 
học và phần mềm quản lý hệ thống, quản lý dữ liệu, xử lý 
nghiệp vụ…; công nghệ viễn thông cũng được chú trọng 
hoàn thiện như hệ thống viễn thông kết nối thông tin 
trong toàn hệ thống, hệ thống mạng Internet; hệ thống 
mạng điện thoại; các thiết bị xử lý giao dịch tự động như 
ATM, máy đọc thẻ,… cho phép các ngân hàng đạt được 
các mục tiêu quan trọng không chỉ cho phát triển các dịch 
vụ ngân hàng điện tử, đổi mới quy trình giao dịch mà còn 
nâng cao hiệu quả quản lý.

 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Động lực để phát triển bền vững và mạnh mẽ ngân hàng 
phải là nguồn nhân lực ngân hàng. Sự thiếu hụt nguồn 
nhân lực chất lượng cao để quản lý và sử dụng công nghệ 
hiện đại đang diễn ra ở hầu hết các ngân hàng Việt Nam 
hiện nay. Như vậy, để cải thiện được hiệu quả hoạt động 
của mình các ngân hàng cần: phải có chế độ tuyển dụng 
hợp lý, thường xuyên liên kết với các trường đại học, các 
trung tâm đào tạo thông qua chương trình tài trợ học 
bổng …v.v. để tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao; 

coi đào tạo là một bộ phận trong chiến lược phát triển 
ngân hàng, xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ ngay từ khi 
mới được tuyển dụng, chú trọng đào tạo cả chuyên môn 
lẫn đạo đức để xây dựng được đội ngũ cán bộ có phẩm 
chất tốt, tinh thông nghề nghiệp. Việc đào tạo nguồn 
nhân lực của ngân hàng phải kết hợp nhiều hình thức đặc 
biệt là đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao nguồn lực hiện có 
để đáp ứng yêu cầu mới.

Ngành ngân hàng cũng nhận thức được rằng thách thức 
trong quá trình hội nhập là rất lớn và ngày càng phức tạp 
nhưng nếu đẩy nhanh quá trình này sẽ giúp ngành ngân 
hàng tận dụng được cơ hội để phát triển, qua đó nâng cao 
vị thế, sức cạnh tranh của hệ thống ngân hàng trên chính 
trường quốc tế. Để tận dụng được những cơ hội của hội 
nhập, các NHTMVN cần phải xây dựng một lộ trình mở cửa 
kinh doanh, phát triển dịch vụ thích hợp nhằm phát huy 
thế mạnh, hạn chế điểm yếu, trở thành những NH đa năng 
hiện đại. 

Tài liệu tham khảo:

1. Nguyễn Thị Quy, Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng 
thương mại trong xu thế hội nhập, NXB lý luận chính trị, 2005.

2. Báo cáo thường niên của ngân hàng nhà nước và các ngân 
hàng thương mại Việt Nam năm 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014.

3. Một số website: www.sbv.gov.vn, www.vnba.org.vn, www.
cafef.vn, www.thesaigontimes.vn...
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Trong thời đại đầy biến động ngày nay, cán bộ làm công 
tác quản lý ngoài việc vận hành những quy trình làm việc, 
hệ thống công việc, mục tiêu giám sát và điều phối công 
việc,…còn thường kiêm luôn vai trò của các chuyên gia về 
nguồn nhân lực: tạo động lực làm việc, khuyến khích và 
động viên nhân viên hăng say làm việc, hướng dẫn, huấn 
luyện kèm cặp, thậm chí nhiều công việc phải trực tiếp 
thực thi. Với khối lượng công việc bộn bề như vậy khiến 
cho người quản lý luôn luôn bận rộn, họ không thể một 
mình gánh vác hết được mà cần phải có đội ngũ cộng sự 
lành nghề, thạo việc mới có thể đảm đương hết công việc, 
giúp cho đơn vị/tổ chức của mình đạt được những mục 
tiêu với kết quả và hiệu quả cao. Vì vậy, việc nâng cao năng 
lực và hiệu quả làm việc cho đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ 
thiết yếu và quan trọng. Nếu năng lực của đội ngũ cán bộ 
được nâng cao thì hiệu quả công việc của đơn vị sẽ được 
tăng cao, khi đó người quản lý sẽ có được quỹ thời gian 

nhàn rỗi mà không phải trực tiếp xắn tay vào từng công 
việc cụ thể của đơn vị. Chính vì vậy, bên cạnh công tác 
quản lý điều hành, người quản lý cần dành thời gian chăm 
lo cho công tác đào tạo, nâng cao năng lực, xây dựng đội 
ngũ cán bộ có chuyên môn vững vàng, chuyên nghiệp 
trong công việc. Vậy để đạt được mục tiêu trên thì người  
quản  lý  cần  tham  gia  những  khâu,  giai  đoạn  nào trong 
hoạt động đào tạo; cần có mức độ quan tâm đến công tác 
đào tạo cán bộ như thế nào để mang lại hiệu quả cao?  
Những chia sẻ dưới đây sẽ phần nào làm sáng tỏ vấn đề 
nêu trên. 

ĐỊNH HƯỚNG VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO 
TẠO CỦA NHÂN VIÊN

Trước hết, chúng ta cần xác định rằng công việc nâng cao 
năng lực cán bộ không chỉ là nhiệm vụ của riêng đơn vị tổ 
chức và cũng không thể phó thác hoàn toàn việc đó cho 
giảng viên, cho đơn vị tổ chức đào tạo là xong mà cần có 
sự tham gia của cấp quản lý xuyên suốt quá trình đào tạo 

Cán bộ quản lý (cấp Phòng/Ban) là người 
định hướng mục tiêu và hỗ trợ ứng dụng 
sau đào tạo đối với nhân viên. Cán bộ quản 
lý không chỉ có vai trò chính yếu trong việc 
giúp cán bộ của mình lựa chọn tham gia 
các chương trình đào tạo mà còn quyết 
định đến mức độ ứng dụng kiến thức và 
kỹ năng đào tạo của nhân viên vào thực tế 
công việc. 

CÁN BỘ VÀ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC

CÁN BỘ QUẢN LÝ VỚI VIỆC

NÂNG CAO NĂNG LỰC

THS. PHẠM CHÍ HIỀN
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẢO VIỆT
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thì mới có thể thu được những kết quả tích cực. Chỉ có 
người quản lý trực tiếp mới hiểu rõ đội ngũ cán bộ trong 
đơn vị mình đang cần gì, thiếu, yếu ở khâu nào để có kế 
hoạch đào tạo phù hợp.

Hãy ví công việc định hướng phát triển năng lực cán bộ 
quan trọng như việc giương cánh buồm của con thuyền 
ngoài biển khơi. Nếu cánh buồm được giương lên đón đúng 
hướng gió thì con thuyền sẽ đi đúng hướng hoặc ngược lại. 
Tương tự như vậy, việc định hướng và xác định đúng nhu 
cầu đào tạo sẽ giúp cho hoạt động đào tạo đạt hiệu quả, 
chất lượng nguồn lực của đơn vị được tăng lên. Nội dung 
cần xác định nhu cầu đào tạo bao gồm: Đối tượng nào sẽ 
tham gia đào tạo? Nội dung cần đào tạo cái gì? Mục đích, 
mục tiêu là gì? Khi nào? Phương thức nào? Ở đâu?...để cử 
đúng người đi học. Người quản lý cần chủ động trong việc 
định hướng hoạt động phát triển năng lực cho nhân viên, 
tránh việc để họ tự “bơi”, tự mò mẫm dò tìm hướng đi cho 
bản thân. Phát hiện những tiềm năng còn tiềm ẩn trong 
nhân viên để giúp họ phát triển, từ đó có kế hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng phát triển nguồn lực của đơn vị. Điều đó có tác 
dụng làm cơ sở để hoạch định tài nguyên nhân sự, bố trí 
sử dụng nhân viên cho phù hợp với công việc, phát huy, 
khai thác được năng lực của đội ngũ cán bộ. Sau một thời 
gian làm việc với nhân viên của mình, người quản lý chỉ ra 
được mỗi nhân viên của mình cần phát triển năng lực nào 
(năng lực còn thiếu của nhân viên đó so với yêu cầu, tính 
chất của công việc trong hiện tại cũng như trong tương lai, 
kiến thức/kỹ năng nào cần phải bổ sung trước, kiến thức/kỹ 
năng nào có thể bổ sung sau) để có mức độ ưu tiên ra quyết 
định cử đi học cho kịp thời, phù hợp. Bên cạnh đó cũng cần 
xác định hành vi của người học xuất phát từ đâu (năng lực 
hay động lực) để có sự bổ sung, hỗ trợ. Việc lựa chọn khóa 
học cần gắn với định hướng phát triển nhân viên theo lộ 
trình phát triển năng lực và thăng tiến của doanh nghiệp 
để góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo, xây dựng và phát 
triển nguồn nhân lực doanh nghiệp. 

Người quản lý nên chăng xác định rõ “khoảng trống” giữa năng 
lực yêu cầu để hoàn thành công việc và năng lực hiện có của 
nhân viên để đánh giá đúng nhu cầu đào tạo chứ không phải 
những thứ mà nhân viên muốn biết hay cần biết. Có như vậy 
việc cử nhân viên tham dự khóa học mới trúng, mới đúng, tránh 
việc nhân viên đăng ký theo phong trào hoặc có những trở ngại 
tâm lý phải đi, bị đi học, giúp nhân viên hướng tới thái độ tích 
cực khi tiếp cận khóa học. Một trong những lưu ý là việc cử nhân 
viên đi học cần hội đủ các tiêu chí: có tiêu chuẩn năng lực đáp 
ứng yêu cầu của khóa học, là cán bộ nguồn có triển vọng phát 
triển, có mong muốn gắn bó với doanh nghiệp,…Trước khi cử 

đi đào tạo có giao chỉ tiêu/quyền lợi, nghĩa vụ (phải bồi hoàn chi 
phí đào tạo nếu bỏ học, nghỉ việc hoặc học xong nhưng chưa 
phục vụ đủ thời gian cam kết, có chứng chỉ hoàn thành, có báo 
cáo kết quả tham dự) hay không? Việc làm này giúp nhân viên 
nâng cao ý thức, nhận thấy rõ hơn trách nhiệm của bản thân, 
tránh việc lơ là, thái độ thờ ơ khi tham dự khóa học.

THAM GIA XÂY DỰNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÀO TẠO

Như phần trước chúng ta đã đề cập, người quản lý không 
thể chỉ có mỗi việc ký (hoặc đề xuất) quyết định cử đi 
học là xong, không thể giao phó hết việc đào tạo cho 
giảng viên/đơn vị tổ chức, ngồi chờ kết quả nhân viên 
đi học mang về mà cần tham gia, phối hợp, “xắn tay” 
cùng với giảng viên/tổ chức đào tạo xây dựng nội dung 
chương trình đào tạo. Việc làm đó nhằm giúp cho nội 
dung chương trình có tính thực tiễn cao, gắn với đặc 
thù công việc tại đơn vị. Khi “đặt hàng” với giảng viên/
tổ chức đào tạo, người quản lý cần đưa ra những yêu cầu 
cụ thể về mục tiêu/mục đích, những chỉ tiêu, mức độ yêu 
cầu,… của đơn vị/cán bộ cử đi đào tạo trong ngắn hạn 
cũng như dài hạn để giảng viên/tổ chức đào tạo có thể 
tham khảo, làm cơ sở xây dựng khung chương trình. Nếu 
có thể người quản lý hãy dành thời gian, cùng “ngồi” với 
giảng viên/đơn vị tổ chức để cùng nhau trao đổi/thảo 
luận, từ đó có thể thống nhất xây dựng nội dung chương 
trình có tính thực tiễn, gắn với hoạt động tại đơn vị cũng 
như phù hợp với đối tượng học. 
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Đối với những chương trình có tính đặc thù (đào tạo IT, 
Đánh giá xếp loại tín nhiệm ngân hàng-Tổ chức tín dụng,…) 
mà không có điều kiện tham gia xây dựng, người quản lý 
cần có đóng góp ý kiến hiệu chỉnh chương trình; tìm hiểu 
mục tiêu, nội dung của chương trình đào tạo có phù hợp, 
gắn với yêu cầu đối với nhân viên dự kiến sẽ cử đi học hay 
không. Giảm thiểu việc nhân viên đăng ký tham dự đào 
tạo tràn lan gây lãng phí nguồn lực cho doanh nghiệp. Bên 
cạnh đó cũng cần có tinh thần hợp tác, sẵn sàng cung cấp 
những thông tin (trong phạm vi cho phép) liên quan đến 
hoạt động tại đơn vị, những thông tin về nhân viên sẽ cử đi 
đào tạo: công việc chuyên môn, độ tuổi, giới tính, số năm 
công tác, thói quen, tính cách đặc biệt (nếu có),… để giảng 
viên/tổ chức đào tạo có thể tham chiếu, làm cơ sở để xây 
dựng chương trình phù hợp với người học. Ngoài ra, có thể 
tổ chức buổi họp với nhân viên trong phòng/ban để truyền 
thông về khóa học/hoạt động đào tạo và chỉ định cán bộ 
nào sẽ tham dự khóa học. Từ đó có kế hoạch sắp xếp công 
việc trong phòng/ban hợp lý nhằm bảo đảm mạch công 
việc trong đơn vị luôn thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi 
cho nhân viên trong khi tham gia khóa học. 

KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA NHÂN VIÊN

Về cơ bản, hầu hết mọi nhân viên đều có thái độ, nhận thức 
học tập tích cực và đúng đắn. Tuy vậy không phải khi nào 
những thái độ, nhận thức đúng đắn đó cũng được chuyển 
hóa thành hành vi học tập mang tính chủ động, tích cực, 
do đó rất cần đến sự quan tâm, động viên, khích lệ cán 
bộ học tập từ người quản lý, điều đó cũng có giá trị như 
khi họ hoàn thành một dự án lớn. Đối với những khóa học 
nghiệp vụ/tập huấn có thời gian học tập kéo dài (có thể 
kéo dài 1 tuần hoặc trong vài tháng), việc người học đôi 
lúc còn lơ là, chểnh mảng là điều khó tránh khỏi. Đặc biệt 
những chương trình học trực tuyến rất dễ gây nhàm chán 
hoặc người học bị nản giữa chừng, nếu không có đòi hỏi 
sự tự giác cao độ của người học và yêu cầu tuân thủ đầy 
đủ những nguyên tắc của việc học trực tuyến (tập trung, 
quản lý thời gian tốt, hoàn thành các học phần đúng hạn) 
là thách thức không nhỏ. Chính từ những lý do đó rất cần 
sự động viên, nhắc nhở, khích lệ kịp thời của người quản lý 
nhằm giúp nhân viên thực hiện đầy đủ nội dung học tập 
theo đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu của khóa học, 
từ đó người học sẽ cảm thấy thường xuyên được lãnh đạo 
quan tâm đến tình hình học tập của mình, họ sẽ chú tâm 
hơn đối với việc học. Người quản lý cần lắng nghe những 
đánh giá, nhận xét của giảng viên/đơn vị tổ chức về nhân 
viên của mình, phát hiện các khó khăn, các vấn đề nảy sinh 

trong quá trình học tập để có thể hỗ trợ kịp thời. Thực tế 
có nhiều kênh thông tin khác nhau để nắm bắt tinh thần 
và thái độ học của nhân viên: có thể thông qua giảng viên, 
đơn vị tổ chức, yêu cầu nhân viên đi học báo cáo định kỳ 
việc tham gia học tập,… tuy nhiên, thay vì việc dùng các 
chế tài/biện pháp để tác động/can thiệp, nên giúp người 
học nâng cao ý thức tự giác, thay đổi thái độ học tập tích 
cực, xác định rõ mục tiêu, mục đích khi tham dự khóa học, 
điều đó sẽ giúp đạt kết quả cao hơn. 

Như phần trước đã đề cập, nhân viên đi học cũng là thực 
hiện nhiệm vụ, vì vậy cũng cần được khen thưởng, biểu 
dương nếu có kết quả học quả tốt, đồng thời cũng cần 
có những “ràng buộc” nhất định nhằm giúp cho người 
học nâng cao ý thức khi đi học - việc này mang lại lợi ích 
cho cả nhân viên và doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc áp 
dụng Quy chế đào tạo trong mỗi đơn vị, doanh nghiệp là 
hết sức cần thiết và đúng đắn, tạo ra hành lang và định 
hướng rõ ràng để các đơn vị có thể thực hiện một cách 
thống nhất, phù hợp với định hướng chiến lược phát 
triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Bên cạnh đó sẽ 
tạo môi trường làm việc cạnh tranh và phát triển không 
ngừng, tạo nền tảng văn hóa học tập tại doanh nghiệp; 
đảm bảo cơ hội học tập và phát triển công bằng cho tất cả 
cán bộ, nhân viên; đảm bảo cán bộ, nhân viên được hỗ trợ 
và đáp ứng tốt những thay đổi của doanh nghiệp; nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng nhu cầu hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp. 
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NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁN BỘ THU NHẬN/TIẾP 
THU KIẾN THỨC

Việc đánh giá mức độ thu nhận/tiếp thu kiến thức của nhân 
viên sau khóa học là cần thiết và quan trọng. Từ những dữ 
liệu thông tin thu được sau khi đánh giá để tạo ra những 
thay đổi có lợi cho công tác đào tạo nói chung và việc cử 
nhân viên đi học nói riêng. Vậy những nội dung nào cần 
đánh giá sau quá trình đào tạo để xác định được mức độ 
tiếp thu kiến thức của nhân viên? Trước hết có thể đánh 
giá thông qua thái độ của người học, đây là nội dung quan 
trọng có thể tác động đến các nội dung khác bởi thái độ 
học tập quyết định đến kết quả học tập. Người học có thích, 
có hứng thú thì họ mới tích cực hoạt động: tiếp thu, nghiên 
cứu, trao đổi thảo luận, thực hành,.... Ngược lại, họ sẽ thụ 
động, xem việc học là để cho xong mà không cần phải cố 
gắng, nỗ lực. Do vậy, người quản lý cần lắng nghe, xem xét 
kỹ những ý kiến phản hồi từ giảng viên/tổ chức đào tạo 
đối với nhân viên của mình để có thể nắm bắt xem nhân 
viên tiếp thu được những gì? ở mức độ nào? Đánh giá về 
kỹ năng để xem khả năng ứng dụng kiến thức đã học vào 
thực tiễn. Bên cạnh đó không thể không đề cập đến kết 
quả điểm/xếp loại chứng chỉ của người học, đó là điều “biết 
nói” thật sự, phản ánh đúng khả năng của người học. Vì vậy, 
sau khi nhân viên kết thúc khóa học, người quản lý nên yêu 
cầu nhân viên đó có báo cáo kết quả khóa học và đề xuất 
ứng dụng. Đây là việc làm cần thiết để người quản lý có thể 
đánh giá mức độ hiểu biết về chương trình đào tạo và thái 
độ tham gia khóa học của nhân viên. Đó cũng là một cách/
hình thức đòi hỏi nhân viên phải kiểm tra, ôn tập, hệ thống 
lại những kiến thức mình đã thu lượm trên lớp học. Thông 
qua đó, người quản lý sẽ nắm rõ được nội dung chương 
trình đào tạo có đúng với tài liệu truyền thông, đúng với 

mục tiêu khóa học; những khuyến cáo của giảng viên về 
chương trình, việc ứng dụng, thời hạn hoàn thành Bản cam 
kết/Kế hoạch hành động,….từ đó có thể theo dõi, khích lệ 
quá trình ứng dụng đào tạo của nhân viên vào thực tế công 
việc. Đặc biệt, người quản lý cần xem xét thực hiện những 
đề xuất cải tiến, đổi mới phù hợp của nhân viên đã nêu 
trong báo cáo, hướng dẫn họ cách thức ứng dụng vào công 
việc. Cần tổ chức, động viên, khuyến khích nhân viên mạnh 
dạn chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu 
quả đã thu lượm được từ giảng viên, từ bạn học với đồng 
nghiệp của mình nhằm ứng dụng hiệu quả những kiến 
thức và kỹ năng vào thực tiễn hoạt động. Bên cạnh đó cũng 
đề biện pháp hạn chế, phòng ngừa, ngăn chặn những điều 
không có lợi để rút ra bài học cho đơn vị mình.

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SAU ĐÀO TẠO

Mục đích cuối cùng của hoạt động đào tạo là mang lại sự 
thay đổi tích cực. Bằng chứng đánh giá là sự thay đổi về hành 
vi, kết quả làm việc của nhân viên tại nơi làm việc sau khi 
tham dự khóa học, do vậy cần khuyến khích sự thay đổi, kế 
hoạch hành động, ứng dụng những điều đã học được nhằm 
cải thiện hiệu quả công việc của họ, qua đó nâng cao chất 
lượng công việc chung của phòng/ban cũng như đơn vị. 

Sinh viên học để biết, để phục vụ công việc trong tương lai 
(công việc chưa xác định rõ nét) còn nhân viên học để làm 
hoặc làm tốt hơn nhằm phục vụ công việc của chính bản 
thân tại nơi đang làm việc. Những kiến thức/kỹ năng thu 
lượm được trong khóa học cần được biến thành sản phẩm 
hay dịch vụ thì mới có giá trị. Chính vì vậy vai trò của người 
quản lý trong việc tạo điều kiện, môi trường thuận lợi và 
hỗ trợ, khích lệ quá trình ứng dụng kiến thức của nhân viên 
là vô cùng quan trọng. Cán bộ quản lý không chỉ có vai trò 
chính yếu trong việc giúp cán bộ của mình lựa chọn tham 
gia các chương trình đào tạo mà còn quyết định đến mức 
độ ứng dụng kiến thức và kỹ năng đào tạo của nhân viên 
vào thực tế công việc. Cần phải có “đất” để dụng “võ”, một 
môi trường phù hợp, điều kiện thuận lợi sẽ giúp nhân viên 
phát huy được năng lực, khả năng của bản thân trong công 
việc, để nhân viên thực hiện triển khai, ứng dụng những 
kiến thức đã thu lượm được vào công việc. Quan sát để kịp 
thời triển khai những giải pháp dự phòng nhằm giúp cho 
mạch công việc luôn thông suốt. Người quản lý cần có tinh 
thần khách quan, công tâm đánh giá khi xem xét, thực hiện 
những đề xuất cải tiến, đổi mới phù hợp của nhân viên, 
tránh tình trạng gây khó khăn, cản trở đối với nhân viên,  
sợ nhân viên giỏi hơn mình, đồng thời làm suy giảm khả 
năng sáng tạo của nhân viên, điều đó vô hình chung gây 
thiệt hại cho chính doanh nghiệp. 
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Kiểm tra đánh giá hiệu quả đào tạo là khâu then chốt cuối 
cùng của hoạt động đào tạo, đây cũng là khâu quan trọng 
tác động lớn đến quá trình nâng cao chất lượng đào tạo. 
Việc kiểm tra đánh giá khách quan, nghiêm túc, đúng cách 
sẽ là động lực mạnh mẽ khích lệ sự vươn lên trong học 
tập, thúc đẩy sự tìm tòi sáng tạo không ngừng của nhân 
viên. Đánh giá hiệu quả hoạt động đào tạo luôn là trăn trở 
đối với mỗi người quản lý nói riêng và doanh nghiệp nói 
chung. Mục tiêu của việc đánh giá để xác định xem việc 
đầu tư đó (cử nhân viên đi học) có thực sự hiệu quả so với 
chi phí (thời gian, tài chính, cơ hội,…) bỏ ra hay không; 
là căn cứ để nâng cao chất lượng đào tạo, điều chỉnh nội 
dung chương trình đào tạo (những chương trình hiệu quả 
sẽ được ưu tiên, những chương trình đào tạo có hiệu quả 
thấp cần được điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế); có đạt 
được mục tiêu đã đề ra hay không; kỹ năng, kiến thức mà 
người học thu lượm được và khả năng, mức độ ứng dụng 
vào công việc ra sao; …..Với tầm quan trọng như vậy, việc sử 
dụng các phương pháp/công cụ đánh giá hiệu quả việc học 
của nhân viên nói riêng và chương trình đào tạo nói chung 
luôn được các nhà quản lý quan tâm, đồng thời cũng là một 
bài toán chưa có lời giải, không dễ để có thể định lượng, đo 
lường đầy đủ được. Có nhiều kênh thông tin khác nhau để 
đánh giá sự thay đổi, mức độ hiệu quả sau đào tạo: từ phiếu 
khảo sát, tự đánh giá của nhân viên, từ khách hàng, phỏng 
vấn trực tiếp, thước đo từ hiệu quả công việc (tỷ lệ, mức độ 
hoàn thành), khả năng giải quyết xử lý công việc hàng ngày 
của cán bộ sau khi tham dự khóa học,…Cho dù áp dụng bất 
cứ công cụ/phương pháp đánh giá nào, người quản lý cũng 
cần đưa ra các tiêu chí để đánh giá nhân viên. Những tiêu 
chí đó phải gắn liền với nhiệm vụ cụ thể và con người cụ thể 
(những yêu cầu đối với nhân viên cần đạt được sau khi tham 
dự đào tạo) mà phòng/ban mong muốn đạt tới. Các tiêu chí 
này cần rõ ràng và quan trọng nhất là phải đo lường được, 
tránh đưa ra các tiêu chí chung chung, có tính phiến diện.

 Trên thực tế, nhiều ý kiến nhận xét, đánh giá của người 
quản lý đối với những mục tiêu mà nhân viên đã cam 
kết trong Bản cam kết/Kế hoạch hành động thường qua 
loa với những từ như: ĐỒNG Ý, TỐT, CÓ TIẾN BỘ,…hoặc 
đôi khi chỉ ký tên là xong mà không chỉ ra những vấn 
đề cụ thể, những điểm cần phải thay đổi của nhân viên. 
Như vậy bản thân nhân viên cũng không cảm nhận 
được người quản lý của mình có quan tâm, coi trọng 
“việc học” của mình hay không? Từ đó dễ nảy sinh tâm 
lý mặc kệ, thái độ thờ ơ đối với những khóa học tiếp 
theo, tạo tiền lệ, thói quen không tích cực ở nhân viên, 
do đó hệ lụy là vô cùng lớn. Đối với quá trình học của 
nhân viên, người quản lý cần đóng vai trò như cán bộ 
KCS trong đơn vị, doanh nghiệp sản xuất. Không nên 
coi việc học có hiệu quả hay không là của nhân viên, 
còn mình đang bận vô vàn việc khác cần giải quyết, xử 
lý hơn. 

Tóm lại, nhiệm vụ nâng cao năng lực cán bộ và hiệu quả 
làm việc, xây dựng nguồn lực có chất lượng nhằm đáp 
ứng yêu cầu công việc không chỉ là nhiệm vụ chung của 
một tổ chức, đơn vị mà còn là “nhiệm vụ” riêng của người 
quản lý. Bên cạnh sự chủ động, tích cực của nhân viên 
khi tham dự khóa học thì mức độ quan tâm đến công 
tác đào tạo của người quản lý đóng vai trò quan trọng 
và cần thiết, có tính xuyên suốt trong quá trình học tập 
nâng cao năng lực của nhân viên. Khi người quản lý thể 
hiện trọn vẹn “trách nhiệm” của mình, chắc chắn sẽ kích 
thích, thúc đẩy nhân viên tích cực phát huy sáng tạo, 
mạnh dạn thay đổi, ứng dụng hiệu quả những kiến thức 
thu lượm được vào trong công việc. Điều đó sẽ giúp năng 
suất lao động của nhân viên cũng như phòng/ban được 
nâng cao, đồng thời góp phần lớn vào việc xây dựng và 
phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp ngày càng 
vững mạnh ./.
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Trong bất cứ tổ chức nào, vấn đề sử dụng hiệu quả 
nguồn nhân lực cũng là vẫn đề cốt lõi. Do vậy, các nhà 
quản lý luôn phải tìm ra những chính sách, những 

cách thức khác nhau để tạo động lực làm việc cho nhân 
viên của mình. Theo như học thuyết nhu cầu của Maslow 
các yếu tố tác động đến động lực lao động gồm ba nhóm 
cơ bản. Nhóm thứ nhất là các yếu tố đem đến  uyền lợi…. 
Nhóm thứ hai là các yếu tố đem đến sự thoả mãn về tinh  
thần  như:  Công  việc  ổn  đỊnh,  tự  chủ,  tự  quyết  trong công 
việc, tự do tham gia các quan hệ xã hội… Nhóm thứ ba là 
các yếu tố có thể thoả mãn cả nhu cầu vật chất và tinh thần 
như: Những hứa hẹn về một tương lai, những cam kết về 
chương trình đào tạo và phát triển….

TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC  
THÔNG QUA CHÍNH SÁCH

LƯƠNG-THƯỞNG

Theo học thuyết công bằng của Stacy Adams thì yếu tố ảnh 
hưởng mạnh nhất đến động lực làm việc là sự công bằng 
giữa quyền lợi đạt được và những đóng góp của mọi người 
trong tổ chức.

Tuy nhiên, dù xét ở khía cạnh nào đi nữa thì chúng ta không 
thể phủ nhận các học thuyết khi nói đến các yếu tố ảnh 
hưởng đến tạo động lực đều xoay quanh 3 yếu tố cơ bản 
sau đây:

24

 Cá nhân người lao động
 Công việc đảm nhận
 Môi trường tổ chức
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Cá nhân người lao động

Mỗi con người sinh ra đều khác nhau, khi sinh ra mỗi 
người đều có cách nhìn nhận cuộc sống khác nhau 
cho nên động lực sống khác nhau. Có người tự biết 
tạo cho mình động lực cao hơn người khác. Họ biết 
cách tự điều chỉnh hành vi của mình sao cho tốt nhất, 
họ biết tự đặt mục tiêu thách thức đối với mình. Họ 
luôn luôn phấn đấu vì mục tiêu đặt ra, biết tự điều 
chỉnh cảm xúc vui buồn, những khi gặp khó khăn hay 
vấp ngã họ có thể tự tìm con đường mới, gượng dậy 
và tiếp tục bước tiếp mà không cần đến sự giúp đỡ 
của người khác.

Tuy nhiên có những người sinh ra đã thích sống cuộc 
sống an nhàn, hờ hững với thời cuộc. Trong công việc họ 
không thích làm những công việc có sự thách thức cao, 
mục tiêu trong công việc không đòi hỏi phải thật nỗ lực 
mới đạt được. Do đó, công việc nào mà có sự thách thức 
với họ sẽ không có tác dụng tạo động lực cho họ. Những 
người này do đặc tính cá nhân đã thích sự bình lặng, cứ 
hàng tháng nhận được những đồng lương mà họ cho là 
xứng đáng là họ toại nguyện.

Nghiên cứu về đặc điểm cá nhân để ta thấy rằng cần phải 
bố trí người lao động như thế nào để họ có thể phát huy 
được hiệu quả làm việc cao nhất. Trong tổ chức có những 
công việc có tác dụng tạo động lực mạnh cho người lao 
động, nhưng cũng có những công việc tính tạo động lực 
thấp. Vấn đề đặt ra là phải bố trí làm sao cho phù hợp 
giữa người lao động và công việc để tạo được động lực 
lớn nhất. 

Tóm lại, đặc tính cá nhân có ảnh hưởng rất lớn tới động 
lực làm việc của người lao động. Ngoài đặc tính cá nhân 
ra thì đặc điểm công việc cũng có ảnh hưởng rất lớn tới 
động lực làm việc của người lao động.

Công việc đảm nhận

Về đặc điểm công việc chúng ta xem xét trên ba khía cạnh: 
 Tính chất công việc
 Vị trí và khả năng phát triển nghề nghiệp
 Cơ hội thăng tiến

Tính chất công việc có tác động rất lớn đến cách thức tạo 
động lực cho người lao động. Công việc ổn định hay công 
việc được yêu thích hoặc công việc phức tạp hay nhàn 
dỗi… là những yếu tố có ảnh hưởng không nhỏ đến động 
lực làm việc của người lao động.

Trong hệ thống công việc có những nhóm công việc 
mang tính chất lặp đi lặp lại nhưng cũng có nhóm công 
việc đòi hỏi sự nhanh nhẹn, luôn luôn nỗ lực. Những 
công việc mang tính chất lặp đi lặp lại thường là những 
công việc liên quan nhiều đến sổ sách, giấy tờ, mang tính 
chất hành chính, thủ tục… Những công việc này thường 
không tạo hứng thú làm việc đối với người lao động. Do 
đó khả năng thu hút lao động rất hạn chế, những người 
lao động làm những công việc này thì động lực làm việc 
vì tính chất công việc rất thấp. Những công việc đòi hỏi sự 
nhanh nhẹn, nỗ lực làm việc cao như công việc quản lý, 
giám đốc, chuyên viên cấp cao…. Là những công việc mà 
chính bản thân nó có sự thu hút, tạo hứng thú cho người 
lao động khi làm những công việc này. Người lao động 
cảm thấy có động lực mạnh mẽ để trở thành chuyên viên 
cấp cao hay trở thành giám đốc… những công việc mang 
tính chất như thế này thường tạo động lực làm việc cho 
người lao động rất lớn.

Bên cạnh tính chất công việc thì vị trí công việc và khả 
năng phát triển nghề nghiệp là vấn đề người lao động 
quan tâm hàng đầu. Một công việc không được người 
khác coi trọng, không có khả năng phát triển thì chắc 
chắn không thể tạo động lực cho người lao động. Một 

TS. PHÍ TRỌNG THẢO
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẢO VIỆT
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công việc hấp dẫn, tạo cơ hội tốt cho người lao động hoàn 
thiện tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, công việc 
được nhiều người coi trọng, được xã hội đề cao thì chắc 
chắn có ảnh hưởng rất lớn tới động lực làm việc của người 
lao động đảm nhiệm công việc đó.

Trong điều kiện hiện nay bất kỳ người lao động nào cũng 
muốn mình được mọi người tôn trọng, họ làm việc không 
chỉ để lấy thu nhập mà họ còn mong muốn mình có chỗ 
đứng nhất định trong xã hội. Một công việc giúp họ có cơ 
hội thăng tiến tốt, rõ ràng sẽ có tác động mạnh mẽ đến 
động cơ làm việc của người lao động.

Nói tóm lại, đặc điểm công việc có vai trò quyết định đến 
động lực làm việc của người lao động, vì vậy nhà quản lý 
cần phải có biện pháp thường xuyên làm giàu công việc. 
Phải tạo cho người lao động có những cảm giác hưng 
phấn khi làm công việc đó, tránh tình trạng để người lao 
động làm những công việc lặp đi lặp lại quá nhiều. Cần 
phải tạo thêm những thách thức mới trong công việc để 
thôi thúc người lao động, tạo cơ hội cho họ phát triển hết 
khả năng của mình.

Môi trường tổ chức
Về đặc điểm của môi trường tổ chức chúng ta xem xét trên 
một số mặt như: môi trường làm việc, hệ thống chính sách 
của tổ chức, việc thực hiện các chính sách, bộ máy quản lý….

 Về môi trường làm việc 
Môi trường làm việc trong tổ chức bao gồm môi trường 
vật chất và môi trường tâm lý. Môi trường vật chất bao 
gồm vị trí nơi làm việc, không gian làm việc, khung cảnh, 
đồ đạc, máy móc và sự bố trí đồ đạc, máy móc… Trong lĩnh 
vực tâm lý học lao động các nhà khoa học đã nghiên cứu 

và có kết luận về sự ảnh hưởng của môi trường vật chất 
đến động lực, cũng như hiệu quả làm việc của người lao 
động. Cách bài trí máy móc, thiết bị, màu sắc, ánh sáng, vệ 
sinh nơi làm việc… có ảnh hưởng rất lớn tới tâm trạng làm 
việc của người lao động. Môi trường vật chất phù hợp, tiện 
lợi chắc chắn sẽ tạo điều kiện lớn để người lao động tăng 
cường động lực lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, làm 
tăng sự an toàn khi làm việc. Môi trường tâm lý bao gồm 
những áp lực công việc, bầu không khí làm việc…. Một 
không khí làm việc thân thiện, vui vẻ, hoà đồng chắc chắn 
sẽ làm tăng sự tự tin đối với mỗi người lao động, kích thích 
tinh thần sáng tạo, tăng sự gắn bó của người lao động với 
tổ chức.

 Hệ thống chính sách trong tổ chức 
Hệ thống chính sách trong tổ chức bao gồm các nội quy, 
quy định, các chính sách thi đua, khen thưởng, kỷ luật…. 
Hệ thống chính sách được xây dựng chặt chẽ, chi tiết, công 
bằng, dành mạch sẽ củng cố được lòng tin của người lao  
động đối với tổ chức. Nếu như chính trong những chính 
sách của công ty có sự phân biệt giới tính, phân biệt người 
lao động giàu, người lao động nghèo, phân biệt “con ông 
cháu cha”…sẽ không có tác dụng lớn trong việc tạo động 
lực lao động cho người lao động trong công ty.

 Việc thực hiện các chính sách trong công ty 
Một hệ thống chính sách phù hợp đòi hỏi quá trình thực 
hiện phải chính xác, phải chặt chẽ và phải công bằng. 
Tránh tình trạng “chính sách một đường thực hiện một 
nẻo” như thế không những không tạo động lực cho người 
lao động mà ngược lại gây những phản ứng bất bình, chán 
nản cho người lao động. Do vậy việc thực hiện đúng đắn 
các chính sách là một yếu tố có tác động mạnh đến động 
lực làm việc của người lao động.
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 Ban quản lý 
Những người trong bộ máy quản lý, đặc biệt là những 
người quản lý trực tiếp có tác động không nhỏ đến động 
lực làm việc của người lao động. Người quản lý giỏi, biết 
quan tâm đến đồng nghiệp, thường xuyên quan tâm, săn 
sóc chia sẻ, động viên nhân viên chu đáo chắc chắn sẽ tạo 
động lực làm việc mạnh mẽ đối với nhân viên. Ngược lại 
một người quản lý tồi sẽ gây phản cảm trong lòng nhân 
viên, họ không muốn làm việc trong môi trường như vậy 
và rất có thể ngày ra đi của họ sẽ không xa.

QUAN ĐIỂM MỚI VỀ CHÍNH SÁCH  
ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ 

Gần đây, nhiều công ty lớn đặt ra mục tiêu tăng trưởng cao 
đã buộc phải chú trọng việc cải thiện năng lực cạnh tranh 
toàn diện, trong đó khả năng cạnh tranh thu hút nhân tài 
thông qua các chính sách về lương và phúc lợi được xem 
là một trong những ưu tiêu hàng đầu.

Hiện nay, một số công ty thuộc châu Á cũng như trên thế 
giới đang thiết kế lại hệ thống lương và phúc lợi cho phù 
hợp với tình hình mới để vừa đáp ứng đúng kỳ vọng của 
người lao động (nhất là những nhân tài), vừa giúp doanh 
nghiệp đạt được các mục tiêu phát triển lâu dài. 

Theo một nghiên cứu của Power2Motivate, mức lương cao 
hằng tháng không còn là yếu tố duy nhất giúp các công 
ty thu hút và giữ được nhân tài. Nathan Kitchner - Giám 
đốc phụ trách khu vực châu Á của Power2Motivate chia 
sẻ: “Những lợi ích về tài chính cũng như phi tài chính nay 
không còn là mối quan tâm hàng đầu của người lao động 
nữa. Họ có xu hướng đầu quân cho những doanh nghiệp 
sẵn sàng cung cấp cho họ những gói phúc lợi đáp ứng các 
nhu cầu cá nhân một cách toàn diện hơn, đồng thời luôn 
đánh giá đúng thành tích làm việc của họ”.

Theo kết quả cuộc khảo sát lực lượng lao động toàn cầu 
năm 2012 do Towers Watson thực hiện thì ở Singapore, 
mặc dù vẫn xem lương là một trong những yếu tố quan 
trọng có sức thu hút và giữ chân các nhân viên mẫn cán, 
nhưng chỉ có khoảng một phần ba người lao động ở đảo 
quốc này thỏa mãn với những phúc lợi ngoài lương (trong 
khi mức trung bình của thế giới là 46%) và chỉ có 36% thỏa 
mãn với phúc lợi liên quan đến lương (mức trung bình của 
thế giới là 52%).

Vì vậy, Abhishek Mittal - nhà tư vấn cao cấp thuộc bộ phận 
chuyên khảo sát về tổ chức doanh nghiệp của Towers 
Watson Singapore cho rằng các công ty ở Singapore cũng 

như trong khu vực ASEAN cần phải chú trọng hơn đến 
những chính sách đãi ngộ toàn diện, từ lương, các khoản 
phúc lợi đến các cơ hội phát triển nghề nghiệp, chế độ làm 
việc theo thời gian linh hoạt… 

Bên cạnh đó, cần phải tiếp tục xây dựng các chính sách 
động viên khác như khen thưởng những nhân viên đạt 
thành tích xuất sắc, cung cấp các chương trình bảo hiểm y tế 
toàn diện, chế độ nghỉ dưỡng bổ sung, xây dựng môi trường 
văn hóa doanh nghiệp lành mạnh… nhằm giúp người lao 
động cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình.

Kevin Ong - Giám đốc phụ trách chính sách đãi ngộ của 
Towers Watson tại khu vực Đông Nam Á cho biết, đối với 
cấp quản lý, chính sách đãi ngộ mà các công ty đang có 
xu hướng áp dụng bao gồm ba phần là lương cơ bản, các 
khoản khuyến khích ngắn hạn và các khoản khuyến khích 
dài hạn, trong đó các khoản khuyến khích dài hạn đang 
được áp dụng khá phổ biến nhằm gắn trách nhiệm của các 
cấp điều hành đối với các mục tiêu trung hạn và hướng 
đến sự tăng trưởng bền vững dài hạn của doanh nghiệp. 

Sean Paul Darilay - Giám đốc phụ trách dịch vụ dữ liệu toàn 
cầu của Towers Watson Singapore phát hiện ra rằng nhiều 
công ty đang thiết kế lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh 
giản các cấp bậc nhưng nới rộng dải tiền lương ở mỗi cấp 
bậc. Cách làm như vậy giúp doanh nghiệp chú trọng hơn đến 
sự đóng góp của người lao động thông qua nhiều vai trò linh 
hoạt hơn và đảm nhận nhiều nhiệm vụ hơn, đồng thời buộc 
các cấp quản lý phải cân nhắc kỹ hơn trong việc trả lương 
cũng như có trách nhiệm nặng nề hơn khi thực hiện nhiệm 
vụ phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên.
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TẠO ĐỘNG LỰC THÔNG QUA TIỀN 
LƯƠNG, TIỀN CÔNG

Mục tiêu của của các doanh nghiệp chính là tối đa hoá lợi 
nhuận. Vấn đề đặt ra là doanh nghiệp cần làm gì để thực 
hiện được điều đó? Một trong những biện pháp đó là phải 
biết quản lý và sử dụng nguồn nhân lực một cách có hiệu 
quả. Bởi vì con người là nguồn lực quan trọng nhất, không 
thể thiếu được, con người trong quá trình lao động là yếu 
tố duy nhất đưa lại lợi ích kinh tế làm tăng của cải cho xã 
hội, chỉ có con người mới tạo ra giá trị thặng dư cho doanh 
nghiệp. Và “Tạo động lực cho người lao động thông qua 
công cụ lương, thưởng và phúc lợi” luôn được các DN đặc 
biệt quan tâm.

Khi người lao động có động lực làm việc thì họ rất hăng 
say, nhiệt tình, ham mê với công việc, điều đó sẽ tạo ra 
năng suất lao động cao góp phần vào việc đạt được mục 
tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sản xuất ngày 
càng phát triển, đời sống của người lao động ngày càng 
được nâng cao, cái mà người lao động quan tâm giờ đây 
không chỉ đơn thuần là những nhu cầu vật chất mà còn bao 
gồm cả những nhu cầu về tinh thần. Vì vậy doanh nghiệp 
cần phải nhận biết được nhu cầu đang tồn tại trong người 
lao động để đáp ứng nhu cầu đó. 

Bản chất của tiền lương, tiền công 

Bản chất của tiền lương, tiền công là giá cả sức lao động, 
nó là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động. Trong 
nền kinh tế thị trường như hiện nay tiền lương, tiền công 

còn phụ thuộc vào trạng thái cung cầu lao động trên thị 
trường. Nếu cung lớn hơn cầu thì giá cả sức lao động thấp, 
ngược lại nếu cung nhỏ hơn cầu thì giá cả sức lao động 
cao hơn.

Đối với người lao động thì tiền lương, tiền công chính là 
khoản thu nhập chính trong hệ thống thù lao mà người lao 
động nhận được. Khoản tiền lương, tiền công này sẽ giúp 
cho người lao động tái sản xuất sức lao động của mình, nó 
có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người lao động 
cũng như cuộc sống gia đình họ. Nếu tiền lương, tiền công 
cao xứng đáng với họ sẽ là nguồn động lực lớn nhất giúp 
người lao động nâng cao hiệu quả làm việc của mình.
Đối với doanh nghiệp thì tiền lương, tiền công lại là khoản 
chi phí của doanh nghiệp. Tuy nhiên doanh nghiệp phải 
biết tận dụng tối đa chức năng của tiền công, tiền lương 
nhằm tạo động lực mạnh nhất cho người lao động trong 
tổ chức.

Khi nào tiền công, tiền lương trở thành công cụ tạo 
động lực? 

Theo Maslow, hệ thống nhu cầu cá nhân gồm năm nhóm 
nhu cầu trong đó nhóm nhu cầu sinh lý hay nhu cầu vật 
chất là nhu cầu hàng đầu. Trong doanh nghiệp thì tiền 
công, tiền lương người lao động nhận được chính là hình 
thức cơ bản nhất của sự thoả mãn về nhu cầu sinh lý hay 
nhu cầu vật chất. Tiền công, tiền lương có thực sự là một 
đòn bẩy kinh tế hay không hoàn toàn phụ thuộc vào mức 
độ thoả mãn nhu cầu vật chất của người lao động bằng 
chính khoản tiền công, tiền lương mình nhận được.
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Tiền lương, tiền công về bản thân nó chưa phải là động 
lực. Tiền lương, tiền công quá thấp không đủ để người 
lao động tái sản xuất sức lao động, không đủ để họ lo 
toan cho con cái họ thì tiền công, tiền lương không thể 
trở thành động lực cho người lao động được, thậm chí nó  
còn có tác dụng phản nghịch. Tiền công, tiền lương chỉ trở 
thành động lực khi nó đáp ứng đủ nhu cầu vật chất cho 
người lao động, tạo cho họ yên tâm về khoản thu nhập 
của mình, việc chi trả lương cũng phải đảm bảo tuân thủ 
đúng nguyên tắc trong chi trả tiền lương:
+) Đảm bảo nguyên tắc trả lương ngang nhau cho những 
lao động như nhau
+) Đảm bảo nguyên tắc tốc độ tăng NSLĐ nhanh hơn tốc 
độ tăng tiền lương
+) Đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lương giữa các 
người lao động khác nhau trong nền kinh tế
Hệ thống lương 3P – Tạo động lực, thu hút người tài và 
nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp 
Hệ thống lương 3P là hệ thống lương được xây dựng sao 
cho các cấu phần thu nhập cá nhân phản ánh được ba yếu 
tố (1) Position – Vị trí công việc, (2) Person – Năng lực cá 
nhân và (3) Performance – Kết quả công việc.
Ưu điểm của hệ thống lương 3P: Phương pháp trả lương 
3P khắc phục được các nhược điểm của phương pháp trả 
lương truyền thống như quá chú trọng đến bằng cấp hoặc 
thâm niên, không phân biệt được năng lực thực hiện công 
việc và đóng góp của cá nhân vào hiện thực hóa mục tiêu 
doanh nghiệp.

Trả lương phù hợp với tầm ảnh hưởng của vị trí đối với 
doanh nghiệp, tạo tính cạnh tranh so với thị trường của 
cùng một tập hợp các chức năng.

Thu hút và giữ chân nhân viên giỏi nhờ tạo động lực thông 
qua thực thi sự công bằng khi trả lương tương xứng với 
năng lực.

Khuyến khích nâng cao hiệu quả công việc do trả lương 
tương xứng với đóng góp của nhân viên vào kết quả 
chung của doanh nghiệp.

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG 3P

1. Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và hệ thống chức năng, chức danh
1.1.  Làm rõ chiến lược kinh doanh hoặc định hướng chiến 
lược
1.2.  Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức trên cơ sở chuỗi giá trị của 
doanh nghiệp
1.3.  Chuẩn hóa hệ thống chức danh và mô tả công việc 
trên cơ sở phân bổ các chức năng của doanh nghiệp
2. Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực cá nhân
2.1.  Xây dựng từ điển năng lực
2.2.  Xây dựng khung năng lực cho các vị trí
2.3.  Đánh giá năng lực cá nhân theo khung năng lực của 
vị trí
3.  Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả (KPI)
3.1.  Xây dựng bản đồ chiến lược
3.2.  Xây dựng BSC công ty

3.3.  Xây dựng KPI các bộ phận
3.4.  Xây dựng KPI cho các vị trí chủ chốt
3.5.  Xây dựng quy chế đánh giá kết quả
4.  Xây dựng hệ thống khung, bậc lương cho vị trí
4.1.  Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá giá trị công việc
4.2.  Đánh giá giá trị công việc
4.3.  Thiết kế hệ thống khung, bậc lương
4.4.  Phác thảo quy chế lương
 5.  Triển khai áp dụng hệ thống lương 3P 
5.1.  Xếp bậc lương cho các cá nhân
5.2.  Lập bảng tính minh họa cho sử dụng quỹ lương 
và quy chế lương
5.3.  Hoàn thiện quy chế lương
5.4.  Lập phương án chuyển đổi sang hệ thống mới 
(nếu cần thiết)
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ĐÃI NGỘ THEO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC 
NHƯ THẾ NÀO LÀ HỢP LÝ NHẤT? 

Nhìn chung, hiện nay hệ thống lương bổng của nhiều 
doanh nghiệp đã chuyển dần từ chỗ trả lương theo thời 
gian làm việc, theo thâm niên công tác hay chức vụ sang 
trả lương theo hiệu quả làm việc và mức độ đóng góp 
thực tế của nhân viên. Xu hướng này giúp các công ty 
quản lý tốt hơn các khoản phúc lợi không tính thành tiền 
và xác định rõ gói thu nhập của từng nhân viên hằng 
tháng nhưng vẫn đảm bảo sự công bằng và ổn định 
trong tổ chức. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khi áp 
dụng chính sách đãi ngộ theo hiệu quả làm việc là không 
nên chỉ nhấn mạnh yếu tố lương, có nghĩa là không nhất 
thiết phải tăng tiền lương, tiền thưởng mỗi khi nhân viên 
đạt kết quả cao. 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiền bạc chỉ tạo ra một 
tác động rất thấp đối với việc cải thiện thành tích và hiệu 
quả làm việc của người lao động. Thay vào đó, một cơ 
chế đãi ngộ theo hiệu quả làm việc cần phải tính đến 
những phần thưởng có giá trị tinh thần hay tạo điều kiện 
để người lao động có những trải nghiệm sống mới, từ đó 
họ sẽ tích cực điều chỉnh hành vi, lối sống và hỗ trợ đồng 
nghiệp nhiều hơn, kết quả cuối cùng là nâng cao được 
hiệu quả công việc chung. Cho dù thưởng bằng tiền hay 
không bằng tiền thì điều quan trọng là doanh nghiệp 
phải xác định rõ mục đích của việc khen thưởng.

Trong cơ chế đãi ngộ theo hiệu quả làm việc, các công ty 
thường trả lương cho nhân viên dựa trên kết quả đánh giá 
việc thực hiện các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả làm việc. Tuy 
nhiên, không nên lệ thuộc quá nhiều vào cách làm này bởi vì 
các chỉ tiêu đó chỉ phản ánh phạm vi hẹp trong công việc của 
từng vị trí và do một số chỉ tiêu có trọng số cao hơn nên nhân 
viên có khuynh hướng chỉ tập trung vào những chỉ tiêu đó. 

Hệ quả là một số nhân viên vẫn có thể được đánh giá cao 
về hiệu quả làm việc nhưng lại có thái độ làm việc chưa tốt 
hoặc ngược lại, một số nhân viên tuy chưa đạt thành tích 
cao nhưng rất nhiệt tình, cầu tiến và sẵn sàng học hỏi. Vì thế, 
khi đánh giá thành tích của từng cá nhân, các doanh nghiệp 
nên xem xét cả kết quả công việc lẫn cách thức mà người lao 
động đạt được kết quả ấy. Một nhân viên đạt kết quả làm 
việc tốt nhưng có thái độ tiêu cực thì có thể gây tổn hại cho 
môi trường làm việc không kém gì một nhân viên có kết quả 
làm việc kém.

Cũng vậy, khi đánh giá về tình hình nhân lực, các doanh 
nghiệp không nên chỉ nhìn vào những thành tích của các 
nhân viên trong quá khứ, mà còn phải tính đến các yếu tố 
đảm bảo cho sự phát triển nghề nghiệp của họ để hỗ trợ 
họ tham gia thực hiện bằng được các mục tiêu dài hạn của 
doanh nghiệp ./.
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Luật Doanh nghiệp 2005 được Quốc hội thông qua 
ngày 29/11/2005. Đó là thời điểm mà lần đầu tiên 
trong gần 20 chục năm cải cách, pháp luật về doanh 

nghiệp đã được thống nhất không phân biệt tính chất sở 
hữu và thành phần kinh tế. Các quy định về quản trị doanh 
nghiệp trong Luật doanh nghiệp và một số quy định khác 
có liên quan được coi là một bước tiến dài trong hoàn thiện 
pháp luật về công ty nói chung và quản trị doanh nghiệp, 
đặc biệt là doanh nghiệp có sở hữu nhà nước; tạo ra một 
thay đổi căn bản trong quá trình hoàn thiện khung quản 
trị doanh nghiệp ở nước ta. Luật doanh nghiệp 2005 đã 
phát huy những tác động tích cực trên thực tế, được các 
bên có liên quan và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao 
và hưởng ứng. Tuy nhiên, đánh giá thực hiện Luật doanh 
nghiệp trong hơn 8 năm qua cho thấy Luật doanh nghiệp 
bộc lộ những khiếm khuyết, gây ra khó khăn, vướng mắc, 
hạn chế việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng môi trường 
kinh doanh nói chung và phát triển doanh nghiệp nói 
riêng. Có hai loại nguyên nhân chính của bất cập của Luật. 
Thứ nhất là do trong nội dung một số quy định của Luật 
có quy định chưa rõ ràng, chưa cụ thể, chưa hợp lý; một số 
quy định khác bị lạc hậu so với sự phát triển của khoa học 

kỹ thuật cũng như nhận thức và hiểu biết của nhà đầu tư, 
doanh nghiệp và các bên có liên quan đã được nâng cao 
hơn so với trước đây, nên các quy định này trở nên gò bó. 
Thứ hai là hạn chế về nhận thức của các bên có liên quan về 
nội dung của Luật. Điều này dẫn đến một số nội dung của 
Luật không được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ. 
Bên cạnh đó, một phần Luật không được thực hiện đầy đủ 
trên thực tế do các bên có liên quan vô tình hoặc cố ý không 
tích cực và chủ động thực hiện Luật, dẫn đến các vi phạm 
Luật, làm giảm hiệu lực của Luật. Một phần những vi phạm 
này đã làm phát sinh nhiều tranh chấp trong nội bộ doanh 
nghiệp, gây ra thiệt hại cho lợi ích chính đáng của nhiều 
nhà đầu tư và xã hội. 

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh 
nghiệp  sửa  đổi.  Luật Doanh  nghiệp  2014  có  thể  xem  là 
cuộc đột phá lần 2 để đáp ứng sự mong mỏi, chờ đợi lần 
thứ hai của người dân và doanh nghiệp. Trong phạm vi 
bài viết này, chúng tôi muốn cùng tìm hiểu một cách khái 
quát về những nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Luật 
doanh nghiệp 2014. Thông qua đó để hiểu rõ hơn và tuân 
thủ theo đúng những quy định do Luật điều chỉnh.

LUẬT DOANH NGHIỆP 
NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

2014

THS. ĐINH MINH TUẤN 
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
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NHỮNG NỘI DUNG ĐỔI MỚI CƠ BẢN

Về nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp (Điều 29)

Theo Luật doanh nghiệp 2005, doanh nghiệp đăng ký 
ngành, nghề kinh doanh và sau đó, được quyền kinh 
doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký và được ghi 
trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Như vậy, 
doanh nghiệp chỉ được quyền tự do kinh doanh những 
ngành, nghề ghi trong Giấy chứng nhận, khi muốn bổ 
sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đăng ký thì ngoài 
việc phải thực hiện đăng ký kinh doanh với cơ quan quản 
lý có thẩm quyền trong lĩnh vực kinh doanh cụ thể, doanh 
nghiệp còn phải tiến hành thủ tục bổ sung, điều chỉnh 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quy định này chỉ 
mang  tính  thủ  tục  hành  chính,  gây  phiền  hà  không  cần 
thiết cho doanh nghiệp. Theo Lụât Doanh nghiệp 2014, 
không ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp. Qua đó, sẽ giảm đáng kể chi 
phí thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao tính chủ động, 
linh hoạt cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. 
Tuy nhiên, theo quy định của dự án Luật, doanh nghiệp 
vẫn phải có nghĩa vụ kê khai ngành, nghề dự kiến kinh 
doanh khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong giấy đề 
nghị đăng ký doanh nghiệp; thông báo với Cơ quan đăng 
ký doanh nghiệp khi thay đổi ngành, nghề kinh doanh và 
thực hiện báo cáo hằng năm với cơ quan có thẩm quyền 
về hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có nội dung về 
ngành, nghề đang kinh doanh. 

Về tách thủ tục thành lập doanh nghiệp với các thủ 
tục về đầu tư dự án (Điều 22, 23)

Luật Doanh nghiệp 2014 đã tách riêng thủ tục thành lập 
doanh nghiệp với các thủ tục về đầu tư dự án. Với nhà đầu tư 
nước ngoài, Luật đã tách giấy chứng nhận thành lập doanh 
nghiệp và chứng nhận đầu tư. Luật cũng tạo ra cơ hội lớn 
hơn về khả năng gia nhập thị trường, Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh là hình thức để Nhà nước ghi nhận sự 
hình thành và việc gia nhập thị trường của doanh nghiệp. 
Tại thời điểm thành lập doanh nghiệp, hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp chưa phát sinh, do vậy Luật 
đã tách biệt rõ giữa thủ tục thành lập doanh nghiệp và 
thủ tục đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh. Trước 
đây có một số ngành nghề không rõ ràng giữa thành lập 
doanh nghiệp và kinh doanh có điều kiện ví dụ như lĩnh 
vực y tế, bắt buộc cá nhân thành lập doanh nghiệp thì 
giám đốc phải có chứng chỉ hành nghề. Nhưng theo Luật 
Doanh nghiệp 2014, cá nhân cứ thành lập doanh nghiệp,  

còn điều kiện về ngành nghề kinh doanh, cá nhân phải 
tuân thủ mới được làm. Quy định đó tạo sự thân thiện hơn 
cho khởi nghiệp và kinh doanh nói chung.

Về thiết lập cơ sở thông tin dữ liệu thống nhất, đầy 
đủ về doanh nghiệp và tăng cường hậu kiểm (Điều 
33, 34)

Để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, đồng thời bảo 
đảm sự quản lý của Nhà nước, Luật Doanh nghiệp 2014 
bổ sung quy định về Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp với mục đích tập hợp dữ liệu thống nhất về 
đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Chương 
II và Chương X Luật đã bổ sung những quy định về trách 
nhiệm phối hợp, chia sẻ và trao đổi thông tin giữa các cơ 
quan nhà nước nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu 
đầy đủ, thống nhất, cập nhật và công khai về hoạt động 
của doanh nghiệp sau đăng ký giữa các cơ quan có thẩm 
quyền, qua đó nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và tạo 
thuận lợi cho các bên có liên quan theo dõi giám sát doanh 
nghiệp; quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh đã được sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp 2014 cũng bổ sung quy định 
Cơ quan đăng ký doanh nghiệp trực tiếp hoặc đề nghị cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp 
theo những nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
Quy định như vậy cơ bản đáp ứng yêu cầu về đổi mới công 
tác hậu kiểm phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật. 

Về tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã 
hội (Điều 10)

Luật Doanh nghiệp 2014 bổ sung khái niệm doanh nghiệp 
vì mục tiêu xã hội (gọi tắt là doanh nghiệp xã hội) để luật hóa,  
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thừa nhận sự tồn về mặt pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp xã hội như một 
phương thức mới và góp phần cùng với Nhà nước trong 
giải quyết vấn đề xã hội và môi trường. Doanh nghiệp 
xã hội được xác định là doanh nghiệp được thành lập và 
hoạt động với tôn chỉ và mục tiêu nhằm giải quyết một 
hoặc một số vấn đề xã hội và môi trường trong suốt quá 
trình hoạt động; phần lớn lợi nhuận hàng năm của doanh 
nghiệp được sử dụng để tái đầu tư nhằm giải quyết các 
vấn đề xã hội và môi trường như đã đăng ký (Điều 11).

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định một trong những tiêu 
chí xác định DNXH là doanh nghiệp phải sử dụng ít nhất 
51% lợi nhuận hàng năm để tái đầu tư nhằm mục đích tạo 
điều kiện, cơ hội cho DNXH huy động vốn cho kinh doanh 
từ các nhà đầu tư, thành viên, cổ đông khác bằng việc bảo 
đảm có phần cổ tức nhất định cho các nhà đầu tư này; 
thông qua đó góp phần phát triển bền vững cho DNXH. 
Luật doanh nghiệp 2014 quy định những nội dung mang 
tính nguyên tắc ghi nhận về mặt pháp lý sự tồn tại của 
doanh nghiệp xã hội : quy định về tiêu chí, quyền, nghĩa 
vụ của DNXH;  giao Chính phủ quy định chi tiết về loại hình 
doanh nghiệp này.

Về đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Điều 
13, 14)

Luật doanh nghiệp 2014 cho phép doanh nghiệp có nhiều 
người đại diện theo pháp luật. Đồng thời, quy định rõ 
hơn về nội dung đại diện của người đại diện theo pháp 
luật của doanh nghiệp. Cụ thể, người đại diện theo pháp 
luật của doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ 
phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho  

doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, 
Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của 
pháp luật. Với phạm vi rộng về đại diện như vậy, quy định 
về doanh nghiệp có thể có nhiều người đại diện theo 
pháp luật sẽ tạo điều kiện pháp lý tốt hơn cho doanh 
nghiệp khi tham gia các hoạt động kinh doanh. Công ty 
trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có quyền tự chủ 
quyết định về việc có nhiều người đại diện theo pháp 
luật; số lượng, chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của 
những người đại diện theo pháp luật của công ty phải 
được ghi rõ trong Điều lệ. Thông tin về người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp và Điều lệ công ty phải 
đăng ký với Cơ quan đăng ký doanh nghiệp để công khai 
trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp. Trường hợp 
thay đổi người đại diện theo pháp luật cũng phải thực 
hiện đăng ký. Quy định như vậy vừa nhằm đáp ứng nhu 
cầu tự nhiên và đòi hỏi chính đáng của cộng đồng doanh 
nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình 
điều hành sản xuất kinh doanh bảo đảm nhanh nhạy, 
hiệu quả trong khi vẫn bảo đảm nội dung quản lý nhà 
nước về doanh nghiệp.

Về con dấu doanh nghiệp (Điều 44)

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về con dấu của doanh 
nghiệp theo hướng cải cách thủ tục hành chính; theo đó, 
doanh nghiệp có quyền tự quyết định về hình thức, số 
lượng và nội dung con dấu nhưng phải bảo đảm nội dung 
con dấu thể hiện tên, mã số doanh nghiệp. Mẫu con dấu 
được doanh nghiệp thông báo với Cơ quan đăng ký kinh 
doanh để đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp.
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Con dấu của doanh nghiệp được sử dụng trong các trường 
hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có 
thỏa thuận về việc sử dụng dấu. Trường hợp giao dịch với các 
đối tác không sử dụng dấu thì doanh nghiệp Việt Nam cũng 
không bắt buộc sử dụng dấu mà các bên giao dịch xác định 
giá trị pháp lý văn bản căn cứ vào chữ ký của người có thẩm 
quyền giao dịch. 

Về doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 
lệ (Chương IV)

Luật doanh nghiệp 2014 có một chương quy định về tổ chức 
quản lý, tổ chức lại và giải thể đối với doanh nghiệp do Nhà 
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đối với các doanh nghiệp do 
Nhà nước nắm giữ dưới 100% vốn điều lệ, kể cả trong trường 
hợp vốn Nhà nước chi phối thì Nhà nước, chỉ tham gia với tư 
cách là một đồng chủ sở hữu, cổ đông của doanh nghiệp như 
các đồng chủ sở hữu, cổ đông khác của doanh nghiệp; quản 
trị trong các doanh nghiệp thuộc loại này không có khác biệt. 
Do vậy, việc tổ chức quản lý của các doanh nghiệp này thực 
hiện theo quy định tương ứng tại các chương, điều khác của 
dự án Luật.

Chương IV về doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 
điều lệ chỉ quy định những nội dung đặc thù về quản trị nội 
bộ trong doanh nghiệp thuộc loại này. Cụ thể, Luật Doanh 
nghiệp 2014 quy định rõ những nội dung tổ chức quản lý 
doanh nghiệp do Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định, phê 
duyệt, chấp thuận hoặc yêu cầu thống nhất với các quy định 
của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, 
kinh doanh. Luật cũng quy định cụ thể về quyền và nhiệm 
vụ của Hội đồng thành viên và các thành viên của Hội đồng 
thành viên, về chế độ làm việc chuyên trách của thành viên 
Hội đồng thành viên, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội 
đồng thành viên; quy định điều kiện, tiêu chuẩn cao hơn đối 
với thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc/Tổng giám đốc, 
Kiểm soát viên và Trưởng Ban kiểm soát; quyền, nhiệm vụ, chế 
độ làm việc của Ban kiểm soát. Đồng thời, doanh nghiệp do 
Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phải thực hiện công khai 
hóa thông tin định kỳ và bất thường với mức độ công khai 
tương tự như công ty cổ phần niêm yết. 

Về Nhóm công ty (Chương VIII)

Vấn đề nhóm công ty được Lụât Doanh nghiệp 2014 quy định 
trong 04 Điều với các nội dung được sửa đổi như sau:

Sửa đổi quy định nhằm xác định rõ ràng hơn khái niệm và địa vị 
pháp lý Tập đoàn kinh tế: Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc 
các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với 

nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc 
liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không 
phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách 
pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy 
định của Luật này (Điều 188).

Bổ sung quy định rõ hơn về hình thức công ty mẹ - 
công ty con (một hình thức cụ thể của nhóm công ty) 
(Điều 189, 190).

Cấm các công ty con trong cùng một nhóm công ty 
cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn 
nhau (Điều 189).

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Các nội dung sửa đổi 

Quy định chi tiết hơn và bổ sung một số quyền của 
kiểm soát viên nhằm nâng cao hiệu lực giám sát hoạt 
động quản lý công ty, như được quyền tham dự và 
thảo luận tại các cuộc họp của Hội đồng thành viên 
và cuộc họp khác của công ty (Điều 82).

Bãi bỏ thủ tục đăng ký chuyển đổi loại hình doanh 
nghiệp trong trường hợp công ty kết nạp thêm 
thành viên, thay vào đó là thủ tục thông báo thay đổi 
nội dung đăng ký doanh nghiệp (Điều 87). 

Các nội dung bổ sung mới 

Quy định rõ thời hạn chủ sở hữu phải thanh toán 
đủ vốn điều lệ là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bằng thời hạn 
phải thanh toán đủ phần vốn góp, cổ phần đối với 
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
và công ty cổ phần (Điều 74). 
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Quy định chi tiết xử lý quyền chủ sở hữu phần vốn góp 
trong công ty trong một số trường hợp đặc biệt, như 
thành viên bị chết, mất tích, bị kết án tù; thành viên là tổ 
chức bị giải thể hoặc phá sản (Điều 77).

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI ĐỐI 
VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN
Các nội dung sửa đổi 

Bổ sung thêm mô hình quản trị đơn hội đồng để tăng thêm 
lựa chọn cho nhà đầu tư trong tổ chức quản trị doanh 
nghiệp; phù hợp tính đa dạng thực tiễn kinh doanh, mong 
muốn nhà đầu tư và phù hợp với thông lệ quốc tế tốt; góp 
phần nâng cao hiệu lực quản trị của công ty cổ phần, nhất 
là các công ty cổ phần niêm yết. Công ty cổ phần tự chủ 
lựa chọn và áp dụng một trong hai mô hình quản trị: mô 
hình đa hội đồng (như quy định hiện nay) hoặc áp dụng 
mô hình đơn hội đồng Điều 134).

Thừa nhận giá trị pháp lý của cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông, Hội đồng quản trị dưới hình thức hội nghị trực tuyến 
hoặc phương tiện thông tin tương tự khác (Điều 136).

Giảm yêu cầu về điều kiện tiến hành họp và thông qua 
quyết định Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: giảm yêu cầu tỷ 
lệ sở hữu phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và giảm tỷ 
lệ biểu quyết thông qua quyết định Đại hội đồng cổ đông. 
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu 
được các cổ đông dự họp sở hữu từ 51% tổng số phiếu biểu 
quyết (đối với quyết định thông thường) và 65% tổng số 
phiếu biểu quyết đồng ý (đối với quyết định quan trọng), 
so với tỷ lệ biểu quyết tương ứng theo quy định của Luật 
doanh nghiệp hiện nay là 65% và 75% (Điều 144). 

Bổ sung quy định nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi ích 
hợp pháp của cổ đông; đảm bảo nguyên tắc đối xử công 
bằng giữa các cổ đông, như: quy định rõ ràng hơn và chi 
tiết hơn về nghĩa vụ và trách nhiệm người quản lý công 
ty (nghĩa vụ trung thành, trung thực và cẩn trọng); tạo 
thuận lợi hơn cho cổ đông tiếp cận thông tin về tình hình 
hoạt động và quản lý công ty, qua đó, nâng cao hiệu lực 
theo dõi, giám sát và khởi kiện người quản lý khi cần thiết 
(Điều: 160).

Quy định chi tiết hơn và bổ sung một số quyền của Ban 
kiểm soát, như được quyền tham dự và thảo luận tại các 
cuộc họp của Hội đồng quản trị và cuộc họp khác của 
công ty; bổ sung thêm nhiệm vụ đánh giá hiệu lực và hiệu 
quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản 
lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty (Các Điều 165, 166).

Bổ sung yêu cầu công khai hóa thông tin kịp thời và đầy đủ 
đối với công ty cổ phần để tương thích với thông lệ quốc 
tế tốt, như: yêu cầu công khai hóa điều lệ công ty, danh 
sách thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng giám 
đốc, thành viên ban kiểm soát, cổ đông nước ngoài (Điều 
171). Nội dung sửa đổi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý 
nhà nước đối với doanh nghiệp, đặc biệt tạo thuận lợi 
cho cổ đông, các bên có liên quan theo dõi, giám sát hoạt 
động doanh nghiệp.

Mở rộng nội dung cho phép công ty được quy định cụ 
thể hơn, chi tiết hơn hoặc quy định khác trong Điều lệ 
công ty về một số nguyên tắc quản trị doanh nghiệp, để 
phù hợp đặc điểm cụ thể của doanh nghiệp, như: không 
bắt buộc áp dụng nguyên tắc bầu dồn phiếu, trình tự, 
thủ tục triệu tập họp, cách thức biểu quyết tại cuộc họp, 
v.v…
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Các nội dung bổ sung mới 

Sửa đổi quy định về vốn công ty cổ phần theo hướng quy 
định cụ thể, rõ ràng và thống nhất các khái niệm về vốn 
của công ty cổ phần, đặc biệt khái niệm vốn điều lệ công 
ty cổ phần. Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị theo 
mệnh giá các cổ phần đã bán; tại thời điểm đăng ký thành 
lập doanh nghiệp thì vốn điều lệ là tổng giá trị theo mệnh 
giá các cổ phần đã được các cổ đông đăng ký mua và các 
cổ phần này phải được thanh toán đủ trong thời hạn 90 
ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp (Điều 111).

Xác định rõ trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong giám 
sát, đôn đốc và yêu cầu cổ đông phải thanh toán đủ và 
đúng hạn số cổ phần đã đăng ký mua khi thành lập doanh 
nghiệp (các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã 
đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 
90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp (Điều 112). 

Bổ sung quy định về chào bán cổ phần riêng lẻ đối với 
công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng một cách 
hợp lý, đơn giản so với quy định hiện hành (Điều 123). 

Về việc áp dụng Luật doanh nghiệp và các Luật 
chuyên ngành

Luật doanh nghiệp quy định những nguyên tắc pháp 
lý về thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và 
hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, được áp 
dụng chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Tuy 
nhiên, do tính chất đặc thù của doanh nghiệp trong một 
số lĩnh vực, một số luật chuyên ngành cần có những 
quy định riêng áp dụng cụ thể cho lĩnh vực đặc thù đó. 
Để giải quyết vấn đề này, Luật Doanh nghiệp 2014 quy 
định.

 “Trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về 
tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên 
quan đối với doanh nghiệp thì áp dụng quy định của 
Luật đó.”

TÁC DỤNG CỦA NHỮNG NỘI DUNG 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Những nội dung sửa đổi, bổ sung trình bày trên đây có tác 
động lớn đến việc tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh, 
được thể hiện ở một số khía cạnh sau.

Đối với doanh nghiệp: Luật doanh nghiệp 2014 có tác 
dụng làm giảm đáng kể chi phí tuân thủ thủ tục hành 
chính trong gia nhập thị trường, quản lý kinh doanh, tổ 
chức lại và giải thể doanh nghiệp; Giảm rủi ro thương mại 
và rủi ro pháp lý cho hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp; Nâng cao quyền tự chủ, tính linh hoạt và mức độ 
an toàn trong hoạt động kinh doanh; qua đó, giúp doanh 
nghiệp tận dụng tối đa năng lực, tiềm năng và cơ hội 
kinh doanh để phát triển; Bên cạnh đó, Lụât còn có tác 
dụng nâng cao hiệu lực giám sát nội bộ của chủ sở hữu 
và giám sát thị trường đối với hoạt động kinh doanh, qua 
đó áp đặt đầy đủ nguyên tắc và kỷ luật thị trường đối với  
doanh nghiệp nhà nước.

Đối với cải thiện môi trường kinh doanh: Môi trường kinh 
doanh sẽ thuận lợi hơn, thông thoáng, minh bạch và công 
bằng hơn. Riêng về chất lượng môi trường kinh doanh 
theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới, chỉ số gia nhập thị 
trường dự báo sẽ tăng; chỉ số bảo vệ nhà đầu tư dự báo 
cũng sẽ tăng.

Đối với công tác quản lý nhà nước: Hiệu lực quản lý nhà 
nước được tăng cường do số liệu thống kê về doanh 
nghiệp sẽ chính xác hơn, sát với thực tế hơn, đầy đủ hơn 
và dễ tiếp cận hơn cho các bên có liên quan; qua đó, tạo 
thuận lợi hơn cho cơ quan quản lý nhà nước và xã hội nói 
chung tham gia giám sát doanh nghiệp; phát hiện và ngăn 
chặn kịp thời hành vi vi phạm của doanh nghiệp.

Hy vọng rằng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh 
nghiệp 2014 sẽ làm rõ hơn, cụ thể hơn những ưu việt 
trong các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, tạo điều 
kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh 
nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện./.

36
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Khi xem Tivi vào mỗi buổi tối, 
chúng ta thường có thói quen 

chuyển kênh khi đến các chương 
trình quảng cáo. Đứng về khía 

cạnh doanh nghiệp, trong quảng 
cáo hiện đại, với một núi thông 

tin chật chội các phương tiện 
truyền thông mang lại, chúng 

ta phải chọn những vấn đề khác 
biệt, mang lại giá trị, niềm vui và 
là vấn đề khán giả thực sự quan 

tâm. Để tìm và giải quyết tốt nhất 
vấn đề trọng điểm này, chúng ta 

cần những thông tin liên quan 
đến người tiêu dùng và những 

thứ liên quan một cách sâu sắc 
nhất. Ta gọi đó là sự thật ngầm 

hiểu - Insight. 

XU HƯỚNG QUẢNG CÁO HIỆN ĐẠI
Quảng cáo là ngành có xu hướng rất hot. Là một trong 50 
ngành nghề tốt nhất tại Mỹ, quảng cáo, truyền thông và thiết 
kế được giới trẻ yêu thích bởi sự năng động và sáng tạo. Tại 
Việt Nam, ngành quảng cáo sau khi trải qua những thời kỳ 
sơ khai, với những hoạt động đơn giản như quảng cáo biển 
hiệu, tờ rơi…đến nay, cùng với sự hội nhập của quốc tế, với 
sự tham gia của các công ty, tập đoàn quảng cáo đa quốc gia, 
các hình thức quảng cáo đã trở nên đa dạng hóa, có triết lý, 
có khoa học.  

Trước đây, ngành quảng cáo bị nhiều người nhận biết là lừa 
đảo, không đúng sự thật, và không đáng tin cậy.  Những tờ 
rơi cẩu thả, các hình quảng cáo nguyệch ngoạc vẽ vội trên 
tường, hay tệ hơn nữa là những hình ảnh đầy chữ quảng 
cáo dầy đặc về tác dụng sản phẩm thường thấy trên quảng 
cáo các hãng thuốc tây. Đây là hệ quả của quá trình quảng 
cáo sơ khai,với nội dung không sâu sắc, tinh tế, và quá trực 
diện vào tính năng sản phẩm, và cứ ra rả vào tai người nghe 
những tính năng nổi trội của sản phẩm, hoặc tệ hơn là tập 
trung quảng cáo về doanh nghiệp. Nói một cách khác,  

VŨ KHÍ ĐỂ TỐI ƯU HÓAVŨ KHÍ ĐỂ TỐI ƯU HÓA
SỰ THẬT NGẦM HIỂU SỰ THẬT NGẦM HIỂU 

HIỆU QUẢ QUẢNG CÁO HIỆU QUẢ QUẢNG CÁO 

THS. ĐÀO NGỌC ANH
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
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quảng cáo thời sơ khai (rất tiếc đến nay vẫn còn có những 
mẩu quảng cáo như vậy) không để ý và tìm tòi tâm tư 
nguyện vọng của khán giả và không có hoạch định rõ 
ràng. Quảng cáo hiện đại ngoài việc kích thích động lực 
mua hàng còn mang nhiều ý nghĩa và giá trị cho cuộc 
sống, góp phần tăng cường nhận thức của cộng đồng, 
thay đổi hành vi con người theo hướng tốt đẹp hơn, nhiều 
mẫu quảng cáo được cộng đồng tiếp nhận một cách tự 
nguyện và thậm chí còn truyền  tai  nhau.  Công  ty  Honda 
Việt  Nam  thông  qua  các đoạn phim quảng cáo về việc 
lái xe an toàn đã truyền tải nhiều thông điệp có ý nghĩa 
đến người điều khiển xe gắn máy trên đường. Thú vị, sáng 
tạo nhưng mang tính nhân văn cao là những điểm khiến 
nhiều quảng cáo của thương hiệu nước giải khát Coca-
Cola gây sốt trên sóng truyền hình. 

Byron Sharp trong cuốn sách nổi tiếng How brand grow đã 
nói: Mục tiêu tối thượng của quảng cáo cho thương hiệu 
là tạo ra ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của người tiêu 
dùng, từ đó bảo vệ và tạo ra việc mua hàng. Nhiều doanh 
nghiệp hay ôm mộng những mẫu quảng cáo hay có thể 
thay đổi “nhận thức” của khách hàng, hay rộng hơn là cộng 
đồng, nhưng quả thực điều này là rất khó. Thay đổi nhận 
thức về một thương hiệu hay sản phẩm, dịch vụ phụ thuộc 
vào rất nhiều yếu tố khác như cộng đồng, chất lượng sản 
phẩm dịch vụ, bán hàng hay cải thiện chất lượng dịch vụ 
khách hàng…

Quảng cáo có chức năng quảng bá và duy trì lợi thế 
cạnh tranh  cho  thương  hiệu.  Hay  nói  một  cách  khác  
đơn  giản hơn, ngoài mục đích tăng cường doanh số bán 
hàng, quảng cáo phần lớn ngắm đến mục tiêu xây dựng 
thương hiệu cho công ty, hay một dòng sản phẩm nào đó. 
Để làm quảng cáo tốt có nhiều phương thức, và cho đến 
nay người ta vẫn phân chia thành 2 kênh chính. Đó là các 
kênh quảng cáo đại chúng, tiếp cận đến số đông (Above 
the line). Loại hình còn lại là kênh quảng cáo tại điểm bán 
hoặc trực tiếp đến người tiêu dùng, thông qua các kênh 
phân phối (Below the line). Kênh quảng cáo đại chúng 
(ATL) gắn với việc sử dụng các kênh truyền thông đến 
diện rộng đối tượng khách hàng như TV, quảng cáo ngoài 
trời,…mục đích nhằm tăng cường nhận thức về 1 thương 
hiệu hay dòng sản phẩm nào đó và thường được sử dụng 
khi một hãng/sản phẩm mới ra mắt trên thị trường, cần 
một tiếng vang lớn để thương hiệu được mọi người biết 
đến. Trong khi đó, Below the Line (BTL) là các hoạt động 
hướng tới khách hàng tiêu dùng mục tiêu ở phạm vi nhỏ 
hẹp hơn nhằm tạo ra lòng trung thành của khách hàng, 
bằng việc tạo ra cảm hứng và niềm tin cho người tiêu dùng,  

thúc đẩy họ tìm hiểu và sử dụng sản phẩm. Kênh Below 
the line thường sử dụng các công cụ mang tính tương tác 
cao, tạo sự gắn kết, xây dựng sợi dây liên hệ giữa công ty và 
những người quan tâm hoặc đang sử dụng sản phẩm, từ đó 
có chiến lược hành động đáp ứng đúng nhu cầu và kỳ vọng 
của khách hàng, hoặc hiệu quả hơn là tác động trực tiếp 
đến quyết định mua của khách hàng tại điểm bán.  Nhưng 
xu hướng của hoạt động marketing tới đây là sẽ không tạo 
ra “ranh giới” (line) rành rọt giữa ATL và BTL nhằm tạo ra sự 
cộng hưởng giữa hai hoạt động này. Suy cho cùng, cái mà 
các doanh nghiệp  cần chính là xây dựng một thương hiệu 
mạnh trong tâm trí của người tiêu dùng và thương hiệu ấy 
phải sống tốt trên thị trường, được khách hàng tìm hiểu, 
đón nhận và yêu thích và sử dụng.

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC QUẢNG CÁO 
– CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ QUẢNG CÁO 
HIỆU QUẢ

Để thực sự thấu hiểu tâm trí khách hàng, các marketer phải 
vận dụng các công cụ quảng cáo trên hợp lý, hiệu quả, hay 
nói một cách khác, tất cả các kế hoạch quảng cáo cần phải 
có hoạch định rõ ràng.

Vậy tại sao chúng ta phải hoạch định về quảng cáo. Rõ 
ràng, người tiêu dùng ngày càng thông minh. Internet và 
các phương tiện thông tin đại chúng đã thu hẹp thế giới, 
giúp mọi người gần nhau hơn, thế giới trở nên phẳng hơn, 
việc trao đổi thông tin chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Mọi 
người tiếp nhận hàng núi thông tin mỗi ngày. Vì vậy việc 
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truyền tải thông tin qua các phương tiện quảng cáo trở 
nên phức tạp. Quảng cáo dành cho con người mà con 
người thì đa dạng và không hề đơn giản để hiểu, và dễ để 
nắm được tâm lý. Quay lại câu hỏi “Làm thế nào để người 
xem TV không chuyển kênh khi gặp những chương trình 
quảng cáo”. Thực ra hiện nay có rất nhiều mẫu quảng cáo 
làm được việc đó. Những mẫu quảng cáo sáng tạo của 
Heineken khiến người xem liên tục bất ngờ về diễn biến 
của các câu chuyện, hay những mẫu quảng cáo thú vị, 
vui nhộn nhưng mang đầy tính nhân văn là những điểm 
khiến nhiều quảng cáo của thương hiệu nước giải khát 
Coca-Cola thường xuyên gây sốt trên sóng truyền hình. Để 
làm được việc này, người làm quảng cáo phải thực sự hiểu 
khách hàng muốn gì, chuyển hóa những thông điệp trong 
quảng cáo từ góc nhìn của nhà tiếp thị thành những điều 
quen thuộc cho người tiêu dùng, những điều mà họ thực 
sự quan tâm và mong đợi.

Chiến lược quảng cáo cần sự “hy sinh”

Quảng cáo hiện nay là một trong những hoạt động 
marketing ngốn nhiều ngân sách nhất của doanh nghiệp. 
Hàng năm, những doanh nghiệp hàng tiêu dùng tại Việt 
Nam như Tân Hiệp Phát, Unilever phải chi ngân sách cả 
triệu đô-la Mỹ dành cho quảng cáo. Vì vậy, việc hoạch định 
chiến lược quảng cáo trở nên cực kỳ quan trọng, đảm bảo 
mỗi  đồng  chi  ra  phải  đạt  hiệu  quả  tối  ưu,  nội  dung  đến 
nhiều đối tượng và quan trọng nhất là phải gây ấn tượng 
được trong tâm trí người xem, tác động gián tiếp lên quyết 
định mua hàng của người tiêu dùng. 

Việc hoạch định chiến lược thường không phải như 
người ta nghĩ, đó là việc vạch một kế hoạch truyền thông 
với timeline, checklist các công việc cần làm trong một 
khoảng thời gian nào đó. Việc hoạch định một chiến lược 
tổng quát cần nghiên cứu kỹ càng tìm ra được những vấn 
đề đang xảy ra với thương hiệu hay sản phẩm của doanh 
nghiệp (core problem issues). Quan trọng hơn nữa là việc 
phải hy sinh những vấn đề kém quan trọng hơn để và chọn 
lọc ra những vấn đề cốt lõi nhất và tập trung giải quyết 
những vấn đề đó.  Việc hoạch định tốt cần đầy đủ thông 
tin và dữ liệu, sự đầu tư nghiêm túc về thời gian và các 
nguồn lực, thậm chí phải có những cam kết về hiệu quả 
quảng cáo. Ở các công ty quảng cáo đa quốc gia, những ý 
tưởng sáng tạo để giải quyết những vấn đề cốt lõi đó luôn 
là kết quả của cả một quy trình làm việc chuyên nghiệp 
dựa trên những phân tích, nghiên cứu và xử lý thông tin 
khoa học, đôi khi rất tốn kém nhằm đảm bảo tạo ra những 
mẫu quảng cáo mà mục đích mang lại hiệu quả bán hàng 
thực sự, chứ không chỉ đơn giản là những mẫu quảng cáo 
đẹp mắt. Điều khác biệt giữa một mẫu quảng cáo đẹp và 
một mẫu quảng cáo hiệu quả là quy trình sáng tạo. Một 
mẫu quảng cáo hiệu quả được thực hiện theo một quy 
trình chuyên nghiệp và phức tạp hơn rất nhiều. Bắt đầu từ 
nghiên cứu phân tích các số liệu về thị trường, người tiêu 
dùng, nhóm khách hàng mục tiêu, các nhu cầu tiềm ẩn của 
khách hàng, phân tích đối thủ cạnh tranh, phân tích điểm 
mạnh yếu của sản phẩm, v.v…,công ty quảng cáo phải 
vạch ra được định hướng chiến lược nhằm đáp ứng các yêu 
cầu mà chương trình quảng cáo cần đạt được. Tất cả các 
bước thực hiện đều có những tiêu chí, những chỉ tiêu rất  
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NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

cụ thể và rõ ràng. Việc chọn lọc ý tưởng được thực hiện 
qua nghiên cứu thị trường và lấy ý kiến của người tiêu 
dùng (tức nhóm khách hàng mục tiêu). Sau khi chọn được 
mẫu quảng cáo, công đoạn thực hiện mẫu quảng cáo cũng 
phải chuyên nghiệp. Việc chụp hình hay quay phim, nếu 
có, cũng phải được các chuyên gia thực hiện (Có những 
mẫu quảng cáo mà chỉ riêng chi phí thuê người mẫu và 
quay phim chụp ảnh đã lên tới hàng chục ngàn USD). Nói 
chung quy lại, để có được mẫu quảng cáo hiệu quả, cần 
phải thực sự hiểu động lực bên trong của khách hàng để 
hiểu họ muốn gì, từ đó có ý tưởng sáng tạo, và ý tưởng đó 
phải được thực thi nghiêm túc, bài bản và chuyên nghiệp.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ MẪU QUẢNG 
CÁO HIỆU QUẢ?
Quảng cáo cần cả nói đúng, cả nói hay (ví dụ như: Khi lái 
xe không nghe điện thoại). Có một câu nói nổi tiếng rằng 
quảng cáo thành công cần 80% đến từ chiến lược, và cũng 
cần từng nấy phần trăm đến từ thực thi. Việc triển khai 
trong quảng cáo vô cùng quan trọng. Đơn giản như để 
xác định mục tiêu quảng cáo của 1 ngành hàng, các đơn 
vị quảng cáo cần phải lựa chọn đúng yếu tố của ngành 
hàng thuộc độ trung thành thấp (hàng tiêu dùng nhanh 
như café, bánh kẹo, bột giặt, kem đánh răng…) hay có độ 
trung thành cao như điện thoại, TV, xe máy hay máy ảnh…
Các chuyên gia marketing sau nhiều nghiên cứu đã tìm ra 
rằng, khi độ trung thành của ngành hàng thấp, chúng ta 
phải quảng cáo nhiều, thường xuyên có những đổi mới, 
sản phẩm mới để thu hút người tiêu dùng liên tục. Những 
ngành hàng có độ trung thành cao, phải tạo ra cho sản 
phẩm những phong cách sống, mức độ cảm tính và gắn 
kết cao hơn nữa, dùng những công cụ như social media, 
forum, community vv…

Là một trong những phương tiện đắt đỏ, ngoài việc 
chọn lựa ra kênh quảng cáo phù hợp, đúng với đối 
tượng mục tiêu,  nội  dung  quảng  cáo  cũng  đóng  vai  
trò  quan  trọng không kém. Trong nhiều trường hợp, 
mục tiêu cuối cùng của quảng cáo không chỉ tăng thêm 
doanh số cho doanh nghiệp, mà là tăng độ nhận biết 
về sản phẩm, tạo cho thương hiệu một tính cách khác 
biệt. Ngày nay, có nhiều doanh nghiệp sử dụng phần 
lớn ngân sách marketing vào các hoạt động quảng cáo. 
Quảng cáo có nhiều loại hình, quảng cáo tập trung vào 
các đặc tính của sản phẩm, dịch vụ như điểm mạnh của 
sản phẩm, các tính năng...và quảng cáo tập trung vào 
các giá trị cảm tính của thương hiệu, sản phẩm như hình 
ảnh, phong cách sống, triết lý sống. Cho dù với loại hình 
nào, mục tiêu cuối cùng của quảng cáo là tạo ấn tượng 
và thu hút người xem, tạo sự yêu thích thương hiệu và 

thuyết phục họ dùng thử sản phẩm của thương hiệu 
đó, làm cho người xem nhớ lại thương hiệu sản phẩm 
khi có nhu cầu.

Trong hoạch định chiến lược quảng cáo, việc lựa chọn 
kênh quảng cáo đóng vai trò vô cùng quan trọng. Cùng 
với ý tưởng sáng tạo và thông điệp chính của chiến dịch, 
việc sử dụng kênh quảng cáo đóng vai trò quyết định đến 
sự thành công của một chiến dịch truyền thông. 

QUẢNG CÁO TRONG THỜI ĐẠI SỐ VÀ 
GIÁ TRỊ CẢM XÚC MANG LẠI
Ngày nay, internet đã thay đổi mọi thứ từ nhận thức đến 
hành vi do tính chất nhanh nhạy, gắn kết và đặc biệt 
phần đông những người sử dụng internet ngoài mục 
đích công việc còn là nơi thứ Ba để giải trí, tìm kiếm 
thông tin, mạng xã hội để giải tỏa nhưng thắc mắc về 
công việc và cuộc sống. Nhận ra xu thế này, ngày càng 
có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào quảng cáo trực tuyến 
với mục đích quảng bá sản phẩm của mình với giá thành 
rẻ hơn, đa dạng và nhanh nhạy hơn. Tuy nhiên có một sự 
thật rằng, không phải càng nhiều người sử dụng các thiết 
bị công nghệ số họ có thể chấp nhận xem quảng cáo 
trên các thiết bị đó, điều này cũng đúng cho Facebook, 
ad banner, website hay email marketing. Một số doanh 
nghiệp cố gắng tận dụng hình thức quảng cáo online 
để “cưỡng ép” người xem đọc thông tin quảng cáo của 
mình mà không quan tâm đến cảm xúc của độc giả, vô 
hình chung làm hình ảnh thương hiệu bị tổn thương. Trái 
ngược lại, các thương hiệu thông minh đang cố gắng trở 
thành một phần trong cuộc sống số của khách hàng, tìm 
cách tương tác và tiếp cận đối tượng với khách hàng tiềm 
năng, và mang lại giá trị cho họ. Một thương hiệu có thể 
sở hữu kênh truyền thông chưa thể đảm bảo người tiêu 
dùng sẽ xem như trên VTV. Vì vậy làm quảng cáo trong 
thời đại số không chỉ chú trọng vào công cụ mà còn phải 
hiểu về con người và cách họ dùng những công cụ đó, 
từ đó tạo ra các nội dùng phù hợp.  Đặc biệt hơn trong 
mội trường mà ai cũng muốn dành sự chú ý, nội dung 
cần phải hữu ích, khác biệt và quan trọng nhất là cần có 
những ý tưởng lớn để dành sự chú ý đang khan hiếm 
dần. Nếu không, các hoạt động quảng cáo online chỉ làm 
phiền mọi người, trôi đi như “con thuyền lặng lẽ trôi trên 
sông dưới màn đêm mờ mịt.” Các doanh nghiệp hiện nay 
còn đang nỗ lực tương tác với khách hàng nhằm tìm hiểu 
thị trường, đáp ứng trúng hơn những yêu cầu của khách 
hàng. Ngày nay, khách hàng lựa chọn dùng sản phẩm 
không chỉ vì sản phẩm đó tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng 
của họ, mà còn do những giá trị cảm xúc thương hiệu đó 
mang lại.
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Đến nay, các doanh nghiệp vẫn chưa thể phủ nhận những tác dụng của quảng 
cáo. Với nội dung ngày càng phong phú, được phụ trợ đắc lực bởi sự phát triển 
của công nghệ, quảng cáo ngày càng hấp dẫn người xem. Không chỉ tăng thêm 
nhận thức của thương hiệu đến khối óc của người tiêu dùng, quảng cáo ngày 
nay còn góp phần quan trọng trong việc truyền cảm xúc đến trái tim của họ, 
giúp các “thượng đế” có sự lựa chọn và quyết định nhanh hơn, dễ dàng và hứng 
khởi hơn. Các doanh nghiệp nhà nước đến nay cũng tận dụng hơn các nội dùng 
quảng cáo giàu tính cảm xúc, mang thông điệp rõ ràng và nhất quán trên các 
phương tiện. Mẫu quảng cáo của Viettel trong chiên dịch Tết Ất Mùi 2015 “Thay 
đổi cho những điều không bao giờ đổi thay” là một trong những clip quảng 
cáo đi vào lòng người mà vẫn truyền tải một cách tinh tế sứ mệnh cốt lõi của 
nhà mạng này. Là câu chuyện kể về những hiểu lầm phát sinh từ sự khác biệt 
giữa hai thế hệ cha và con, là câu chuyện rất đỗi thường ngày trong cuộc sống. 
Dường như họ không thể hiểu được nhau bởi không cùng quan điểm sống, 
những mối quan tâm và sự khác biệt về công nghệ khiến kênh giao tiếp giữa 
bố - con có vấn đề. Cô con gái cho rằng bố không hiểu mình. Nhưng kết thúc 
bất ngờ của clip này đã khiến chúng ta tin tưởng rằng, mọi khoảng cách về tuổi 
tác giữa các thế hệ đều có thể được xóa tan nếu chúng ta biết thay đổi để bảo 
vệ tình yêu dành cho nhau. Bởi vậy, người cha- vốn dĩ không rành công nghệ 
đã tự mày mò để tìm cách trò chuyện với con, biến mình trở thành Yuna - nhân 
vật trên mạng xã hội cùng trang lứa, luôn thấu hiểu, động viên và chia sẻ mọi 
tâm tư tình cảm với con gái. Khi đưa ra câu chuyện này Viettel còn ngầm khẳng 
định mình sẽ thay đổi, chuyển mình để có thể phục vụ khách hàng tốt hơn, 
tinh tế hơn. Một ví dụ khác tại Tập đoàn Bảo Việt. Là một doanh nghiệp có lịch 
sử 50 năm phát triển, Bảo Việt tự hào có hệ thống các phòng giao dịch, chi 
nhánh trải dài khắp cả nước. Khi tiến hành nghiên cứu dựa trên việc khảo sát 
1.600 người trong đó bao gồm 346 cán bộ nhân viên Bảo Việt; hơn 1.000 khách 
hàng sử dụng sản phẩm bảo hiểm của Bảo Việt và đối  thủ cạnh tranh; và các 
đại lý tư vấn viên Bảo Việt cho thấy,  tuy là một thương hiệu uy tín với độ nhận 
biết cao, có tiềm lực tài chính, đáng tin cậy; nhưng trong tâm trí khách hàng 
Bảo Việt cũng là một doanh nghiệp nhà nước gắn với hình ảnh bảo thủ, quan 
liêu, chưa chuyên nghiệp và chưa phù hợp với các khách hàng trẻ tuổi, năng 
động. Nhận ra điều này, trong các năm qua Bảo Việt cũng đã nghiên cứu và tìm 
được định hướng phát triển riêng cho thương hiệu của mình. Lấy thông điệp 
“Vì những Niềm tin của Bạn” được sử dụng trên nội dung các kênh truyền thông 
đa dạng, Bảo Việt đã dần thổi vào thương hiệu một tâm hồn, một tính cách  

quan tâm, gần gũi với ước nguyện 
sẽ hỗ trợ quý khách hàng đạt được 
những Niềm tin, những Giá trị mà họ 
mong muốn trong cuộc sống. Hình 
ảnh thương hiệu Bảo Việt đã dần được 
nhìn nhận có biến chuyển, hiện đại 
hơn, trẻ trung hơn khi xuất hiện và 
tiếp cận trên các kênh mới mẻ như các 
chiến dịch trên internet, quảng cáo tại 
sân bay, hay tại các tòa nhà trung tâm 
thương mại.

Chung quy lại, vấn đề mà truyền 
thông hay quảng cáo cần giải quyết 
cần phải là vấn đề cốt lõi. Vấn đề đó 
giải quyết được các thắc mắc, hay sâu 
hơn nữa là các “sự thật ngầm hiểu” 
(insight) của khách hàng. Cho đến 
nay, insight vẫn là một trong những 
từ bí hiểm nhất nhưng cũng quyền lực 
nhất trong thế giới tiếp thị và quảng 
cáo. Insight không phải là sự quan sát 
đơn thuần mà là khám phá sâu hơn 
bản chất của sự việc, là điều không 
phải do khách hàng nói ra được mà 
doanh nghiệp cần phải tự quan sát, 
suy ngẫm kỹ lưỡng để nhận ra. Từ đó 
mới tạo ra ý tưởng thuyết phục hơn, 
tạo ra nhiều giá trị cảm xúc hơn và 
mang đến nhiều cơ hội kinh doanh 
hơn cho doanh nghiệp. Hay nói cách 
khác đơn giản hơn, khi đó chúng ta đã 
nói những điều khán giả thực sự muốn 
nghe, quan tâm, trân trọng và mong 
muốn tìm hiểu./.

Hình ảnh thương hiệu Bảo Việt được nhận xét hiện 
đại hơn, trẻ trung hơn khi xuất hiện và tiếp cận trên 
các kênh mới mẻ như các chiến dịch trên internet
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TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM TRÁI 
CHIỀU TRÊN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ PHI 
NHÂN THỌ 

Các điều kiện kinh tế chưa tạo điều kiện cho sự tăng 
trưởng của DNBH phi nhân thọ.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa phục hồi khả quan, 
thị trường bảo hiểm phi nhân thọ toàn cầu nhìn chung 
tiếp tục giảm tăng trưởng so với năm 2013. Tốc độ tăng 
trưởng thực sau khi trừ lạm phát của doanh thu phí bảo 
hiểm phi nhân thọ toàn cầu ước đạt 2,5% so với mức 
tăng 3,1% của năm 2013. Tại các thị trường phát triển, 
tăng trưởng doanh thu phí chậm lại, chỉ tăng trưởng 
1,7% so với mức tăng 1,9% năm 2013. Doanh thu phí 
giảm chủ yếu do giảm nhu cầu về bảo hiểm xe cơ giới 
ở một số thị trường ở khu vực Châu Âu. Trong khi đó tại 
các thị trường mới nổi, tăng trưởng doanh thu phí cũng 

Theo Swiss Re, năm 2014 kinh tế thế giới 
có dấu hiệu phục hồi mặc dù hoạt động 

kinh tế chưa thực sự khả quan ở nhiều 
khu vực (Eurozone, Nhật Bản, Trung 

Quốc…). Kinh tế Mỹ duy trì đà hồi phục, 
tăng trưởng kinh tế của khu vực Eurozone 

trong năm 2014 đạt cao hơn năm 2013. 
Tăng trưởng của Trung Quốc thấp hơn dự 
kiến và kinh tế Nhật Bản tiếp tục suy giảm 
trong Quý 2 và Quý 3/2014, trái ngược với 

kỳ vọng do tác động của tăng thuế tiêu 
dùng. Nhiều thị trường mới nổi đang hồi 

phục nhưng triển vọng trong những năm 
tới chưa chắc chắn do tác động bởi kế 

hoạch tăng lãi suất trong năm 2015 của 
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM TOÀN CẦU NĂM 2014 & TRIỂN VỌNG 
NĂM 2015, 2016
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giảm đáng kể so với năm 2013, ước tính chỉ tăng 5,5% so 
với mức tăng 8,2% của 2013. Sự suy giảm chủ yếu do kinh 
tế suy giảm ở khu vực Trung Đông, Mỹ Latin và khu vực 
Trung và Đông Âu (CEE). Các thị trường mới nổi ở khu vực 

Châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á tiếp tục 
tăng trưởng khả quan trong năm 2014. Doanh thu phí bảo 
hiểm phi nhân thọ của Trung Quốc ước tăng trưởng 15% 
nhờ doanh thu bán xe ô tô và đầu tư cơ sở hạ tầng tăng. 

Tăng trưởng doanh thu phí gốc ở các thị trường

Mặc dù tăng trưởng doanh thu phí giảm song lợi nhuận 
từ khai thác bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm phi nhân 
thọ toàn cầu có sự cải thiện trong năm 2014 nhờ mức phí 
bảo hiểm tăng tại một số thị trường lớn. Tốc độ tăng bồi 
thường cũng ghi nhận tiếp tục giảm. 

Tuy nhiên, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư chịu tác động của 
môi trường đầu tư đầy thách thức: đầu tư lãi suất cố định 
(chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư của DNBH) chịu lãi 
suất thấp và nhiều rủi ro, đặc biệt là lợi suất trái phiếu chính 
phủ tiếp tục giảm trong năm 2014, các tài sản khác có thể 
đem lại lợi nhuận cao hơn tuy nhiên khả năng biến động lợi 
suất cũng cao hơn. Điều này dẫn đến lợi nhuận đầu tư không 
được cải thiện, do đó tác động đến lợi nhuận hoạt động của 
các DNBH phi nhân thọ. Do môi trường đầu tư lãi suất thấp 
nên phần đóng góp của hoạt động đầu tư sẽ tiếp tục thấp 
trong ít nhất là 2 năm tới. Lợi suất đầu tư tính trên doanh thu 
phí thực thu thuần của toàn ngành trong năm 2014 ước tính 
khoảng 9%, giảm từ mức 9,4% của năm 2013, thấp hơn nhiều 
so với mức trung bình 13,5% của giai đoạn 1999-2007. Do lợi 
suất đầu tư giảm nên lợi nhuận chung của ngành bảo hiểm 
phi nhân thọ tiếp tục giảm trong năm 2014 với ROE ước tính 
khoảng 7%, giảm đáng kể so với 8,4% năm 2013. 

Năng lực vốn của ngành bảo hiểm phi nhân thọ hiện đang 
mạnh, do đó tạo sức ép cạnh tranh đối với các DNBH phi 

nhân thọ gốc. Vốn dư thừa hiện nay dẫn đến (i) cầu tái bảo 
hiểm giảm do doanh nghiệp có thể tăng mức giữ lại và (ii) 
sức ép về lợi nhuận biên bảo hiểm gốc. Tuy nhiên, xu thế 
giảm phí hiện nay có thể chỉ là trong ngắn hạn. Các quy 
định về biên khả năng thanh toán chặt chẽ hơn và quy định 
về vốn cao hơn sẽ giúp thị trường tăng phí trở lại. Solvency 
II dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2016 và có thể các quy 
định chặt hơn về các mô hình xếp hạng tín nhiệm (rating 
models) sẽ được sớm áp dụng. Sự biến động của thị trường 
vốn tác động đến cơ sở vốn của các DNBH có thể là nhân tố 
khiến mức phí thị trường tăng trở lại vì điều này có thể làm 
giảm tài sản đầu tư và khiến mặt bằng lãi suất tăng nhanh 
trở lại. 

Ngành tái bảo hiểm phi nhân thọ toàn cầu ghi nhận kết quả 
khả quan trong 3 quý đầu năm 2014 trong bối cảnh ít xảy ra 
các vụ thiên tai lớn. Theo dữ liệu sơ bộ, ngành tái bảo hiểm 
dự kiến đạt tỷ lệ chi phí kết hợp khoảng 90% và ROE sẽ 
tiếp tục đạt mức 2 con số là 12% trong năm tài chính 2014. 
Tuy nhiên, con số này không phản ánh đúng tình hình lợi 
nhuận khai thác bảo hiểm vì những tổn thất do thiên tai 
thấp hơn so với ước tính và tỷ lệ bồi thường giảm nhờ tăng 
sử dụng dự phòng từ các khoản dự phòng cho bồi thường 
của những năm trước. Nếu loại bỏ hai tác động chính này 
thì kết quả khai thác bảo hiểm có thể sẽ ở mức khoảng 98% 
và ROE khoảng 8%. 

Country/region 2012 2013 2014E 2015F 2016F
United States 2.3% 3.2% 2.1% 0.8% 0.6%
Canada 1.6% 2.6% 1.2% 1.1% 3.0%
Japan 3.7% 4.3% 2.5% 2.0% 2.2%
Australia 5.5% 5.7% 1.9% 3.0% 2.6%
United Kingdom 1.5% -0.5% 1.6% 1.7% 2.4%
Germany 2.4% 2.1% 2.7% 1.4% 0.7%
France -2.7% 0.2% 0.6% 1.4% 1.6%
Italy -5.5% -6.1% -3.7% 0.8% 1.0%
Advanced markets 1.8% 1.9% 1.7% 1.4% 1.6%
Emerging markets 8.5% 8.2% 5.5% 8.1% 8.7%
World 3.0% 3.1% 2.5% 2.8% 3.2%

Note: Advanced markets include North America, Western Europe, Israel, Oceania, Japan, Korea, Hong King, Singapore, and 
Taiwan.
Source: Swiss Re Economic Research & Consulting.
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THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ TĂNG TRƯỞNG KHẢ QUAN 
NHỜ NHU CẦU BẢO HIỂM TIẾP TỤC TĂNG CAO Ở NHIỀU THỊ 
TRƯỜNG

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng nhưng 
môi trường kinh doanh vẫn nhiều thách thức. Doanh 

thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn cầu tăng 4,8% trong 
năm 2014 (đã loại trừ yếu tố lạm phát). Bảng cân đối kế 
toán của DNBH nhìn chung được cải thiện do các doanh 
nghiệp giảm khai thác các sản phẩm rủi ro cao và giảm 
trích lập dự phòng rủi ro tài sản do thị trường cổ phiếu 
tăng điểm. 

Tăng trưởng doanh thu phí của các hợp đồng có hiệu lực ở các thị trường

doanh thu phí thực thu tăng trưởng 3,9%, tập trung ở 
các thị trường Tây Âu (ngoại trừ Tây Ban Nha và Hà Lan), 
Canada, Úc và Nhật Bản. Ở Mỹ, doanh thu phí hồi phục trở 
lại sau khi giảm trong năm 2013. Ở các thị trường mới nổi, 

 Trên cơ sở kế toán, vốn hóa ghi nhận của ngành BHNT cải 
thiện trong năm 2014, phản ánh hoạt động kinh doanh 
lành mạnh và lợi nhuận tốt. Lãi suất tiếp tục giảm làm tăng 
giá trị thị trường của các khoản đầu tư lãi suất cố định và 
đầu tư phái sinh. 

Mặt bằng lãi suất thấp tiếp tục là thách thức đối với các 
DNBH vì các DNBH phải đưa ra các cam kết gần với hoặc 
thậm chí cao hơn lợi suất đầu tư trung bình của doanh 
nghiệp, dẫn đến lợi nhuận giảm và tác động đến vốn hóa 
và khả năng thanh toán.

Với mặt bằng lãi suất thấp tiếp tục gây sức ép đến lợi suất 
đầu tư, các DNBH nhân thọ đã chuyển cơ cấu danh mục 
sang các tài sản có tính thanh khoản thấp hơn và rủi ro 
lớn hơn như đầu tư cơ sở hạ tầng, cổ phần tư nhân và liên 
doanh. Lãi suất dự báo sẽ dần tăng trở lại nhưng sẽ duy trì 
ở mức thấp so với các giai đoạn trước. Như trong lĩnh vực 
bảo hiểm phi nhân thọ, lợi suất đầu tư sẽ cải thiện chậm 
và lợi suất trong kỳ (running yield) sẽ tiếp tục giảm trong 
những năm tới và làm giảm lợi nhuận đầu tư, là nguồn lợi 
nhuận chính của DNBH nhân thọ. 

Doanh thu phí từ các hợp đồng có hiệu lực và doanh thu 
KTM hồi phục trong năm 2014: Ở các thị trường phát triển, 

Country/region 2012 2013 2014E 2015F 2016F
US 2.5% -7.1% 1.3% 2.1% 2.8%
Canada 1.9% 3.0% 3.8% 4.1% 4.1%
UK 3.8% 2.6% 3.5% 3.4% 3.3%
Japan 5.8% -5.8% 3.5% 4.5% 2.5%
Australia -4.4% 9.6% 20.7% 5.6% 4.1%
France -12.3% 6.8% 3.6% 3.4% 3.3%
Germany -0.9% 1.6% 2.2% 0.8% 0.9%
Italy -8.4% 20.4% 19.1% 2.5% 1.7%
Spain -11.1% -4.3% -8.7% 0.6% 0.6%
Netherlands -15.3% -5.9% -3.3% 3.1% 3.4%
Advanced markets 2.1% -1.5% 3.9% 3.0% 2.8%
Emerging markets 5.5% 4.5% 9.1% 10.4% 10.7%
World 2.6% -0.5% 4.8% 4.3% 4.2%

Source: Swiss Re Economic Research & Consulting



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

45

doanh thu phí tăng 9,1%, tăng mạnh nhất ở các nước 
châu Á mới nổi (13,1%). Ở Trung Quốc, doanh thu phí tăng 
15,7% và ở Ấn Độ tăng 6% sau 4 năm giảm tăng trưởng. 
Doanh thu phí tăng khoảng 3,6% ở Mỹ La tinh, và 1,8% ở 
châu Phi. Ở khu vực Trung và Đông Âu, doanh thu phí giảm 
1,7% do thay đổi quy định pháp lý và hướng dẫn mới về 
kênh bancassurance. 

Doanh thu phí KTM ở 7 thị trường chính chiếm 61% tổng 
doanh thu toàn cầu, ước tính tăng hơn 5% trong năm 2014 
(đã loại trừ yếu tố lạm phát), sau khi giảm 1,5% năm 2013, 
nhờ tăng doanh thu phí sản phẩm tiết kiệm. 

Về lợi nhuận, sau khi hồi phục kể từ sau cuộc khủng hoảng 
tài chính, lợi nhuận của một số DNBH nhân thọ lớn và tập 
đoàn bảo hiểm toàn cầu ở mức dưới 10% trong nhiều quý, 
sau đó ghi nhận sự cải thiện từ quý 4/2013, và ROE hiện 
nay khoảng 12%. Diễn biến thị trường cổ phiếu tích cực 
và tăng trưởng doanh thu phí cải thiện cùng với việc tăng 
cường kiểm soát chi phí là động lực chính hỗ trợ xu thế cải 
thiện lợi nhuận. Lợi nhuận cũng tăng ở thị trường Anh, và 
hồi phục ở Bắc Mỹ và Châu Âu lục địa. Yếu tố chính giúp 
doanh thu KTM tăng trưởng ở các thị trường quan trọng 
này là doanh thu bán sản phẩm tiết kiệm tốt.

Doanh thu phí tái bảo hiểm nhân thọ toàn cầu dự báo sẽ 
tăng dưới 1% trong năm 2014 sau khi giảm 0,3% trong năm 
2013 do suy giảm ở các thị trường phát triển do thị trường 
điều chỉnh trước những thay đổi về pháp lý ở Mỹ và Anh.

Trong môi trường này, doanh nghiệp tái bảo hiểm nhân 
thọ sẽ tìm kiếm các lĩnh vực tăng trưởng phi truyền thống 
và mới mẻ trong những năm tới, bao gồm mua lại phần 
lớn cổ phần của doanh nghiệp hay cung cấp các giải pháp 
hỗ trợ vốn quan trọng. Các doanh nghiệp tái bảo hiểm 
nhân thọ cũng cung cấp các giải pháp để chấp nhận rủi 
ro longevity từ các DNBH gốc kinh doanh mảng bảo hiểm 
niên kim. Động lực tăng trưởng trên thị trường này vẫn lớn 
và các nghĩa vụ nợ khổng lồ cho các khoản chi trả phí niên 
kim khi tuổi thọ tăng đã được chuyển giao sang cho doanh 
nghiệp tái bảo hiểm trong năm 2014.

DỰ BÁO NĂM 2015

Các điều kiện kinh tế hỗ trợ DNBH tăng trưởng còn 
khiêm tốn và lợi nhuận đầu tư tiếp tục suy giảm

Hoạt động kinh tế toàn cầu dự báo sẽ được cải thiện trong 
năm 2015 nhờ tăng trưởng kinh tế tiếp tục khả quan ở Mỹ, 
khu vực Eurozone và nhiều thị trường mới nổi. Các quốc 
gia khác như Anh, Nhật Bản và Trung Quốc dự báo sẽ tăng 
trưởng chậm lại. Tất cả các khu vực mới nổi dự báo tăng 
trưởng khả quan hơn nhờ hoạt động kinh tế phục hồi dù 
vẫn còn khiêm tốn. 

Môi trường lợi suất thấp vẫn là thách thức về lợi nhuận đối 
với các DNBH, nhất là DNBH nhân thọ. Mỹ và Anh có thể 
thắt chặt chính sách tiền tệ và tăng lãi suất điều hành trong 
năm 2015. Sự kết hợp giữa tốc độ tăng trưởng và lãi suất 
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tăng sẽ thúc đẩy phát hành trái phiếu chính phủ, nhất là ở 
Anh và Mỹ. Tuy nhiên, lợi nhuận đầu tư đối với các DNBH và 
doanh nghiệp tái bảo hiểm sẽ tiếp tục giảm trong vòng ít 
nhất 2 năm tới do các doanh nghiệp dự báo sẽ chuyển đổi 
trái phiếu đến hạn thành những trái phiếu có lãi suất thấp 
hơn. Hoạt động kinh tế hồi phục sẽ cải thiện tăng trưởng 
doanh thu phí bảo hiểm, nhất là ở các thị trường mới nổi 
song lợi nhuận đầu tư sẽ tiếp tục là gặp nhiều thách thức 
vì tác động của lợi suất đầu tư thấp. 

Tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ được 
thúc đẩy bởi các thị trường mới nổi.

Kinh tế thế giới dự báo hồi phục khiêm tốn trong năm 2015. 
Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ dự báo tăng trưởng 
2,8% trong năm 2015 nhờ các thị trường mới nổi hồi phục. 
Tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ở các thị 
trường mới nổi dự báo tăng trưởng khoảng 8% trong năm 
2015 và tăng cao hơn trong năm 2016, trong đó các thị 
trường mới nổi ở châu Á dẫn đầu tăng trưởng khoảng 13%. 
Các thị trường phát triển tăng trưởng chậm lại ở mức 1,7% 
trong năm 2014 và duy trì đà tăng trưởng trong năm 2016. 

Triển vọng doanh thu phí trên thị trường bảo hiểm phi 
nhân thọ có sự khác biệt đáng kể phụ thuộc vào thị trường 
và nghiệp vụ bảo hiểm. Việc cải thiện doanh thu phí nhờ 
tăng phí gần đây có thể sẽ giảm do nhiều nghiệp vụ khác 
dự báo sẽ đối mặt với tình trạng giảm phí. Một số nghiệp 
vụ trong đó có bảo hiểm hàng không sẽ tăng phí do thị 
trường phản ứng trước một loạt vụ tai nạn hàng không xảy 
ra trong năm 2014. 

Đối với các doanh nghiệp tái bảo hiểm, tăng trưởng doanh 
thu phí dự báo sẽ thấp hơn so với khu vực bảo hiểm phi 
nhân thọ gốc chủ yếu là do mua tái bảo hiểm ở Trung Quốc 
giảm và mức phí tái bảo hiểm thảm họa đối với tài sản 
giảm. Mức phí tái bảo hiểm thiên tai có thể sẽ tiếp tục chịu 
sức ép trong mùa tái tục 2015. Do đó, tốc độ giảm tăng 
trưởng phí bảo hiểm dự báo sẽ giảm dần. 

Về dài hạn, nhu cầu đối với năng lực bảo hiểm thiên tai dự 
báo sẽ tiếp tục tăng. Đối với các dòng bảo hiểm thiệt hại và 
bảo hiểm chuyên biệt, các mức phí khác nhau rõ rệt theo 
từng thị trường và theo từng nghiệp vụ bảo hiểm. Mức phí 
bảo hiểm hàng không dự báo sẽ tăng do thị trường phản 
ứng trước những tổn thất gần đây.

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ hồi phục do tăng trưởng 
doanh thu khai thác mới đối với sản phẩm tiết kiệm.

Triển vọng trong ngắn hạn và trung hạn đối với ngành bảo 
hiểm nhân thọ tiếp tục gặp nhiều thách thức. Doanh thu 
phí bảo hiểm sẽ tiếp tục tăng trong 2 năm tới, ước tính 
đạt khoảng 4,3% và 4,2% trong năm 2015 và 2016. Tăng 
trưởng doanh thu phí bảo hiểm của các hợp đồng hiệu lực 
ở các nền kinh tế phát triển dự báo tăng khoảng 3% trong 
năm 2015 và 2,8% trong năm 2016 so với mức tăng gần 4% 
trong năm 2014. Ở các thị trường mới nổi, dự báo doanh 
thu phí tăng khoảng 10,4% và 10,7% trong năm 2015 và 
2016, trong đó các thị trường mới nổi ở châu Á dẫn đầu 
tăng trưởng, tăng trưởng ở mức hai con số là 13%. Khoảng 
85% doanh thu phí BHNT đến từ bảo hiểm tiết kiệm. Ở các 
thị trường phát triển tỷ lệ tiết kiệm (tính theo phần trăm 
tổng doanh thu phí chi trả) giảm nhẹ kể từ năm 2000, trong 
khi ở các thị trường mới nổi, tỷ trọng này ngày càng tăng 
lên mức tương đương với các thị trường phát triển do các 
thị trường này ngày càng phát triển và thu nhập của người 
dân tăng. Năm 2015, tăng trưởng doanh thu phí tái bảo 
hiểm nhân thọ toàn cầu dự báo giảm so với năm 2014 với 
mức tăng 0,5% trong năm 2015-2016. 

Môi trường lợi suất thấp là thách thức đối với DNBH/DN tái 
bảo hiểm nhân thọ hơn là đối với DNBH/tái bảo hiểm phi 
nhân thọ vì DNBH/DN tái bảo hiểm nhân thọ phụ thuộc 
lớn hơn vào lợi suất đầu tư. Do đó, các DNBH/tái bảo hiểm 
nhân thọ sẽ tập trung vào phát triển các sản phẩm mới, 
khai thác cơ hội từ thị trường khi tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm 
tăng, đồng thời tập trung phát triển kênh phân phối và cắt 
giảm chi phí. Tăng trưởng doanh thu KTM ở các thị trường 
chính được thúc đẩy bởi sản phẩm tiết kiệm. 

Nhìn chung, tăng trưởng kinh tế dự báo chưa có sự bứt phá, 
mặt bằng lãi suất tiếp tục ở mức thấp (có thể không giảm 
tiếp) cùng với môi trường pháp lý thay đổi đồng nghĩa với 
môi trường kinh doanh bảo hiểm nói chung sẽ tiếp tục đối 
mặt với nhiều thách thức trong những năm tới. 

Nguồn: Global insurance review 2014 and outlook 2015/16 – 
Swiss Re
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Năm 2014 nền kinh tế xã hội Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn thách thức: tổng cầu yếu tồn 
kho còn mức cao, nguồn vốn tín dụng chưa được hấp thụ mạnh mẽ. Chính phủ đã có 
nhiều giải pháp khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh tháo gỡ khó khăn vướng 

mắc cho cơ sở sản xuất kinh doanh. Thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25% xuống còn 22%. 
Nhiều chính sách, cơ chế, thủ tục thuế được cải cách có lợi cho sản xuất kinh doanh được Quốc 
hội thông qua tại Luật số 71/2014/QH13, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP và Bộ 
Tài chính ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC. Các cơ quan quản lý nhà nước về thuế, hải 
quan, BHXH, đầu tư đã công bố giải pháp rút ngắn thủ tục và thời gian tiết kiệm chi phí cho 
doanh nghiệp. Những văn bản pháp quy mới được ban hành vừa nâng cao chế độ quản lý nhà 
nước và tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động kinh doanh bảo hiểm phát triển:

Chính sách thuế TNCN áp dụng với đại lý bảo hiểm có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm mới 
phải nộp thuế suất 5% tạo thuận lợi cho đại lý kê khai, quyết toán thuế. Thuế TNDN không 
khống chế giới hạn chi quảng cáo tiếp thị, nâng mức trần từ 1 triệu đồng/tháng lên 3 triệu 
đồng/tháng khi chủ sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động cũng như 
cho phép hạch toán chi phí mua bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe cho người lao động mang tính 
chất chi phúc lợi, cho người lao động không quá 1 tháng lương/năm tạo tiền đề phát triển 
bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe cho nhóm người lao động và người sử dụng lao động giữ chân 
được người lao động đã được đào tạo kỹ năng chuyên môn giỏi, quản lý giỏi, tích lũy nhiều 
kinh nghiệm.

BẢO HIỂM VIỆT NAM 2014 &
THỊ TRƯỜNG 

ÔNG PHÙNG ĐẮC LỘC 
TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM

TRIỂN VỌNG 2015 
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM

Nghị định 68/2014/NĐCP cho phép bổ sung và phát triển 
thêm sản phẩm bảo hiểm bảo lãnh, cơ sở để cấp phép hoạt 
động chi nhánh công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul Hàn Quốc.

Thông tư liên tịch 86/2014/NHNN-BTC là cơ sở phát triển kênh 
phân phối sản phẩm bảo hiểm qua tổ chức tín dụng và chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nghị định 67/CP, Thông tư 115/BTC, Thông tư 116/BTC tạo 
thuận lợi để 4 doanh nghiệp bảo hiểm (Bảo Việt, Bảo Minh, 
PJICO, PVI); 1 doanh nghiệp tái bảo hiểm (VINARE) triển 
khai bảo hiểm tàu khai thác và dịch vụ hậu cần đánh bắt 
hải sản xa bờ, tai nạn thuyền viên. Những doanh nghiệp 
bảo hiểm còn lại có thể tham gia bằng nhận tái bảo hiểm 
trong nước.

Thông tư 43/2014/BTC quy định giảm mức đóng góp kinh 
phí cho Quỹ bảo hiểm xe cơ giới của các doanh nghiệp 
bảo hiểm từ 2% xuống 1%. giảm bớt khó khăn cho doanh 
nghiệp bảo hiểm.

Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3013/QĐ-BTC thành 
lập Hội đồng quản lý quỹ bảo vệ người được bảo hiểm và 
Quỹ chính thức ra mắt hoạt động ngày 9/9/2014 tạo niềm 
tin cho người lao động.

Chính  phủ  và  Bộ Tài  chính  chỉ  đạo  trực  tiếp  Ủy  ban  
nhân dân tỉnh, cơ quan hữu quan cùng doanh nghiệp bảo 
hiểm hợp tác giám định nguyên nhân mức độ thiệt hại, 

cung cấp hồ sơ chứng từ liên quan đến thiệt hại và tiến 
hành giải quyết bồi thường thuộc phạm vi bảo hiểm theo 
hợp đồng bảo hiểm cho các khách hàng tại Đồng Nai, Bình 
Dương, Hà Tĩnh tạo sự an tâm tin tưởng của nhà đầu tư 
nước ngoài khắc phục khó khăn, tư tưởng để khôi phục và 
phát triển sản xuất kinh doanh.

Cuối năm, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 194 sửa đổi, bổ 
sung một số điều Thông tư 124, Thông tư 125 và Thông 
tư 195 hướng dẫn đánh giá xếp hạng doanh nghiệp bảo 
hiểm nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, cải cách 
thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp 
bảo hiểm về đào tạo sử dụng đại lý, mở rộng mạng lưới chi 
nhánh và phòng kinh doanh nhưng cũng xiết chặt hơn tình 
trạng cho nợ đọng phí bảo hiểm, hiệu quả kinh doanh bảo 
hiểm khi tách quỹ chủ sở hữu, chủ hợp đồng bảo hiểm và 
lỗ nghiệp vụ 2 năm liên tục.

Đặc biệt hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính với Hiệp hội 
Bảo hiểm Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm; hội nghị triển 
khai bảo hiểm cháy nổ bắt buộc giữa Cục cảnh sát phòng 
cháy chữa cháy, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Hiệp hội 
Bảo hiểm Việt Nam và doanh nghiệp bảo hiểm. Hội nghị 
tổng kết 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch 35 phối hợp 
giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính, triển khai Nghị định 103 
về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ 
giới đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp bảo hiểm phản 
ánh những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp 
tới các cơ quan chức năng.
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Tổng kết năm 2014 nền kinh tế xã hội Việt  Nam đã có 
những chuyển biến tích cực: kinh tế vĩ mô đã ổn định, 
GDP tăng trưởng 5,98%; CPI tăng 1,3% (kiềm chế được lạm 
phát); tín dụng tăng trưởng 13%, xuất khẩu đạt 150 tỷ USD, 
nhập khẩu 148 tỷ USD, thặng dư thương mại 2 tỷ USD; FDI 
đạt 19,8 tỷ USD. Đặc biệt niềm tin của doanh nghiệp và nhà 
đầu tư đã trở lại kích thích cho sự tăng trưởng phát triển 
của giai đoạn tiếp theo.

Năm 2014, các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục tái cơ cấu 
nâng cao năng lực, quản trị điều hành, năng lực tài chính 
và đầu tư, phát triển sản phẩm và kênh phân phối, chú 
trọng hiệu quả kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính, 
tăng cường kiểm tra giám sát nội bộ, chấn chỉnh lại các quy 
trình quy phạm quy tắc về khai thác, quản lý rủi ro, quản lý 
khách hàng, giám định, bồi thường, phòng chống trục lợi 
bảo hiểm, mở rộng dịch vụ, tiện ích cho khách hàng.

Năm 2014 “mưa thuận gió hòa” ít rủi ro tổn thất lớn, ngoại 
trừ sự kiện gây rối trật tự công cộng làm thiệt hại cho các 
khách hàng tham gia bảo hiểm xấp xỉ 2.000 tỷ đồng nhưng 
phần lớn đã được các doanh nghiệp bảo hiểm liên quan 
phân tán rủi ro thông qua các nhà nhận tái bảo hiểm.

Bộ Tài chính cấp phép hoạt động cho Công ty Bảo hiểm 
Nhân thọ BIDV Metlife và chi nhánh doanh nghiệp bảo 
hiểm Phi nhân thọ Công ty Bảo hiểm bảo lãnh Seoul Hàn 
Quốc đánh dấu thêm một bước Việt Nam thực hiện đầy đủ 
cam kết với WTO trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Tổng 
số doanh nghiệp và chi nhánh nước ngoài hoạt động kinh 
doanh bảo hiểm trên thị trường là 61, trong đó, lĩnh vực 
bảo hiểm phi nhân thọ có 29 doanh nghiệp bảo hiểm và 
1 chi nhánh nước ngoài; lĩnh vực nhân thọ có 17 doanh 
nghiệp bảo hiểm; lĩnh vực tái bảo hiểm có 2 doanh nghiệp 
và môi giới có 2 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Doanh 
thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 54.000 tỉ đồng 
tăng trưởng 11,5%, trong đó bảo hiểm phi nhân thọ ước 
đạt 26.000 tỉ đồng, tăng trưởng 11%; bảo hiểm nhân thọ 
ước đạt 28.000 tỉ đồng, tăng trưởng 20%. Đầu tư tài chính 
vào nền kinh tế quốc dân ước đạt 135.000 tỉ đồng (tương 
đường 6,7 tỉ USD), tăng trưởng 16%, trong đó các doanh 
nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 104.000 tỉ đồng, tăng 
19%, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 31.000 
tỉ đồng, tăng 8%. Tổng số phí bảo hiểm thu được qua môi 
giới bảo hiểm ước đạt 6.000 tỉ đồng, tăng trưởng 13%.

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ có nhiều cơ hội tăng trưởng: 
Đầu tư công có trọng điểm tập trung phần lớn vào các công 
trình giao thông quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, tuyến đường 
sắt đô thị Hà Nội và TP HCM, nhà ga T2 Nội Bài... Lượng xe ô tô 
tiêu thụ tăng, hàng hóa XNK tăng. Nhiều vụ cháy nổ xảy ra gây 
thiệt hại nghiêm trọng và thiệt hại trong tháng 5 tại Bình Dương,  

Đồng Nai, Hà Tĩnh đã cảnh tỉnh cho nhiều cơ sở sản xuất kinh 
doanh về việc cần thiết phải tham gia bảo hiểm.

Bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt doanh thu 26.000 tỉ đồng, 
tăng trưởng 11%. Bồi thường đã giải quyết gần 10.000 tỉ 
đồng, dự phòng bồi thường ước là 4.500 tỉ đồng cho thiệt 
hại đã xảy ra chờ hoàn thiện hồ sơ thủ tục để giải quyết. 
Tổng tài sản của DNBH phi nhân thọ ước đạt trên 40.000 
tỉ đồng (tăng 7%), nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 18.000 
tỉ đồng, tăng 3%. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước 
đạt 13.000 tỉ đồng, tăng 6%.

Bảo hiểm xe cơ giới dẫn đầu doanh thu, ước đạt 7.400 tỉ 
đồng, tăng 5,6%; số tiền bồi thường và dự phòng bồi 
thường xấp xỉ 4.000 tỉ đồng, chiếm 53% doanh thu. Bộ Tài 
chính đã yêu cầu các DNBH sau nhiều năm thua lỗ về bảo 
hiểm vật chất ô tô phải đăng ký lại quy tắc, điều khoản, 
biểu phí để Bộ Tài chính phê chuẩn.

Bảo hiểm tài sản và thiệt hại ước đạt trên 6.000 tỉ đồng, 
bồi thường và dự phòng bồi thường xấp xỉ 2.800 tỉ đồng, 
chiếm tỉ lệ 47%, trong đó, bảo hiểm cháy nổ ước đạt 2.200 
tỉ đồng, tăng trưởng 25% nhưng số tiền bồi thường và dự 
phòng bồi thường lên tới 1.750 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 81% do 
bồi thường tại Đồng Nai, Bình Dương tháng 5/2014. Bộ Tài 
chính có chủ trương sửa đổi Thông tư 220 về quy tắc điều 
khoản biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc phù hợp với 
thực tế và Luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi bổ sung và 
các văn bản hướng dẫn luật này.

Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người ước đạt 5.600 tỷ 
đồng tăng tăng 19%, bồi thường và dự phòng bồi thường 
xấp xỉ 2.575 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 46%. Đây là nghiệp vụ có 
tăng trưởng tốt và tỷ lệ bồi thường được cải thiện rõ rệt do 
doanh nghiệp bảo hiểm đẩy mạnh công tác phòng chống 
trục lợi bảo hiểm, giám sát chặt chẽ hơn chi phí điều trị, 
thuốc men và nguyên nhân tai nạn.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển ước đạt 2.460 tỷ đồng tăng 
trưởng 15%, bồi thường và dự phòng bồi thường xấp xỉ 
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1.000 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 36% là năm thứ 3 liên tiếp giảm 
được tỷ lệ bồi thường do giám sát chặt chẽ khâu giao nhận, 
xếp dỡ, chuyển tải, phòng chống trục lợi bảo hiểm tại một 
số hãng vận tải, cảng biển, mặt hàng có lịch sử tổn thất cao.

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu ước đạt 
1.900 tỷ đồng tăng trưởng 5% bồi thường và dự phòng bồi 
thường xấp xỉ 1.350 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 70%. Đây là năm 
thứ 13 liên tiếp nghiệp vụ có kết quả lỗ. Hiệp hội cùng các 
doanh nghiệp bảo hiểm bàn cách xây dựng quy tắc điều 
khoản biểu phí đảm bảo an toàn tài chính để khuyến cáo 
các doanh nghiệp bảo hiểm. Cuối tháng 11/2014 Bộ Tài 
chính triển khai bảo hiểm tàu khai thác và dịch vụ hậu cần 
đánh bắt xa bờ và tai nạn thuyền viên theo Nghị định 67 tới 
đại diện 28 tỉnh ven biển và doanh nghiệp bảo hiểm, hứa 
hẹn sẽ tăng trưởng doanh thu vào đầu năm 2015.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục tăng trưởng ngoạn 
mục. Khó khăn về đời sống, chi phí y tế, học phí tăng cùng 
với các kênh đầu tư tiền gửi ngân hàng, chứng khoán, bất 
động sản kém hiệu quả nên người dân đã tiết kiệm lo cho 
tương lai bằng tham gia bảo hiểm nhân thọ. Sản phẩm bảo 
hiểm hỗn hợp vừa bảo vệ trước rủi ro vừa tích lũy tiết kiệm 
vẫn chiếm tỷ trọng doanh thu xấp xỉ 65%. Bảo hiểm liên 
kết đầu tư với bảo tức công bố định kỳ hấp dẫn người tham 
gia bảo hiểm chiếm tỷ trọng xấp xỉ 20%. Bảo hiểm hưu trí 
tự nguyện mới được triển khai nhưng khâu tuyên truyền 
về lợi ích tham gia bảo hiểm chưa tới người có nhu cầu 
nên kết quả còn khiêm tốn. Tổng doanh thu bảo hiểm nhân 
thọ ước đạt 28.000 tỷ đồng tăng trưởng 20%. Chi trả quyền 
lợi bảo hiểm ước đạt 8.500 tỷ đồng tăng 5%. Tổng tài sản 
của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 115.000 
tỷ đồng tăng 19%. Nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 23.300 
tỷ đồng tăng trưởng 20%. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo 
hiểm ước đạt 81.000 tỷ đồng tăng 20,5%.

Số lượng hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực ước đạt 
5.700.000 hợp đồng bảo hiểm sản  phẩm chính tăng 10% 
và 6.600.000 hợp đồng sản phẩm bổ trợ tăng 11%. Số 
lượng đại lý bảo hiểm đến cuối kỳ ước đạt 250.000 người 
tăng 12%.

Năm 2015 với chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,2% nhiều điểm 
sáng của nền kinh tế xuất hiện cuối năm 2014 sẽ phát huy 
tích cực trong năm 2015. Các chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp về thuế, thủ tục hành chính, các luật mới được 
thông qua: Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật phá sản, 
Luật quản lý đầu tư vốn nhà nước sẽ là môi trường pháp 
lý thuận lợi để đầu tư, mở rộng phát triển sản xuất kinh 
doanh. Đầu năm 2015 Chính phủ đề ra một số giải pháp 
trong đó tháo gỡ dòng vốn tín dụng sẽ tăng thêm nguồn 
lực cho doanh nghiệp phát triển.

Bộ Tài chính sẽ tiến hành soạn thảo, xây dựng Nghị định 
sửa đổi, bổ sung Nghị định 45, Nghị định 46/2007, Nghị 
định và Thông tư về bảo hiểm xây dựng lắp đặt, Thông tư 
sửa đổi bổ sung Thông tư 220 về cháy nổ bắt buộc, Thông 
tư 126 và Thông tư 151 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm 
dân sự chủ xe cơ giới, bảo hiểm khai thác và dịch vụ hậu 
cần, thuyền viên đánh bắt xa bờ tiếp tục vận động khoảng 
28.000 tàu và 300.000 thuyền viên thuộc đối tượng được 
bảo hiểm tham gia bảo hiểm tạo ra tiềm năng phát triển 
bảo hiểm phi nhân thọ.

Chính sách khuyến khích chủ doanh nghiệp mua bảo hiểm 
nhân thọ, sức khỏe hưu trí tự nguyện cho người lao động, 
kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm qua tổ chức tín dụng 
và chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ được đẩy mạnh 
trong năm 2015. Với cơ sở thuận lợi trên Bộ Tài chính đã đề 
ra chỉ tiêu tăng trưởng 2015 bảo hiểm phi nhân thọ là 15%, 
bảo hiểm nhân thọ là 17%./.



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

51

Phải gọi là dậu thọ vì đối tượng được bảo hiểm không 
phải là người mà là một chú gà. Tuy nhiên, đây 
không phải là gà bình thường, được nuôi theo kiểu 

công nghiệp hay thả rông ngoài vườn, mà là một con gà 
chọi có màu lông đỏ tía (xin được gọi là con Tía). Tía được 
Pablo, một tay đá gà chuyên nghiệp, xuất thân từ một 
gia đình cha truyền con nối mấy đời chơi gà chọi, chọn 
mua khi còn đang nằm trong trứng và được “nuôi dạy” 
theo những cách thức đặc biệt, bí truyền của gia đình. 
Ra đòn mạnh như vũ bão, áp đảo ngay từ đầu, lại thành 
thạo “thập bát ban võ nghệ” với những miếng sở trường 
như mổ, xỉa, tạt, móc…cộng thêm thân hình lực lưỡng, di 
chuyển biến hóa, con Tía chưa hề biết thất bại dù đã trải 
qua gần trăm trận đấu với đủ loại “cao thủ võ lâm” trong 
giới gà chọi không chỉ trong vùng mà còn từ các tỉnh lân 
cận. Lâm trận, Tía thường hạ gục đối thủ bằng chiêu “liên 
hoàn cước” thần sầu quỷ khốc làm gẫy cổ, rồi sau đó đạp 
một chân lên xác đối thủ, vỗ cánh, gáy khúc ca khải hoàn. 
Được mệnh danh là “Độc cô cầu bại”, Tía đã đem về không 
ít vinh quang và tiền bạc cho chủ nhân của mình. 

Bỗng một hôm, mọi người xôn xao về việc Pablo, chủ của 
Tía, đã ký hợp đồng bảo hiểm “dậu thọ” cho Tía trong thời 
hạn nửa năm, với số tiền bồi thường lên đến 200 nghìn 
USD trong trường hợp nếu Tía bị chết hoặc bị “thương 
tật vĩnh viễn” không thể tiếp tục “thi đấu” được nữa. Tuy 
nhiên, cũng có một điều khoản ràng buộc là hợp đồng 
chỉ có hiệu lực nếu công ty bảo hiểm, thông qua các 
“chuyên gia hàng đầu” về gà chọi, đồng ý cấp “giấy phép 
thi đấu”, sau khi đã kiểm tra kỹ Tía và đối thủ thách đấu. 
Chưa hết, kể từ thời điểm được cấp phép, thường là trước 
một ngày, Tía và đối thủ phải được cách ly khỏi chủ và 
nằm dưới sự giám sát liên tục của các nhân viên công ty 
bảo hiểm cho đến khi kết thúc cuộc chọi gà.

Có thể vì tiếng tăm lừng lẫy của Tía cộng thêm các điều 
khoản của hợp đồng bảo hiểm, nên ngày càng có ít người 
mang gà đến thách đấu và công ty bảo hiểm cũng chưa 

NHỮNG CHUYỆN LẠ TRONG 

BẢO HIỂM

phải từ chối cấp phép một lần nào. Một tuần trước khi 
hợp đồng bảo hiểm hết hạn, bỗng xuất hiện một người 
từ tỉnh xa mang theo một con gà chọi màu xám (xin được 
gọi là con Xám) đến thách đấu. Điều lạ là Santos, chủ của 
con Xám, đã đặt cược một số tiền khá lớn, 7.000 USD, nếu 
Xám thua và chỉ lấy 5.000 USD nếu thắng. Điều lạ lùng 
hơn là khi các nhân viên của công ty bảo hiểm đến kiểm 
tra thì nhận thấy Xám là một con gà rất bình thường, 
trông gần như gà nhà, ngoại trừ cái cựa dài hơn bình 
thường. Để cho chắc chắn, các nhân viên bảo hiểm đã 
yêu cầu cho Xám “đấu giao hữu” với một con gà chọi khác. 
Chỉ sau vài phút chống đỡ vất vả, Xám đã bỏ chạy dài. 
Thêm hai cuộc đấu với hai con gà chọi khác cũng cho kết 
quả tương tự. Cuối cùng công ty bảo hiểm đành phải cấp 
phép cho trận đấu. Tuy nhiên số lượng nhân viên giám 
sát được tăng gấp đôi, đồng thời Xám và Tía còn được 
các ống kính camera chuyên dụng theo dõi ghi hình để 
đề phòng bất trắc.

Vào trận, trước sức tấn công như nước vỡ bờ của Tía, con 
Xám lại áp dụng bài “tẩu vi thượng sách”. Quyết không 
tha, con Tía đuổi theo bám sát và ra đòn liên tiếp. Con 
Xám dần đuối sức, lông bay lả tả. Lập tức con Tía phóng 
đến tung cú “liên hoàn cước”. Chỉ kịp giấu đầu xuống 
dưới cánh, hai cú đá của Tía đã trúng vào ức và lườn của 
con Xám. Giẫy thêm vài cái, con Xám nằm duỗi cẳng sáo 
bất động. Dẫm một chân lên người con Xám, Tía vỗ cánh, 
cất tiếng gáy thắng trận. Đúng lúc đó, con Xám bỗng vụt 
dậy, tung một cú đá trời giáng, nhanh như sao xẹt. Chiếc 
cựa dài cắm ngập vào cổ con Tía. Tiếng gáy tắc nghẹn 
nửa chừng, con Tía khẽ rùng mình rồi đổ vật xuống. 

CHUYỆN THỨ NHẤT: 
HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM DẬU THỌ

HOANG XUÂN
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Cả đám đông đang hò hét bỗng lặng đi. Mọi người đều cá 
con Tía thắng do quá tin tưởng vào “thành tích” của con 
Tía và nhất là tấm giấy phép của công ty bảo hiểm. Duy 
nhất, chỉ có một khán giả lộ rõ vẻ vui mừng vì thắng cuộc. 
Điều đó đã không lọt qua mắt của các nhân viên công ty 
bảo hiểm. Lập tức hai chuyên viên thanh tra bảo hiểm 
được phái đi theo dõi để tìm hiểu thực hư. Mười ngày sau, 
hai thanh tra trở về và tấm màn bí mật đã được vén lên.

Trong một lần đi thăm người bà con xa, Pablo đã vô tình 
được chứng kiến tuyệt chiêu của con Xám, là con gà lai 
gà rừng, khi bị mấy con gà trống nhà đuổi đánh. Lập tức 
Pablo liền bàn với Santos, là chủ nhân của đàn gà, về kế 
hoạch trục lợi công ty bảo hiểm qua việc chọi gà. Quay 
về, Pablo liền đi mua bảo hiểm cho con Tía. Trong khi đó 
Santos tiếp tục huấn luyện thêm con Xám và chờ tin của 
Pablo. Mọi việc sau đó đã diễn ra đúng như kịch bản. Tuy 
nhiên, có một việc đã xảy ra ngoài dự kiến. Pablo sa vào 
lưới tình của nàng Melinda. Tuy nhiên, bố của cô, luật sư 
Martin, cũng là người thích xem chọi gà và đôi khi cũng 
cá cược, đã phản đối mối tình này với lý do Pablo là kẻ cờ 
bạc, không nghề nghiệp. Để lấy lòng bố người yêu, Pablo 
đã tiết lộ với ông Martin về chuyện con Xám. Thừa biết 

Pablo không dám lừa mình, cộng thêm chút lòng tham, 
ông Martin đã đặt cược con Xám thắng với số tiền thu 
được, nếu thắng, là 10.000 USD.

Sau khi xem xét kỹ lại bản hợp đồng, thấy khả năng thắng 
của hai bên là 50 trên 50, giám đốc chi nhánh công ty bảo 
hiểm, là bạn thân của ông Martin, đã đến gặp Pablo và 
hứa là sẽ giúp cậu lấy được Melinda nếu Pablo không đòi 
bồi thường. Sau đó còn có thêm một cuộc gặp mặt nữa 
giữa giám đốc chi nhánh bảo hiểm, Pablo và ông Martin. 
Chi tiết cuộc gặp này không được tiết lộ, nhưng sau đó 
Pablo đã đồng ý nhận lại số tiền đóng bảo hiểm cho con 
Tía mà không đòi bồi thường. Khoảng gần một tháng sau 
thì đám cưới của Pablo và Melinda được tổ chức.

Trong đám cưới, ông Martin tuyên bố sẽ tặng 10.000 USD, 
số tiền thắng cá độ trận Tía-Xám, cho con gái làm của hồi 
môn. Khách đến dự đám cưới hôm đó còn thấy đặt ở vị trí 
trang trọng là một con gà luộc. Đôi chân gà có chiếc cựa 
dài, được để riêng trên một chiếc đĩa bằng pha lê. Không 
ít người đã nhận ra đấy là con Xám. Bằng hành động này, 
Pablo muốn chứng tỏ với mọi người là kể từ nay cậu chính 
thức “rửa tay gác gà”, bắt đầu một cuộc đời mới.

CHUYỆN THỨ HAI:  
DẤU THĂNG TRỊ GIÁ 2 TRIỆU BẢNG ANH

Paul và Richard là hai người bạn thân, chơi với nhau 
từ thuở nhỏ. Tuy tính tình có vẻ đối lập nhau, Paul 
sôi nổi, ngao du rộng còn Richard lại trầm lặng, 

sống nội tâm, nhưng hai người lại cùng sở thích mạo 
hiểm. Lớn lên, cả hai cùng học ngành hang động học 
và thường tham gia vào các cuộc thám hiểm. Sau khi 
tốt nghiệp, Paul lập gia đình và mở công ty du lịch mạo 
hiểm. Công việc kinh doanh của Paul khá thuận lợi. 
Richard, với thành tích tốt nghiệp xuất sắc, được nhận 
vào Viện Địa lý, vẫn sống độc thân, rong ruổi nay đây 
mai đó.

Một lần, Paul gọi điện cho Richard nhờ làm hướng 
dẫn cho một đoàn khách du lịch, là những người vừa 
tham dự một hội thảo về hang động học quốc tế. Trong 
chuyến đi, Richard đã làm quen với Helen, đang làm 
cho công ty du lịch của Paul. Đám cưới của hai người 
được tổ chức sau đó ít lâu. Thời gian đầu, hai người khá 
quấn quýt nhau. Nhưng rồi có thể vì tình yêu với hang 
động đã thắng thế. Richard lại tiếp tục các cuộc thám 
hiểm. Các chuyến đi ngày càng nhiều hơn và dài hơn. 
Helen cũng bận bịu với công việc ở công ty du lịch và 
cũng hay phải vắng nhà nên hai người cũng chỉ sống 
với nhau một vài lần trong năm. Cũng may là họ chưa 
có con.

Trong một lần gặp gỡ của vợ chồng Paul và Richard nhân 
dịp năm mới. Richard nói với Paul là anh được mời làm 
trưởng đoàn thực hiện một cuộc thám hiểm hang động 
dài ngày. Do tính chất nguy hiểm của chuyến đi và trọng 
trách của Richard nên anh đã được đơn vị tổ chức mua 
bảo hiểm tai nạn với số tiền bồi thường lên đến 2 triệu 
bảng Anh. Paul liền xin đi cùng để tìm hiểu mở tuyến du 
lịch mới. Ban tổ chức sau đó đồng ý cho Paul tham gia.

Chuyến đi đã diễn ra khá thuận lợi cho đến ngày cuối 
cùng, khi đoàn thám hiểm đang trên đường đến nơi tập 
kết để trở về, thì tai họa ập xuống. Phát hiện thấy một cửa 
hang nhỏ, qua ống nhòm, cách đường đi khoảng nửa cây 
số dưới thung lũng, Richard liền yêu cầu đoàn tạm dừng 
để xuống xem xét. Paul cũng xin đi theo. Khi vừa xuống 
đến nơi thì cả một phía sườn núi bỗng trượt xuống ầm 
ầm như một trận động đất. Cả hai chỉ kịp lao vào một hốc 
đá gần đó. Paul nhanh chân hơn, đến được hốc đá trước. 
Richard đến sau, bị ngay một tảng đá lớn đè lên người. 
Hai người nhanh chóng bị đất đá vùi lấp.

Trong hốc đá, bóng tối dày đặc, thần chết như đang đi 
từng bước chậm rãi về phía họ. Trước cái chết, con người 
thường thành thật. Có thể vì vậy, Paul đã cho Richard biết 
một bí mật là thực ra Paul và Helen đã có quan hệ với 
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nhau từ lâu, trước cả khi Helen gặp Richard và hai người 
vẫn duy trì quan hệ cho đến nay. Tuy nhiên hai người 
không thể lấy nhau vì Paul đã có gia đình và quan trọng 
hơn, công ty du lịch của Paul được thành lập bằng tiền 
của vợ. Paul mong Richard sẽ tha thứ và còn nói thêm 
là nếu Richard chết và, nếu nhờ chúa, Paul có thể thoát 
ra được, Paul sẽ ly dị vợ, cưới Helen và dùng số tiền bồi 
thường bảo hiểm tai nạn của Richard để lập công ty mới. 
Nghe xong câu chuyện, Richard không những tha thứ mà 
còn cám ơn Paul vì đã có ý định chăm sóc Helen sau khi 
anh qua đời. Richard cũng tiết lộ rằng thực ra anh cũng 
chẳng phải là người chung thủy gì. Sau khi lấy vợ được 
một thời gian, anh cũng đã có thêm một mối tình rất lãng 
mạn với một cô gái làm ở công ty điện thoại. Cô thường 
kể cho anh nghe về công việc của mình và nói là cô rất 
thích dấu thăng (#) trên bàn phím điện thoại vì nó có rất 
nhiều chức năng. Trong lần gặp cuối trước chuyến đi, cô 
bỗng đề nghị là nếu trong trường hợp bị tai nạn không 
qua khỏi, thì Richard phải chứng tỏ tình yêu đối với cô 
bằng việc viết một dấu thăng trên trán. Richard nhờ Paul 
làm hộ việc đó vì hai tay của anh đã bị giập nát. Bằng mũi 
con dao đi rừng, Paul đã nhanh chóng đáp ứng yêu cầu 
của bạn.

Mãi đến sáng hôm sau, bằng những nỗ lực phi thường, 
đoàn thám hiểm đã tìm được hai người dưới đống đất 

đá. Paul hầu như không hề hấn gì, trừ mấy vết xây xát, 
nhưng Richard thì đã chết do bị thương quá nặng. Khi 
đoàn thám hiểm trở về, nhân viên của công ty bảo hiểm 
đã đến ngay để làm các thủ tục bồi thường, đồng thời 
cũng trao đổi thêm với các thành viên trong đoàn và 
tất nhiên là cả với Paul, người đã ở bên cạnh Richard 
lúc lâm chung. Khi được hỏi về dấu thăng trên trán 
của Richard, Paul đã không dấu diếm câu chuyện của 
Richard kể trước lúc chết. Tuy nhiên, Paul không hề đả 
động đến kế hoạch cưới Helen của mình. Nội dung các 
cuộc nói chuyện, cũng như xác nhận của các thành viên 
trong đoàn về dấu thăng trên trán của Richard đã được 
chứng thực sau đó, trước sự chứng kiến của mọi người 
và luật sư.

Helen và Paul đã thực sự choáng váng khi công ty 
bảo hiểm tuyên bố số tiền bồi thường 2 triệu bảng 
sẽ được chuyển vào tài khoản của một quỹ từ thiện, 
theo nguyện vọng của người quá cố, thay vì cho Helen 
như trong nội dung của hợp đồng. Trước chuyến thám 
hiểm, Richard đã bí mật ký thêm một hợp đồng phụ 
với công ty bảo hiểm, có nội dung là trong trường 
hợp nếu anh chết mà trên trán có một dấu thăng thì 
toàn bộ số tiền bảo hiểm sẽ được chuyển cho quỹ từ 
thiện. Vụ ly dị và đám cưới của Paul với Helen sau đó 
đã không diễn ra.

CÂU CHUYỆN THỨ BA: 
CON TÀU MA

Cất tập hồ sơ vụ “con tàu ma” vào tủ, Peter quay trở 
lại bàn, định tiếp tục công việc, nhưng câu chuyện 
liên quan đến vụ bảo hiểm tàu mà anh vừa giải 

quyết vẫn lởn vởn trong đầu.

Cách đây khoảng một năm, công ty anh có ký hợp đồng 
bảo hiểm cho một tàu đi biển chở hàng vừa được đóng 
mới. Các thủ tục diễn ra khá chóng vánh vì tàu được 
đóng ở một xưởng rất nổi tiếng với các tiêu chuẩn quốc 
tế. Ngay sau đó ít lâu, con tàu này nhận chở một chuyến 
hàng qua Thái Bình Dương. Điều trùng hợp là hàng hóa 
của con tàu này cũng do công ty anh bảo hiểm. Hôm lên 
tàu làm thủ tục kiểm tra và xác nhận trước khi tàu rời 
cảng, Peter bỗng phát hiện ra một chi tiết thú vị là có một 
tấm gỗ ốp tường trong cabin thuyền trưởng có vân gỗ 
trông hao hao giống mặt một chú bé hay nói đúng hơn 
là rất giống khuôn mặt đứa con trai năm tuổi của anh.

Gần một tuần sau, công ty anh nhận được tin con tàu 
gặp nạn, bị đắm trên biển vì gặp bão. Tuy các thủy thủ 
sau đó đều được cứu sống, nhưng việc trục vớt con tàu 
không thể thực hiện được do vị trí con tàu đắm có độ sâu 

khá lớn (gần 3 km). Tất nhiên, công ty anh sau đó đã phải 
thanh toán bồi thường cho cả con tàu và hàng hóa.

Nửa năm sau, anh được mời làm chuyên gia, giúp đào tạo 
nhân viên đăng kiểm tàu cho một nước ở châu Phi, nằm 
trong một dự án do nước ngoài tài trợ. Hôm cùng học 
viên lên một con tàu đang làm thủ tục đăng kiểm, anh 
bỗng thấy ngờ ngợ như đã từng gặp ở đâu đó. Khi vào 
đến cabin tàu, anh bỗng sững sờ khi nhìn thấy những vân 
gỗ giống chân dung cậu con trai. Các kết luận thanh tra 
sau đó cho thấy chủ tàu, sau khi ký hợp đồng bảo hiểm, 
đã tráo con tàu bằng một con tàu cũ khác trên đường đi, 
cùng với sự thông đồng của thuyền trưởng và các thuyền 
viên. Chiếc tàu cũ đã bị đánh đắm trên biển khi gặp bão. 
Còn tàu mới sau đó đã được “mông má” và làm lại giấy tờ 
để đăng kiểm tại một quốc gia mà các thủ tục còn tương 
đối lỏng lẻo.

Lúc trở về, sau khi kết thúc khóa đào tạo, trong hành lý 
của anh còn có mảnh ván với những vân gỗ trong cabin 
của con tàu nọ. Anh định sẽ dùng nó làm quà tặng giáng 
sinh cho cậu con trai.

(SƯU TẦM)
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TẢN MẠN

Hầu hết các nhà quản lý, nhà giáo dục đều có chung 
quan điểm rằng các cách làm mới, kỹ năng mới 
hay chỉ đơn thuần là đưa vào một quy trình mới 

đều xuất phát từ việc ứng dụng những điều được học 
vào công việc. Vấn đề là cần tạo môi trường để ứng dụng 
những điều đã được đào tạo để những kiến thức được 
sinh sôi. Khi môi trường có các ứng dụng được phát huy 
liên tục thì sẽ dần hình thành một văn hóa học tập ứng 
dụng trong doanh nghiệp . Với Bảo Việt là một doanh 
nghiệp bảo hiểm thì một đặc thù nữa của ngành đó là 
kênh phân phối qua đại lý và đào tạo là hoạt động chính 
yếu của phát triển kinh doanh bởi vậy mà tạo văn hóa học 
tập tốt chính là nền tảng cho một kết quả kinh doanh tốt. 
Một dạng môi trường để có thể ứng dụng được kiến thức 
đó là một môi trường học tập thống nhất. Môi trường 
học tập thống nhất trong doanh nghiệp có 4 thành tố: 

Thứ nhất: các nhà lãnh đạo phải hỗ trợ cho học tập trong 
tổ chức. Họ cần chứng tỏ cam kết của mình bằng cách 
thiết lập một tầm nhìn và mục tiêu học tập được gắn với 
những ghi nhận cho nhân viên. Và họ cũng phải hành 
động như là một phần của hệ thống bằng cách tham gia 
vào các hoạt động học tập.

Thứ hai: cần phải phát triển phong trào học tập và củng cố 
liên tục giá trị của học tập bằng cách khuyến khích các hành 
vi học tập và cách đo, giao, thừa nhận kết quả học tập. 

Thứ ba: tổ chức cần phải xác định một cấu trúc phân công 
học tập mà xác định rõ những người chịu trách nhiệm 
cho việc học, sao chép, chia sẻ và áp dụng kiến thức. 

Thứ tư: tổ chức phải thiết kế quy trình kiến thức, chương 
trình học tập để các nhân viên có thể nắm bắt, chắt lọc 
và áp dụng kiến thức. Các chương trình cũng xây dựng 
theo thứ bậc và nâng cao dần theo năng lực và mức độ 
công việc. 

Dựa trên mô hình khi quan sát lại môi trường ứng dụng 
học tập tại Bảo Việt tác giả đặt ra một vài câu hỏi nhỏ: 

Hiện nay các chương trình đào tạo có mang tính ứng 
dụng không? Câu trả lời là có, các chương trình do Trung 
tâm Đào tạo thiết kế đều qua quy trình TNA gồm khảo 
sát học viên qua bảng hỏi, gặp trực tiếp trao đổi với học 
viên, gặp trực tiếp trao đổi với cán bộ quản lý trực tiếp, 
dựa trên bảng mô tả công việc và chức danh. Các chương 
trình đều được xây dựng theo kết cấu có lý thuyết, thực 
hành, hỏi đáp. Khối lượng thực hành chiếm phần lớn thời 
lượng chương trình, ví dụ với các chương trình do tác giả 
biên soạn như chương trình kỹ năng bán hàng và dịch 
vụ khách hàng chuyên nghiệp thực hành chiếm 50%, 
chương trình kỹ năng làm việc nhóm thực hành chiếm 
60%, chương trình dịch vụ khách hàng chuyên sâu chiếm 
40% thời lượng. 

ỨNG DỤNG
HỌC TẬP

VĂN HÓA 
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THS. NGUYỄN DUY KHÁNH
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẢO VIỆT

Học viên học xong đánh giá ra sao về tính thực tiễn của 
chương trình? Học viên các khóa học đều đánh giá rất 
cao tính thực tiễn chương trình ngay sau khi đào tạo, 
điều này thể hiện qua các phiếu đánh giá. Theo thống kê 
sơ bộ đến trên 80% phiếu đánh giá các khóa học đánh 
giá là kiến thức có tính thực tiễn cao. Cụ thể với chương 
trình kỹ năng bán hàng và dịch vụ khách hàng chuyên 
nghiệp triển khai năm 2014: với câu hỏi “Khả năng ứng 
dụng các nội dung của khóa học vào công việc của anh/
chị ở mức độ nào?” thì với 225 phiếu trả lời tương ứng với 
các mức là rất cao- cao- trung bình có 80-140-5 lựa chọn. 
Với câu hỏi “Khóa học có giúp bạn nâng cao năng lực để 
làm tốt công việc hiện tại và tương lai ?” thì với 237 phiếu 
trả lời tương ứng với các mức là hoàn toàn đồng ý- đồng 
ý- không đồng ý có 165-72-0 lựa chọn. Căn cứ vào kết 
quả này có thể thấy học viên ngay sau đào tạo đánh giá 
rất cao tính thực tiễn của chương trình, khả năng ứng 
dụng rất cao chiếm đến 35%, và giúp nâng cao năng lực 
được hoàn toàn đồng ý đến 69%.

Các cán bộ quản lý trực tiếp của học viên có biết nội 
dung nhân viên mình học không? Câu trả lời hiện tại là 
chưa có khảo sát thực tế nên chưa có kết quả chính xác. 
Tuy nhiên với thực tế đi giảng dạy tại các đơn vị của 
tác giả thì chỉ có một số không nhiều cán bộ quản lý 
trực tiếp tìm hiểu nội dung chương trình, một số rất ít 
dự trực tiếp lớp học, một số trao đổi với giảng viên về 
tình hình lớp học và trao đổi về các vấn đề gặp phải và 
cách giải quyết hợp lý hơn. Cụ thể với chương trình kỹ 
năng bán hàng và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp 
năm 2014 với 8 khóa giảng trong toàn quốc thì có cán 
bộ quản lý Nam Định có dự lớp học, cán bộ quản lý tỉnh 
Phú Thọ, Thái Nguyên trao đổi trực tiếp cùng giảng viên 
và học viên về các vấn đề liên quan đến đào tạo và cách 
làm hiệu quả hơn, cán bộ quản  lý của Cần Thơ trao đổi 
với giảng viên về khó khăn của công ty, cán bộ quản lý 
của Đà Nẵng có tìm hiểu về nội dung chương trình đào 
tạo. Đào tạo theo cụm công ty có một phần hạn chế là 
các đơn vị cử học viên đi học không thể cử cán bộ quản 
lý đi theo, không có cơ hội trao đổi với giảng viên về 
những điểm cần chia sẻ. Tuy nhiên các thắc mắc và tìm 
hiểu sâu hơn sau khóa đào tạo của cán bộ quản lý từ các 
địa phương lại là không nhiều.

Học viên có môi trường để ứng dụng không? Có nhưng 
không thật sự bài bản như được học. Ví dụ như các khóa 
học về kỹ năng giao tiếp, học viên được tìm hiểu và thực 
hành về lễ nghi giao tiếp, về quy tắc giao tiếp,.. nhưng 
sau đó khi về nơi làm việc lại không dùng thường xuyên 

hay không có bộ quy tắc ứng xử theo những quy tắc đã 
học, vậy là quá trình ứng dụng giảm dần và nhanh chóng 
mai một trở về mức gần như ban đầu. Đã có rất nhiều học 
viên của tác giả trả lời phiếu đánh giá ngay sau khóa học 
là hữu ích, thực tiễn, phù hợp với công việc, nhưng sau 
đó một thời gian phỏng vấn trực tiếp việc ứng dụng thì 
tỷ lệ có ứng dụng những điều đã học là không còn cao.

Trong doanh nghiệp có thể huấn luyện bằng nhiều cách, 
đào tạo trong công việc, đào tạo trên lớp, tự đào tạo. Mỗi 
phương pháp thì có ưu điểm và nhược điểm riêng do vậy 
kết hợp các phương pháp và tùy từng giai đoạn sẽ mang 
lại hiệu quả cao hơn. Và do vậy nếu chỉ đơn thuần nhìn 
việc đào tạo là từ một đơn vị mang tới những khóa học 
cho học viên thì mới chỉ là một cách, một phần của môi 
trường học tập. Học viên cần môi trường để ứng dụng 
kiến thức, cần có quy tắc đồng bộ từ đó hình thành thói 
quen và thay đổi năng suất lao động. Cán bộ quản lý cần 
được biết chương trình đào tạo, họ là người thu hoạch vụ 
mùa do vậy không thể chỉ đơn thuần hái quả mà cần phải 
đóng góp vào quá trình ươm trồng từ từng hạt giống. Rất 
hi vọng rằng với các yếu tố trên sẽ dần hình thành một 
môi trường học tập thống nhất từ đó hình thành nên một 
văn hóa học tập ứng dụng. Lúc này hoạt động đào tạo 
sẽ đạt hiệu suất cao và góp phần xứng đáng trong bồi 
dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả kinh doanh 
của Bảo Việt./.
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VĂN HÓA SỬ DỤNG EMAIL NƠI CÔNG SỞ

email đã mắc phải những lỗi giao tiếp sơ đẳng. Đây chính 
là vấn đề về văn hóa sử dụng email.

Nếu làm công việc văn phòng trong một doanh nghiệp 
nào đó, hằng ngày, bạn có thể nhận và trả lời hàng chục 
email. Tính chuyên nghiệp, hình ảnh của cá nhân bạn 
cũng như của doanh nghiệp nhiều khi được thể hiện qua 
những chi tiết rất nhỏ trong cách bạn sử dụng email: 
Cách thức trả lời email, thời gian phản hồi, lời chào, 
chữ ký, cách chuyển tiếp email, sử dụng hộp “To:”, “Cc:”, 
“Bcc:”... 

Tùy vào nội dung trao đổi và quan hệ giữa người gửi và 
người nhận mà yêu cầu đối với việc sử dụng email cũng 
khác nhau. Mặc dù vậy, nếu trao đổi email về công việc, 
chúng ta hãy lưu ý tránh các sai lầm dưới đây.

14 SAI LẦM 
THƯỜNG GẶP

Kể từ khi email đầu tiên được gửi đi vào năm 1971 
cho đến hết năm 2011 (tức là sau 40 năm), số lượng 
tài khoản email trên toàn thế giới đã đạt 3,146 tỷ 

. Trước đó, vào năm 2010, con số thống kê cho thấy có 
tới 107 nghìn tỷ email được gửi đi trong năm này, tính 
trung bình mỗi ngày trong năm 2010 có tới 294 tỷ email 
được gửi . Thật là những con số gây sửng sốt. Chúng nói 
lên một điều: Email hiện đã rất phổ biến và chắc chắn sẽ 
ngày càng phổ biến hơn.

Tuy phổ biến như vậy, khi nói đến email, hầu hết mọi 
người thường nghĩ ngay về những lợi ích mà nó mang 
lại và ưu thế của nó so với thư gửi qua đường bưu điện 
như truyền thống, chứ không phải về cách thức sử dụng. 
Cũng chính vì tính ưu việt, sự tiện lợi của nó mà nhiều 
người lạm dụng email dẫn đến hệ quả là có rất nhiều 
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1.KHÔNG CÓ TIÊU ĐỀ HOẶC ĐẶT TIÊU ĐỀ 
KHÔNG LIÊN QUAN VỚI NỘI DUNG EMAIL

Email không có tiêu đề (Subject) luôn khiến người nhận 
khó chịu. Điều này càng đúng hơn đối với những người 
bận rộn. Vì sao như vậy? Người nhận có thể cho rằng 
những email đó là không quan trọng, thư rác (Spam), 
hoặc thư chứa virus (khi người gửi là người lạ) nên không 
mở ra đọc, thậm chí xóa đi. Nếu kiên nhẫn một chút, 
người nhận sẽ mất nhiều thời gian hơn để sắp xếp các 
email theo thứ tự quan trọng và sau này nếu muốn tìm 
lại email, họ cũng sẽ rất mất thời gian – tất cả những điều 
này đều không thú vị gì.

Bên cạnh lỗi không đặt tiêu đề, lỗi đặt tiêu đề không liên 
quan cũng khá phổ biến. Có rất nhiều email được gửi đi 
với các tiêu đề… tối nghĩa như: “Xin chào”, “Thông tin”, 
“Tài liệu”, “Chúc mừng”, “Thông báo quan trọng”,… Những 
tiêu đề này không mang lại chút thông tin gì cho người 
nhận. Họ không đoán biết được nội dung bên trong email 
là gì và sẽ đánh giá thấp tầm quan trọng của email đó 
cũng như tính chuyên nghiệp của người gửi.

Có người không chủ định đặt tiêu đề mà vì… lười biếng 
trong việc nhập địa chỉ người nhận nên chọn cách tìm 
lại email của người mà mình cần gửi email tới, nhấn nút 
trả lời (Reply) mà không chỉnh sửa tiêu đề. Động tác này 
có thể dẫn tới những tình huống khá hài hước như: Một 
người bất ngờ nhận được email có tiêu đề “Re: Chúc mừng 
sinh nhật” dù hôm nay không phải sinh nhật của mình, 
mở email ra mới biết đó là email trao đổi về công việc.

Vậy cần đặt tiêu đề như thế nào? Tiêu đề tốt sẽ đảm bảo 
các tiêu chí: Ngắn gọn, rõ ràng và diễn tả được nội dung 
bên trong email. Ví dụ: Thay vì “Tài liệu” có thể là “Tài liệu 
Hội thảo Chiến lược Kinh doanh 2014”. Bạn vẫn có thể 
sử dụng tính năng Reply để không phải nhập lại địa chỉ 
người nhận (dù đây không phải là giải pháp tốt nhất – 
xem sai lầm số 6), nhưng xin hãy nhớ chỉnh lại tiêu đề cho 
phù hợp với nội dung email.

2.KHÔNG CÓ CHỮ KÝ

Cũng giống như thư tín được in hoặc viết tay trên giấy, email 
cũng cần có chữ ký xác nhận của người gửi. Nếu không 
có chữ ký, email đó dễ bị coi là nặc danh và thiếu tin cậy. 
Sử dụng email có chữ ký với đầy đủ thông tin về: Họ tên, 

chức vụ, công ty, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ email 
cá nhân và trang web (nếu có), kèm theo logo của công ty sẽ 
góp phần tạo nên tính chuyên nghiệp cho email.

Một số người có quan điểm sai lầm khi cho rằng phần 
chữ ký chỉ dành cho giao dịch email lần đầu; trong những 
email sau đó (gửi tới cùng một người) sẽ không cần đến 
chữ ký nữa. Vì vậy, họ chủ động xóa đi phần chữ ký như là 
cách để làm cho bức thư… ngắn gọn hơn (nếu email tự 
động đính kèm chữ ký) mà không biết rằng người nhận 
sẽ cảm thấy người gửi thiếu chuyên nghiệp ra sao, và 
dường như người gửi đang cố tình giấu đi các thông tin 
của mình trong phần chữ ký vậy.

Số khác tạo chữ ký một cách thủ công sau khi soạn xong 
mỗi email. Vì được tạo ra một cách thủ công, do thời gian 
hạn chế, vội vàng… nên kết quả là mỗi email có một chữ 
ký khác nhau. Đây là điều cần tránh trong giao dịch email 
vì nó tạo ra các email thiếu nhất quán. Cũng giống như 
chữ ký trên giấy vậy, liệu bạn có cảm thấy tin tưởng một 
ai đó (ví dụ một đối tác) khi thấy chữ ký của họ thay đổi 
liên tục trong mỗi bức thư?

Cách tốt nhất là bạn hãy tạo chữ ký tự động với đầy đủ 
thông tin như đã nêu. Mỗi khi bạn nhấn nút soạn thư 
(Compose), màn hình soạn thảo sẽ hiện lên chữ ký của 
bạn ở phần dưới của email và nó sẽ được gửi kèm email 
một cách thống nhất. Chỉ khi bạn vào phần cài đặt thì mới 
có thể thay đổi được chữ ký.

Có một lưu ý nhỏ khi bạn dùng chữ ký tự động: Không 
nên đưa câu chào vào chữ ký của mình. Lý do là: Với mỗi 
đối tượng và tính chất quan hệ khác nhau (cấp trên, đồng 
nghiệp, bạn bè, người thân, đối tác, người nước ngoài,…) 
cách bạn chào tạm biệt cũng sẽ cần thay đổi. Nếu trong 
chữ ký tự động có cả lời chào, bạn có thể khiến một số 
người nhận ngỡ ngàng vì lời chào dường như không 
dành cho họ.

NGUYỄN BÁ KÝ 
MA, CTP, FLMI, PCS, FFSI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẢO VIỆT
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3.KHÔNG MỞ ĐẦU VÀ KẾT THÚC
Mở đầu email là những từ/cụm từ: Kính gửi, Gửi, Dear,… 
Kết thúc email thường là: Trân trọng, Trân trọng cảm ơn, 
Thanks and Best Regards… Nếu thiếu đi hai thành phần 
này, email trở nên thiếu lịch sự và nếu như nội dung email 
là lời đề nghị người nhận thực hiện một việc gì thì lời đề 
nghị đó có xu hướng bị hiểu thành lời ra lệnh.

Thực ra việc soạn lời mở đầu và kết thúc email không chiếm 
quá nhiều thời gian. Bạn chỉ cần dành vài giây cho hai phần 
này là đủ để làm email của mình hoàn chỉnh, thể hiện tính 
chuyên nghiệp và tôn trọng người nhận hơn rất nhiều.

Lời mở đầu và kết thúc email sẽ cần thay đổi cho phù hợp 
với từng đối tượng nhận email và hoàn cảnh cụ thể. Bạn 
không nên dùng cố định một mẫu chung cho mọi email.

4.“QUÊN” TRẢ LỜI (REPLY) HOẶC TRẢ LỜI 
QUÁ CHẬM TRỄ

Phản hồi email cũng quan trọng giống như phản hồi 
trong giao tiếp trực diện vậy. Trong giao tiếp trực diện, 
người nghe (người nhận thông điệp) không chỉ lắng 
nghe mà còn đưa ra các phản hồi chứng tỏ mình đang 
lắng nghe, hiểu và xử lý các thông tin nhận được. Tương 
tự, trong giao dịch email, khi một người nhận được email, 
việc cần làm là trả lời email đó, cho dù nội dung email 
nhận được đơn giản chỉ là một thông báo không quan 
trọng lắm và người gửi không đề nghị người nhận thực 
hiện bất kỳ một hành động nào. 

Việc trả lời email không có gì là quá khó khăn và quá mất 
thời gian. Chỉ cần chưa đến một phút, bạn có thể soạn 
xong vài dòng để xác nhận rằng mình đã nhận được 

thông tin, để cảm ơn hoặc gửi lời chúc tới người vừa gửi 
email tới cho bạn. Ví dụ, sau khi bạn nhận được bản dự 
thảo hợp đồng do đối tác gửi, bạn chỉ cần vài giây là có 
thể soạn xong email cám ơn, đơn giản như sau:

Kính gửi anh A,

Cám ơn anh đã gửi bản dự thảo hợp đồng cho dự án XYZ.

Chúng tôi sẽ nghiên cứu và trao đổi lại với anh trước 3 giờ 
chiều nay.

Trân trọng,

Một email phản hồi có thể chỉ ngắn gọn như vậy thôi, tiếc 
rằng, trong thực tế có khá nhiều người chưa tạo cho mình 
một thói quen phản hồi email sớm, thậm chí “quên” luôn 
việc trả lời. Họ chỉ trả lời những email nào mà người gửi 
đề nghị/yêu cầu họ thực hiện một việc gì. Ngược lại, với 
các email trong đó người gửi thông báo, cung cấp thông 
tin theo đề nghị/yêu cầu trước đó của họ, theo thống 
nhất giữa hai bên, hoặc theo quy trình đã định sẵn, họ 
cảm thấy không cần trả lời. Đây là cách nghĩ/thói quen 
hoàn toàn sai lầm và thiếu chuyên nghiệp. Làm việc với 
những người như vậy, nhiều khi bạn sẽ thắc mắc không 
biết họ đã nhận được email hay chưa, thậm chí nếu sốt 
ruột, bạn còn phải nhắn tin hoặc điện thoại để nhắc họ… 
kiểm tra email – một việc đáng ra không cần phải thực 
hiện nếu người nhận có thói quen tốt trong trả lời email.

Vậy nên xử lý các email đến như thế nào? Hãy cố gắng 
trả lời email trong khoảng 3 giờ đồng hồ sau khi nhận 
được email (lý tưởng nhất là vài phút sau khi nhận được 
email). Nếu quá bận rộn thì thời hạn tối đa là 24 giờ kể 
từ khi nhận. Đó là với email trả lời chính thức cho những 
vấn đề phức tạp. Còn thực ra, với bất kể email nào bạn 
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cũng có thể trả lời ngay lập tức, ngay cả email đưa ra các 
đề nghị/yêu cầu khó khăn cần nhiều thời gian để xử lý 
trong khi bạn đang bận một việc khác. Việc phản hồi sớm 
chứng tỏ thiện chí cũng như tác phong làm việc chuyên 
nghiệp của người nhận. Cách làm trong trường hợp đó 
rất đơn giản: Ngay sau khi nhận được email, bạn có thể 
soạn email phản hồi với nội dung ngắn gọn “Tôi đã nhận 
được email của anh về việc XYZ. Tôi đang chuẩn bị dự 
một cuộc họp nên hẹn anh đến 3 giờ chiều nay sẽ trao 
đổi lại cụ thể với anh.” (tất nhiên không thể thiếu phần 
mở đầu và kết thúc email).

Đừng để sau vài ngày làm việc mới trả lời email. Nếu bạn 
trả lời email quá chậm trễ, người gửi sẽ nghĩ bạn chưa 
tập trung vào công việc, làm việc không khoa học, thiếu 
chuyên nghiệp chứ họ không đánh giá bạn là người bận 
rộn và có nhiều việc quan trọng hơn để làm đâu.

5.SỬ DỤNG HỘP “TO:”, “CC:”, “BCC:” 
KHÔNG ĐÚNG CÁCH

Hộp “To:” dành cho người nhận trực tiếp. Người có tên 
trong hộp “To:” sẽ có trách nhiệm chính trong việc trả lời 
email, đặc biệt là khi tên người đó được nêu trong lời 
chào (Kính gửi/Gửi) của email.

Hộp “Cc:” (viết tắt của Carbon Copy – Bản sao) thực hiện 
chức năng đồng gửi. Nghĩa là người có tên trong hộp này 
nhận được email giống như người có tên trong hộp “To:” 
nhưng là người nhận gián tiếp nên hộp này thường được 
dùng cho trường hợp báo cáo, để biết… Họ có thể chỉ 
nhận email mà không nhất thiết trả lời.

Hộp “Bcc:” (viết tắt của Blind Carbon Copy – Bản sao ẩn) 
với chức năng tương tự “Cc:”, chỉ khác là người nhận ở 
hộp “To:” và “Cc:” không nhìn thấy bất cứ địa chỉ email 
nào trong hộp “Bcc:”. Ngược lại, người nhận có tên trong 
hộp “Bcc:” nhìn thấy tất cả các địa chỉ email ở các hộp 
“To:” và “Cc:”, nhưng cũng không nhìn thấy những địa chỉ 
email ở hộp “Bcc:”

Với những chức năng khác nhau như vậy, khi sử dụng ba hộp này, 
bạn cần lưu ý bốn điểm sau:

Thứ nhất: nếu muốn gửi email tới một nhóm và báo cáo 
một người khác, ví dụ: bạn là thành viên của một phòng, 
gửi email tới các thành viên trong phòng và báo cáo 
trưởng phòng, thì tên các thành viên sẽ ở hộp “To:”, tên 
trưởng phòng ở hộp “Cc:” chứ không phải bạn điền tên 
của tất cả mọi người vào một trong hai hộp này.

Thứ hai: tên của ai xuất hiện trong lời chào của email thì 
địa chỉ email của họ cũng sẽ xuất hiện đầu tiên tại hộp 
“To:” chứ không phải trong bất kỳ hộp nào khác.

Thứ ba: trong một số trường hợp đòi hỏi tính bảo mật 
cao, ví dụ email gửi ứng viên tuyển dụng/nhà thầu, bạn 
không được điền tên tất cả các ứng viên/nhà thầu vào 
hộp “To:” hoặc “Cc:” vì một điều dễ hiểu là làm như vậy bạn 
đã vô tình cung cấp danh sách những ứng viên/nhà thầu 
tham gia đợt tuyển dụng/đấu thầu. Đây là điều tối kỵ. Có 
người chọn giải pháp gửi email đồng loạt tới ứng viên/
nhà thầu bằng cách điền tên của tất cả mọi người vào 
hộp “Bcc:”. Đây là giải pháp… bất đắc dĩ và chưa chuyên 
nghiệp vì người nhận có cảm giác email đó không thực 
sự dành cho mình khi tên của họ xuất hiện trong hộp 
“Bcc:”. Tốt hơn là bạn sẽ gửi đích danh tới từng ứng viên/
nhà thầu. Và lý tưởng nhất là bạn có phần mềm trộn thư, 
khi đó, mọi người đều nhận được email gửi đích danh tên 
mình giống như khi người gửi soạn email gửi tới cá nhân 
từng người vậy.

Thứ tư: việc nhầm lẫn giữa “Cc:” và “Bcc:” có thể gây ra 
rắc rối lớn khi tên một số người nhận đáng ra cần ẩn đi 
thì lại xuất hiện ở hộp “Cc:”. Câu chuyện mới xảy ra vào 
tháng 11/2012 với người phát ngôn của Taliban có tên 
Qari Yousuf Ahmedi là một ví dụ khá điển hình. Người 
này đã gửi email thông cáo báo chí như thường lệ nhưng 
mắc phải một sai lầm trầm trọng trước khi nhấn nút gửi. 
Thay vì gửi đi dưới dạng Bcc  tới hàng trăm email, ông 
Ahmedi lại gửi đi bản Cc, làm lộ địa chỉ email của tất cả 
400 người nhận được email này. Một số người, trong đó 
có các phóng viên, rất bức xúc vì họ có thể gặp nguy 
hiểm khi địa chỉ email của họ hiện lên trong hộp “Cc:”. 
Có nhiều tình huống tương tự xảy ra trong việc giao dịch 
email thương mại. Với một số email, việc gửi cho quá 
nhiều người cùng lúc mà tên của họ đều xuất hiện ở hộp 
“To:” hay “Cc:” là điều cần tránh.

6.BẮT ĐẦU SOẠN EMAIL VỚI CÁC HỘP 
“TO:”, “CC:” VÀ “BCC:”

Hầu hết mọi người cho rằng việc cần làm đầu tiên sau khi 
màn hình soạn thảo email hiện lên là điền địa chỉ email 
vào các hộp địa chỉ. Tuy nhiên, đây là cách làm chưa 
đúng. Nếu bắt đầu một email bằng các hộp địa chỉ, có 
thể vì một lý do nào đó, trong lúc soạn email, bạn vô tình 
nhấn vào nút gửi và email chưa hoàn thiện được gửi đến 
cho (những) người nhận, mà thậm chí danh sách người 
nhận còn chưa được bạn cân nhắc kỹ. Bạn sẽ phải thực 
hiện một công việc tiếp theo là tiếp tục soạn email đang 
dang dở đó cho hoàn chỉnh rồi gửi đi và chắn chắn là 
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không thể thiếu lời xin lỗi ở đầu email. Các động tác đó 
rõ ràng là khiến bạn mất thời gian, làm phiền người nhận 
cũng như thể hiện tính thiếu chuyên nghiệp và có phần 
cẩu thả.

Vậy bạn nên bắt đầu từ đâu? Câu trả lời chính xác là: Bắt 
đầu với tiêu đề email. Việc bắt đầu với tiêu đề sẽ đem lại 
cho bạn ba lợi ích sau: Thứ nhất, chắc chắn bạn sẽ không 
mắc sai lầm “không có tiêu đề”; thứ hai, bạn sẽ tránh 
được lỗi gửi đi những email chưa hoàn thiện và tới danh 
sách người nhận cũng... chưa hoàn thiện; thứ ba, trong 
khi cân nhắc đặt tiêu đề cho email, chính bản thân bạn sẽ 
định hình được email bạn chuẩn bị gửi đi cần có những 
nội dung gì.

Sau khi soạn xong tiêu đề mới là lúc bạn bắt tay vào soạn 
nội dung của email. Bạn cần kiểm tra lại chính tả, ngôn 
từ, ngữ pháp, bố cục email rồi quay trở lại với tiêu đề 
(xem có cần chỉnh sửa tiêu đề hay không), cuối cùng là 
điền địa chỉ email vào các hộp địa chỉ và nhấn nút gửi.

7.NGƯỜI NHẬN ẨN DANH (BCC) TRẢ LỜI 
TẤT CẢ (REPLY TO ALL)

Đây là một sai lầm khá nghiêm trọng vì nó khiến những 
người trong cuộc bối rối, khó xử. Hãy thử tưởng tượng, 
bạn gửi email tới một người tên A, đồng thời gửi giấu 
tên tới một người tên B, có nghĩa là bạn bí mật cho B biết 
việc mình trao đổi email với A trong khi không muốn A 
biết email đó được đồng gửi tới B. Nếu B chọn nút “Trả lời 
tất cả” (Reply to all) để gửi email tới bạn và A thì không 
chỉ bạn rơi vào tình huống khó xử mà cả A và B cũng vậy. 

Vì thế, khi nhận được email, bạn cần quan sát xem mình 
là người nhận ở hộp “Cc:” hay hộp “Bcc:”. Nếu tên bạn xuất 
hiện ở hộp “Cc:”, bạn có thể chọn nút “Trả lời tất cả” để 
gửi email trả lời tới mọi người cùng lúc. Ngược lại, nếu 
tên bạn xuất hiện ở hộp “Bcc:”, bạn chỉ được quyền đọc 
email đó và nếu muốn trả lời, bạn chỉ được trả lời người 
gửi. Nói cách khác, bạn chỉ được chọn nút “Reply” chứ 
không được chọn nút “Reply to all” khi bạn là người nhận 
ẩn danh.

Trong thực tế, để tránh những tình huống khó xử có thể 
xảy ra như vừa nêu, một số công ty đã nhờ tới sự can 
thiệp của bộ phận IT để tắt chức năng “Reply to all” đối 
với người nhận ẩn danh.

8.LẠM DỤNG TÍNH NĂNG TRẢ LỜI TẤT CẢ/
GỬI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI (REPLY TO ALL/SEND 
TO ALL)

Không chỉ trong trường hợp người nhận ẩn danh trả lời 
tất cả mới gây ra tình huống khó xử mà ngay cả trường 
hợp người nhận trong hộp “To:” và “Cc:” cũng vậy nếu như 
email trả lời tất cả mang tính cá nhân hoặc có chứa thông 
tin bảo mật không nên phổ biến rộng rãi cho mọi người 
biết, hoặc chỉ đơn giản là vô tình tạo ra thư rác khi một số 
người nhận trở thành nạn nhân của việc lạm dụng tính 
năng “Reply to all”.

Do đó, giải pháp đưa ra là: Bạn hãy cân nhắc có nên 
chọn nút “Reply to all” hay chỉ cần chọn “Reply” để trả 
lời người gửi.

Một kiểu lạm dụng khác đối với các tính năng của email 
là “Gửi tới tất cả mọi người”. Ví dụ: Nhân viên của một 
công ty chỉ cần nhập một địa chỉ duy nhất vào một 
trong các hộp địa chỉ rồi soạn và gửi email là ngay lập 
tức tất cả mọi người trong công ty nhận được cùng một 
email. Địa chỉ duy nhất đó chính là địa chỉ nhóm, có dạng 
AllPeople[company’s name] (hoặc Tất cả[tên công ty]). 
Thực chất việc tạo ra địa chỉ nhóm xuất phát từ nhu cầu 
thực tế: Tránh mất quá nhiều thời gian, công sức, hạn 
chế nhầm lẫn khi phải nhập từng địa chỉ email của một 
nhóm người có số lượng đôi khi lên đến hàng trăm người.  
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Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp và không 
phải ai cũng có thể tùy ý gửi email tới địa chỉ nhóm. Chỉ 
trong trường hợp cần thông báo rộng rãi tới tất cả mọi 
người về một sự kiện của công ty mà có liên quan tới mọi 
thành viên, một quy định nội bộ, lời chúc mừng/cám ơn 
hay kêu gọi của lãnh đạo cao nhất... thì người gửi mới 
được điền địa chỉ nhóm vào hộp địa chỉ.

IT có thể sẽ can thiệp vào việc phân quyền cho một số ít 
người được gửi email tới địa chỉ nhóm. Thông thường chỉ 
có các lãnh đạo cấp cao, trưởng các bộ phận liên quan tới  
truyền  thông,  pháp  chế,  nhân  sự,  IT  mới  được  phân 
quyền. Việc bất kỳ thành viên nào trong công ty cũng có 
thể gửi email tới địa chỉ nhóm (tức là tới toàn thể lãnh 
đạo và nhân viên của công ty) có thể gây ra tình trạng 
thiếu kiểm soát và thư rác.

9.TÙY TIỆN CHUYỂN TIẾP (FORWARD) 
EMAIL

Tình huống sai lầm tiêu biểu có liên quan đến tính năng 
này là chuyển tiếp email người khác gửi cho mình đến 
một nhóm rất đông người, trong khi email đó có chứa 
các thông tin bảo mật hoặc chưa được phép phổ biến 
rộng rãi (ví dụ: thông tin về lương-thưởng, sắp xếp nhân 
sự, tổ chức bộ máy…).

Trước khi chuyển tiếp email có chứa các thông tin nhạy 
cảm như vậy, bạn nên hỏi ý kiến của người gửi email đó 
và cân nhắc danh sách người nhận email chuyển tiếp của 
bạn. Nếu tùy tiện chuyển tiếp email, bạn có thể gây ra 
những rắc rối không đáng có và đánh mất niềm tin của 
người gửi email cho bạn.

Kiểu sai lầm tiếp theo là chuyển tiếp email của một 
người/nhóm người với mục đích chế giễu, đùa cợt. Đây 
là điều tối kỵ trong giao tiếp email nơi công sở. Hệ thống 
email của công ty được lập ra để trao đổi các vấn đề liên 
quan đến công việc chứ không phải để tạo ra diễn đàn 
như một trang web.

10.NGHĨ RẰNG CHỈ NGƯỜI NHẬN ĐỌC 
ĐƯỢC EMAIL

Sai lầm thứ 10 có liên quan đến sai lầm thứ 9. Nhiều 
người nghĩ rằng khi mình gửi email tới ai thì chỉ người 

đó mới đọc được email đó. Thực ra không phải như vậy. 
Email của bạn có thể được chuyển tiếp nhiều lần đến rất 
nhiều người khác nhau. Do đó, hãy cẩn thận với ngôn từ 
mà bạn sử dụng trong email. 

Email công việc không nên chứa đựng nhiều cảm xúc và 
yếu tố cá nhân bên trong. Đây là lý do để bạn không vội 
vã gửi/trả lời email khi đang quá nóng giận hoặc gửi đi 
những email có các thông tin chưa xác thực/thông tin 
bảo mật, email chỉ trích một ai đó… vì rất có thể email 
này sẽ được chuyển tiếp tới nhiều địa chỉ khác.

11.SỬ DỤNG HOÀN TOÀN CHỮ IN HOA

Nhiều người cho rằng sử dụng chữ in hoa sẽ dễ đọc hơn vì 
các ký tự lớn hơn so với chữ thường. Đây là quan điểm sai 
lầm. Các nhà tâm lý học đã tiến hành nhiều thử nghiệm 
và phân tích rồi đi đến kết luận, việc sử dụng hoàn toàn 
chữ in hoa trong một văn bản sẽ gây khó đọc vì lúc đó 
mọi chữ đều biến thành hình chữ nhật đơn điệu (ví dụ: 
ENGLISH, VIETNAMESE, JAPANESE, AMERICAN). Hơn thế 
nữa, một văn bản hoàn toàn sử dụng chữ in hoa thì giống 
như ai đó đang la hét (yelling) vì người đọc hiểu là người 
soạn văn bản cần nói to những từ được in hoa.

Do đó, bạn hãy nhớ tắt phím Caps Lock khi soạn email. 
Một thông tin thêm, các máy tính ChromeBook  đã loại 
bỏ phím này ra khỏi bàn phím của mình.

12.SỬ DỤNG BIỂU TƯỢNG CẢM XÚC 
(EMOTICON) TRONG EMAIL VỀ CÔNG VIỆC

Mặc dù các biểu tượng cảm xúc được sử dụng khá thường 
xuyên trên các ứng dụng chat (trò chuyện trực tuyến) 
như Yahoo, Skype, Paltalk, Gmail, Facebook… và ngay 
trong các ứng dụng email cũng có các biểu tượng cảm 
xúc với rất nhiều hình khuôn mặt biểu cảm giúp người 
soạn tin có thể dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình. Việc 
sử dụng các biểu tượng này trong khi chat là có thể chấp 
nhận được. Ngược lại, với các email trao đổi về công việc, 
bạn không nên sử dụng vì chúng khiến người nhận email 
nghĩ rằng bạn không nghiêm túc trong công việc.

Những nhân viên ít kinh nghiệm và sinh viên mới ra trường 
dễ mắc phải sai lầm này hơn vì có thể vẫn giữ thói quen soạn 
email giống như để gửi cho bạn bè hoặc giống như khi chat.
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13.THIẾU TẬP TIN ĐÍNH KÈM 
(ATTACHMENT FILE) HOẶC KHÔNG GIẢI 
THÍCH VỀ TẬP TIN ĐÍNH KÈM

Mọi người thường có xu hướng đánh máy nhanh hơn khi 
soạn email nên rất dễ “quên” đính kèm tài liệu trước khi gửi 
hoặc không có một lời giải thích nào về tập tin đính kèm.

Trong trường hợp thứ nhất, sẽ có ít nhất 2 email phát sinh: 
Một của người nhận, nhắc bạn gửi tài liệu đính kèm; một 
của bạn, kèm theo một lời xin lỗi vì quên đính kèm. Đây là 
lỗi không lớn nhưng rất hay gặp. Một số ứng dụng email 
đã cài đặt sẵn chế độ cảnh báo tự động để giúp người gửi 
tránh được lỗi này: Nếu trong nội dung email có từ “attach” 
hoặc “attachment” mà người gửi chưa đính kèm tập tin, 
khi gửi, một thông báo sẽ hiện lên hỏi người gửi có đính 
kèm tập tin không.

Trong trường hợp thứ hai, nếu người gửi không giải thích 
gì về các tập tin đính kèm, người nhận sẽ không chú tâm 
và không coi trọng chúng nên có thể bỏ qua. Bạn nên giải 
thích vắn tắt về nội dung của các tập tin đính kèm đó.

Có một lưu ý liên quan đến tập tin đính kèm: Bạn nên đặt 
tên cho tập tin đó thật rõ ràng (giống như khi bạn đặt tiêu 
đề email vậy). Ví dụ, thay vì “Danh sach.doc” có thể là “Danh 
sach tham du hoi nghi KHKD 2014.doc” (với tên tập tin, bạn 
có thể dùng tiếng Việt không dấu để phòng trường hợp 
máy tính của người nhận không đọc được tên của tập tin 
bằng tiếng Việt có dấu do bị lỗi phông chữ).

14 . QUÁ NHIỀU THÔNG TIN TRONG MỘT EMAIL
Khi có quá nhiều thông tin trong một email, người 
nhận sẽ bị “quá tải”, khó nắm bắt hết các nội dung và 
dễ bỏ sót các chi tiết quan trọng. Bản thân người gửi 
cũng sẽ gặp khó khăn khi đặt tiêu đề cho email vì nếu 
muốn có một tiêu đề bao quát được nội dung email thì 
nó sẽ rất dài, trong khi yêu cầu đối với tiêu đề là ngắn 
gọn. Ngoài ra, một thời gian sau, cả người gửi và người 
nhận đều sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm lại thông 
tin mà hai bên đã trao đổi vì không biết nó nằm trong 
email nào.

Giải pháp cho vấn đề có quá nhiều thông tin cần chuyển 
tải qua email, đó là: Tách nội dung trao đổi thành nhiều 
email, mỗi email chỉ đề cập đến một chủ đề.

Ví dụ, ngân hàng ABC cần gửi tới khách hàng mới mở 
thẻ tín dụng các thông tin: Tài khoản đã được kích hoạt, 
khuyến mãi cho chủ thẻ và chương trình cho vay mua 
nhà. Nếu gộp tất cả các nội dung đó trong một email, bạn 
thử hình dung mình sẽ đặt tiêu đề email như thế nào? 
Người nhận sẽ cảm nhận ra sao?

Trong tình huống này, tốt nhất bạn nên gửi cho khách 
hàng 3 email với tiêu đề lần lượt là “Ngân hàng ABC – 
Thông báo tài khoản đã được kích hoạt”, “Ngân hàng 
ABC – Khuyến mãi hấp dẫn dành cho chủ thẻ mới”, 
“Ngân hàng ABC – Chương trình cho vay mua nhà với lãi 
suất ưu đãi”. 

NGOÀI 14 SAI LẦM PHỔ BIẾN KỂ TRÊN 
CÒN CÓ MỘT SỐ SAI LẦM KHÁC

- Không giới thiệu bản thân trong lần giao dịch email đầu 
tiên. Dù mọi thông tin về người gửi đã có trong phần chữ 
ký, một vài câu giới thiệu về bản thân chính là cách để 
người gửi thể hiện sự tôn trọng người nhận cũng như tôn 
trọng bản thân mình.

- Không cách dòng sau mỗi ý. Điều này khiến người đọc 
mệt mỏi vì phải cố gắng hiểu nội dung email gồm có 
những ý chính gì. Lời khuyên đưa ra là: Hãy nhấn enter 
sau mỗi ý để chuyển sang ý mới.

- Có quá nhiều định dạng và màu sắc khác nhau trong một 
email làm người nhận khó chịu. Bạn nên sử dụng chỉ một 
phông chữ, dạng thường (regular) chọn màu đen hoặc 
xanh đậm.

- Email được đánh giá là một trong những phát minh 
có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống hiện đại vì nó 
làm thay đổi mạnh mẽ cách thức con người liên lạc với 
nhau. Đồng thời, email cũng là một công cụ giao tiếp 
hiệu quả giúp bạn thể hiện hình ảnh văn minh và tính 
chuyên nghiệp trong công việc nếu như bạn xây dựng 
cho mình thói quen tốt khi sử dụng email. Trong đó, việc 
đầu tiên cần làm là tránh được những sai lầm kể trên. 
Ban đầu, một số người cho rằng như vậy là cứng nhắc 
quá và rất khó để cùng một lúc tuân theo tất cả những 
“quy tắc” này. Tuy nhiên, nếu thực hiện chúng một cách 
thường xuyên, bạn có thể thấy thực ra các quy tắc này 
hết sức đơn giản, đến mức bạn cảm thấy dường như 
chúng không hề tồn tại./.






