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Hệ thống hưu trí là bộ phận quan trọng của hệ thống an sinh xã
hội tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Hệ thống hưu trí thông
thường được xây dựng gồm ba tầng (phúc lợi xã hội, hưu trí bắt
buộc, hưu trí tự nguyện) nhằm đảm bảo diện bao phủ rộng và
cung cấp sản phẩm hưu trí linh hoạt, đảm bảo nhu cầu và
quyền lợi cho người cao tuổi. Tùy theo trình độ phát triển kinh
tế và cơ cấu dân số xã hội, hệ thống hưu trí được xây dựng
tương đối khác biệt theo từng quốc gia.

kinh nghiệm quốc tế 
và xu hướng cải cách

HỆ THỐNG HƯU TRÍ TRÊN THẾ GIỚI:
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Theo Mercer Global Index (MMGI),
tổ chức đánh giá hệ thống hưu trí
quốc tế, có 3 yếu tố để đánh giá
hiệu quả một hệ thống hưu trí:
tính đầy đủ (Adequacy), tính bền

vững (Sustainability) và khả năng tích hợp
(Integrity). Đánh giá của MMGI (2013) cho
thấy vấn đề bền vững là yếu tố đáng quan
ngại nhất trong nhóm 3 yếu tố kể cả đối với
các hệ thống thuộc nhóm các quốc gia có
nền kinh tế hàng đầu thế giới (1) . Rõ ràng,
thay đổi cơ cấu dân số toàn cầu cùng với
những thay đổi về kinh tế xã hội đang đặt ra
thách thức to lớn đối với tính ổn định trong
dài hạn của hệ thống hưu trí. Cải cách hệ
thống hưu trí hướng tới mục tiêu bền vững,
đảm bảo an toàn tài chính cho người cao
tuổi trong dài hạn tiếp tục là vấn đề cấp thiết
tại hầu hết các quốc gia.

Nội dung bài viết bao gồm 3 phần: khái
niệm cơ bản nhất về hưu trí, ví dụ về hệ
thống hưu trí tại một số quốc gia và giới
thiệu một vài nét về xu hướng cải cách hệ
thống hưu trí đang diễn ra trên thế giới. Hy
vọng thông qua bài viết, người đọc có thể có
cái nhìn cơ bản và khái quát về lĩnh vực còn
khá mới mẻ này.

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ KIẾN THỨC
CHUNG VỀ HỆ THỐNG HƯU TRÍ

Chương trình hưu trí (Pension Plan)
Pension (thu nhập hưu trí) plan (chương

trình/ thỏa thuận) là thỏa thuận mang tính
pháp lý về thu nhập hưu trí. Thỏa thuận này
có thể là một phần của thỏa thuận lao động
hoặc là một thỏa ước riêng được xác lập theo
quy định pháp luật. Thỏa thuận hưu trí
thường gắn với các ưu đãi đặc biệt về thuế
nhằm đảm bảo thu nhập cho các thành viên/
đối tượng tham gia khi đến độ tuổi về hưu.
Bên cạnh mục tiêu đảm bảo thu nhập hưu
trí, thỏa thuận có thể bao gồm các điều
khoản chi trả thu nhập trong các trường hợp
người tham gia mất khả năng lao động hay
gặp tai nạn, bệnh tật.

Phân loại
Có nhiều cách khác nhau để phân loại

pension plan, ví dụ như phân loại theo đơn
vị cung cấp sản phẩm, phân loại theo tính
chất sản phẩm.

TH.S TRẦN PHƯƠNG THẢO - THS. NGUYỄN ANH TUẤN
KHỐI CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN LÝ RỦI RO - TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Phân loại theo đơn vị cung cấp sản phẩm: 
Chương trình hưu trí do Nhà nước cung cấp

(Public pension): Chương trình hưu trí do Nhà nước điều hành và đảm bảo thanh
toán quyền lợi hưu trí. 

Chương trình hưu trí do tư nhân cung cấp (Private penson): Chương trình hưu
trí do các tổ chức tư nhân điều hành và đảm bảo thanh toán quyền lợi hưu trí.
Chương trình hưu trí tư nhân có thể được sử dụng như giải pháp bổ sung hoặc
thay thế cho Chương trình hưu trí do Nhà nước cung cấp.

Phân loại theo tính chất chương trình hưu trí: 
Chương trình hưu trí có mức hưởng xác định trước (Defined benefit - DB): Mức

chi trả được xác định theo công thức cho trước với các yếu tố đầu vào là thời
gian đóng góp và thu nhập của người đóng góp. Tùy theo mô hình, Nhà
nước/người sử dụng lao động/đơn vị cung cấp sản phẩm hưu trí, sẽ phải chịu
rủi ro tài chính đối với các khoản chi trả cho người được hưởng.

Chương trình hưu trí có mức đóng xác định (Defined contribution - DC): Mức
chi trả được xác định dựa trên phần đóng góp thực tế của người tham gia cộng
với lợi nhuận đầu tư. Người đóng góp là người phải chịu rủi ro tài chính trong
chương trình hưu trí có mức đóng xác định.

Chương trình hưu trí tài khoản cá nhân ước tính (Notional Defined contribu-
tion - NDC): Mức chi trả được tính dựa trên phần đóng góp cộng với lợi nhuận
đầu tư tính trên một mức lãi suất do tổ chức điều hành quy định. Nhà
nước/người sử dụng lao động/đơn vị cung cấp sản phẩm hưu trí sẽ phải chịu
rủi ro tài chính trong chương trình hưu trí tài khoản cá nhân ước tính.

HỆ THỐNG HƯU TRÍ ĐA TẦNG VÀ MÔ HÌNH ĐA TRỤ CỘT 
Hệ thống hưu trí đa tầng
Theo tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (Organization for Economic Cooperation

and Development - OECD), mô hình một hệ thống hưu trí có thể được khái quát
theo 3 tầng cơ bản được trình bày dưới đây:

Tầng 1 – Hệ thống an sinh xã hội: Hệ thống an sinh xã hội được xây dựng với
mục tiêu tái phân phối thu nhập và đảm bảo thu nhập tối thiểu cho đại bộ phận
dân cư. 

Tầng 2 – Hệ thống hưu trí bắt buộc: mục tiêu tiết kiệm, đảm bảo mức thu nhập
khi về hưu của người lao động đạt tỷ lệ tương đối so với mức thu nhập trong
giai đoạn làm việc.

Tầng 3 – Hệ thống hưu trí tự nguyện: mục tiêu bổ sung cho thu nhập tầng 2 nhằm
đảm bảo mức sống cao hơn cho người cao tuổi, phần đóng góp mang tính tự
nguyện. Hệ thống hưu trí tự nguyện cho phép có sự tham gia của lao động tự do.

Hệ thống

hưu trí

Hệ thống an sinh
xã hội (Tái phân
phối thu nhập) 

Hệ thống hưu
trí bắt buộc
(Tiết kiệm)

Nhà nước
cung cấp

Tư nhân
cung cấp

Tư nhân
cung cấp

Hệ thống hưu
trí tự nguyện

(Tiết kiệm)

1. MMGI xây dựng hệ thống xếp hạng 5 mức từ A (cao
nhất) đến E (thấp nhất). Theo đó, xếp hạng về tính bền
vững của Mỹ: C, Anh: D, Pháp: E. 



Mô hình đa trụ cột do Ngân hàng Thế giới xây dựng (WB)
Nhằm phát triển mô hình hệ thống hưu trí với mục tiêu đảm bảo an toàn

tài chính cho người cao tuổi, năm 1994, WB đưa ra mô hình “mẫu” với 3 trụ cột:
Hưu trí Bảo hiểm Xã hội (Trụ cột 1), Hưu trí nghề nghiệp (Trụ cột 2), Tiết kiệm/
Hưu trí tự nguyện (Trụ cột 3). Năm 2005, WB tiếp tục bổ sung thêm hai trụ cột
vào mô hình: Phúc lợi xã hội (Trụ cột 0) và các chương trình hỗ trợ phi tài chính
của Chính phủ (Trụ cột 4). Hiện tại, ngày càng có nhiều quốc gia cải cách hệ
thống hưu trí hướng tới mô hình đa trụ cột do WB xây dựng.

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG HƯU TRÍ TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA
Nhằm cung cấp cho người đọc các góc nhìn cụ thể và đa dạng hơn về mô hình

hệ thống hưu trí trên thế giới, trong phần này, ba hệ thống hưu trí Nhật Bản - nền
tảng chương trình hưu trí mức hưởng xác định trước, Hồng Kông - nền tảng
chương trình hưu trí mức đóng xác định và Úc - hệ thống hưu trí được nhiều tổ
chức đánh giá cao về mức độ phát triển sẽ lần lượt được trình bày trong phần này. 

Nhật Bản
Chi trả phúc lợi hưu trí tại Nhật Bản được tiến hành từ thời kỳ Edo (1603-1867)

dưới hình thức hưu trí tự nguyện, chủ lao động chi trả một lần “otsukaresama
deshita” cho người lao động khi họ nghỉ hưu. Tuy nhiên phải đến 1942, hệ thống
hưu trí Nhật Bản mới được chính thức thành lập với sự ra đời của chương trình
hưu trí cho người lao động (Worker Pension Insurance), sau đó được chuyển đổi
thành Chương trình hưu trí cho nhân viên (Employee Pension Insurance - EPI)
vào năm 1944.
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Nền tảng hệ thống hưu trí Nhật Bản là trụ
cột 1 - Hưu trí Bảo hiểm Xã hội với 2 chương
trình hưu trí có mức hưởng xác định trước: EPI
(Employee’s Pension Insurance) cho lao động
ngoài quốc doanh, chương trình hỗ trợ hưu trí
(Mutual Aid Pension) cho lao động thuộc các
doanh nghiệp Nhà nước và giáo viên, nhân
viên các trường tư thục. 

Từ giai đoạn 1950, Nhật Bản tiến hành cải
cách hệ thống theo mô hình hệ thống đa trụ
cột với một loạt chương trình hưu trí tự
nguyện như TQPPs, quỹ EPF, các chương trình
hưu trí doanh nghiệp và hưu trí cá nhân. Đồng
thời, thông qua mô hình quỹ EPF, Nhật Bản
cho phép chuyển một phần nghĩa vụ đóng
Hưu trí Bảo hiểm Xã hội sang các quỹ hưu trí
doanh nghiệp. Các chương trình hưu trí mức
đóng xác định cũng bắt đầu được triển khai tại
Nhật Bản từ 2001. 

Mặc dù đã triển khai các chương trình hưu
trí có mức đóng xác định, phần lớn tài sản hưu
trí Nhật Bản hiện vẫn nằm trong các chương
trình hưu trí có mức hưởng xác định trước
(chiếm 98% tổng giá trị tài sản hưu trí 2012 -
Tower Watson). Hiện tỷ lệ thay thế (replace-
ment rate) trung bình tại Nhật đang đạt 41,4%.

Trụ cột 0 - Phúc
lợi xã hội

Đối tượng:
toàn bộ cư dân. 
Mục tiêu đảm
bảo mức sống
tối thiểu cho
người cao tuổi. 
Nguồn ngân
sách chính phủ
Hình thức:
Phúc lợi xã hội

Trụ cột 1-Hưu trí
Bảo hiểm Xã hội

Đối tượng: người
tham gia lao động
trong các lĩnh vực
kinh tế - xã hội.
Tính chất: bắt
buộc 
Mức đóng góp tính
dựa trên thu nhập
người lao động.
Nguồn từ đóng
góp từ người lao
động và chủ sử
dụng lao động.
Hình thức:
chương trình hưu
trí có mức hưởng
được xác định
trước (DB -PAYG *) 

Trụ cột 2-Hưu trí
nghề nghiệp

Đối tượng: người
tham gia lao động
trong các lĩnh vực
kinh tế - xã hội.
Tính chất: bắt
buộc. Đóng góp
thông qua tài
khoản cá nhân
của người lao
động.
Nguồn từ đóng
góp từ người lao
động và chủ sử
dụng lao động.
Hình thức:
chương trình hưu
trí có mức đóng
xác định (DC)

Trụ cột 3- Tiết kiệm
skg

Đối tượng: người
tham gia lao động
trong các lĩnh vực
kinh tế
Tính chất: tự nguyện
Nguồn từ tiết kiệm
của người lao động/
hỗ trợ từ chủ sử dụng
lao động/ đóng góp
từ cả người lao động
và chủ lao động.
Hình thức: Đa dạng:
Chương trình hưu trí
có mức hưởng được
xác định trước (DB),
mức đóng xác định
(DC), chương trình
tiết kiệm hưu trí cá
nhân,…

Trụ cột 4- Sức
khỏe và nhà ở

Đối tượng:
toàn bộ cư dân
Hình thức:
các chương
trình hỗ trợ từ
Chính phủ:
chương trình
chăm sóc Y tế
công, chương
trình nhà ở
công...

Mô hình hệ thống hưu trí của World Bank

(*) Pay-As-You-Go (PAYG): khoản tiền thu hiện tại được chi trả cho các chi phí hiện tại, nói cách khác,
khoản thu từ người đang có nghĩa vụ đóng góp được sử dụng chi trả cho người đang được hưởng
quyền lợi từ chương trình hưu trí.

Trụ cột 0- Phúc
lợi xã hội

National
Pension

Trụ cột 1-Hưu trí Bảo
hiểm Xã hội

Mutual Aid Associ-
ation, Employees’
Pension Insurance

Trụ cột 3- Tiết kiệm/
Hưu trí tự nguyện

TQPPs/EPF/DB
Pension/DC Pen-
sion

Trụ cột 4-Sức khỏe
và Nhà ở

Các chương trình
hỗ trợ từ chính
phủ

Mô hình hệ thống hưu trí của Nhật Bản
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Hồng Kông
Hệ thống hưu trí Hồng Kông chỉ mới phát triển trong 3 thập niên gần

đây, mở đầu bằng sự ra đời của chương trình hưu trí tư nhân tự nguyện
ORSO (1993), tiếp đến là chương trình hưu trí tư nhân tính chất bắt buộc
MPF (2000). Sự ra đời của MPF đã mang lại những thay đổi đáng kể đối
với hệ thống hưu trí Hồng Kông: từ chỉ có 1/3 lực lượng lao động tham
gia chương trình hưu trí năm 2000, hiện tại đã có đến 84% lực lượng lao
động Hồng Kông là thành viên các chương trình hưu trí trong đó 70%
tham gia chương trình MPF (nguồn mpfa.org.hk). 

Khác với ORSO (tính chất tự nguyện, cho phép lựa chọn tham gia
chương trình mức hưởng xác định trước hoặc mức đóng xác định), MPF
là chương trình hưu trí tư nhân bắt buộc theo mô hình mức đóng xác định
dành cho người lao động. Người lao động trong độ tuổi tử 18-65 đều có
nghĩa vụ phải tham gia chương trình MPF. MPF cho phép chủ doanh
nghiệp/ người lao động đóng góp thêm vào chương trình hưu trí dưới
hình thức tự nguyện, tuy nhiên phần đóng góp này sẽ không được khấu
trừ thuế. Tại thời điểm mới triển khai chương trình, chủ lao động là người
quyết định lựa chọn đơn vị cung cấp sản phẩm hưu trí cho toàn bộ lao
động trong doanh nghiệp, tuy nhiên đến hiện tại, MPF đã phát triển theo
hướng thị trường tự do hơn khi cho phép người lao động được phép tự
do lựa chọn đơn vị cung cấp sản phẩm hưu trí.

Hồng Kông hiện đang có tỷ lệ thay thế bình quân đạt 41,3%; lợi tức
hưu trí đóng góp khoảng 1/3 thu nhập hưu trí của người nghỉ hưu.

Úc
Hệ thống hưu trí Úc được MMGI đánh giá cao về mức độ phát triển, xếp

hạng B về tính đầy đủ, tính bền vững và hạng A về khả năng tích hợp. Trụ
cột 2, hưu trí nghề nghiệp (bắt buộc) được xây dựng theo mô hình super-
annuation dựa trên sự đóng góp 3 bên: người lao động, chủ lao động và
hỗ trợ từ Chính phủ. Từ năm 1998, hệ thống superannuation cho phép
người lao động tự do lựa chọn đơn vị cung cấp sản phẩm hưu trí. Các giao
dịch có thể thực hiện qua các sàn giao dịch điện tử (clearinghouse) nhằm
giảm bớt chi phí quản lý và thay đổi quỹ. Các chương trình hưu trí nghề
nghiệp tại Úc tương đối đa dạng, bao gồm 2 nhóm chính: các chương
trình hưu trí nhóm (Occupational pension schemes) và chương trình hưu
trí cá nhân (Personal pension schemes). Trong đó, chương trình SMSFs
(self-managed superannuation fund) đã cho phép thành viên tự đứng ra
quản lý chương trình hưu trí của mình. 

Bên cạnh các chương trình hưu trí bắt buộc, hệ thống hưu trí Úc cho
phép cá nhân có thể tham gia thêm chương trình hưu trí tự nguyện dưới
dạng tài khoản tiết kiệm (RSAs - Retirement saving accounts) thiết kế theo
chính sách rủi ro thấp - lãi suất thấp (low risk/ low income).

Trụ cột 1- 
Phúc lợi xã hội

Old Age
Allowance

Trụ cột 3-
Hưu trí nghề nghiệp

ORSO/ MPF

Trụ cột 5-
Sức khỏe và Nhà ở

Các 
chương trình 

hỗ trợ từ 
chính phủ

Mô hình hệ thống hưu trí của Hồng Kông

Cải cách hệ thống

hưu trí hướng tới

mục tiêu bền vững,

đảm bảo an toàn tài

chính cho người cao

tuổi trong dài hạn

tiếp tục là vấn đề

cấp thiết tại hầu hết

các quốc gia.



SOÁ 3 | 2013
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM

CHUYEÂN ÑEÀ BAÛO HIEÅM HÖU TRÍ

6

Hệ thống superannuation có độ bao phủ trên
90% lực lượng lao động, tỷ lệ thay thế trung bình
hiện đạt 65,9%, lợi tức hưu trí chiếm khoảng 63%
tổng thu nhập người nghỉ hưu. 

XU HƯỚNG CẢI CÁCH HỆ THỐNG HƯU TRÍ 
TRÊN THẾ GIỚI

Xu hướng già hóa dân số diễn ra nhanh chóng
cộng với những thay đổi về mặt kinh tế xã hội lao
động đang đặt ra những thách thức về tính đầy đủ
(Adequacy) và đặc biệt là tính bền vững (Sustain-
ability) cho hệ thống hưu trí hầu hết các quốc gia.
Hưu trí là vấn đề xã hội không mới nhưng đã không
nhận được sự quan tâm đúng mức của Chính phủ
và công chúng cho đến thời gian gần đây khi các
tài sản hưu trí bị ảnh hưởng nặng nề do tác động
từ các cuộc khủng hoảng tài chính. Nếu không có
những cải cách kịp thời, các thách thức đối với hệ
thống hưu trí sẽ không chỉ còn là vấn đề đảm bảo
về tài chính mà có thể dẫn đến nguy cơ mất ổn định
đời sống kinh tế - xã hội.

Nhận thức được các vấn đề phải đối mặt, nhiều
quốc gia đã tiến hành cải cách hệ thống hưu trí với
mục tiêu xây dựng hệ thống hưu trí có tính ổn định
và bền vững hơn trong dài hạn. Mặc dù các chính
sách cải cách tiến hành rất đa dạng, phụ thuộc
nhiều vào tình hình kinh tế - xã hội cụ thể mỗi quốc
gia, xu hướng cải cách vẫn mang nhiều nét tương
đồng. Về hệ thống: các chương trình hưu trí bắt
buộc chuyển dịch dần từ khu vực Nhà nước sang
khu vực tư nhân, các chương trình hưu trí tự
nguyện được xây dựng hoặc chú ý phát triển hơn.
Về tính chất: các chương trình hưu trí có xu hướng
chuyển đổi từ phương thức mức hưởng xác định
trước sang mức đóng xác định. Đồng thời, xu
hướng hệ thống hưu trí cho phép sự tham gia của
nhiều đơn vị trung gian như như đơn vị giám sát,
đơn vị quản lý tài sản, tổ chức đầu tư (ngân hàng,
công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, tổ chức tín
dụng…), đơn vị quản trị chương trình hưu trí cũng
ngày càng trở nên phổ biến.

Tài liệu tham khảo
1. E.Liu and J.Lee, The Hongkong and Australia Pen-

sion system: An overview, 1997
2. C.Y.Horioka, Japan’s public pension system in the

21st Century, 1999
3. World Bank, Old Age Income Support in the 21st

Century , 2005
4. Horioka, Japan’s public pension system in the

21st Century, 2007
5. World Bank, The World Bank Pension Conceptual

Framework , 2008
6. APRA, Superannuation fund governance: An in-

terpretation, 2008
7. OECD, Pension at a Glance, 2011
8. Melbourne Mercer Global Pension Index, 2013
9. Tower Watson, Global Pension Assets Study, 2013
10. www.mpfa.org.hk

Xu hướng già
hóa dân số diễn
ra nhanh chóng
cộng với những
thay đổi về mặt
kinh tế xã hội
lao động đang
đặt ra những
thách thức về
tính đầy đủ 
(Adequacy) và
đặc biệt là tính
bền vững 
(Sustainability)
cho hệ thống
hưu trí hầu hết
các quốc gia. 

Trụ cột 0 – 
Phúc lợi xã hội

Age Pension

Trụ cột 2 - 
Hưu trí nghề nghiệp

Coporate Fund/ Industry
Fund/ Pulic Fund/ Retail

Fund/ SMSFs/ ERFs (*)

Trụ cột 4 - 
Sức khỏe và Nhà ở

Các chương trình 
hỗ trợ từ chính phủ

Hệ thống hưu trí Úc

Trụ cột 3 - 
Tiết kiệm/ Hưu trí tự nguyện

RSAs

(*): Các chương trình hưu trí đều thuộc hệ thống superannuation, SMSFs: Self-managed
Superannuation funds, ERFs: Eligible rollover funds; RSAs: retirement saving accounts.
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Hiện trạng
và 

thách thức

HỆ THỐNG HƯU TRÍ VIỆT NAM:
Thế giới đang già hóa nhanh

chóng, không nằm ngoài xu thế
đó Việt Nam là một trong những

quốc gia có tốc độ già hóa nhanh
nhất ở Châu Á và đứng thứ 7 trên

thế giới. Việt Nam đang nằm
trong thời kỳ dân số vàng, cho

thấy chúng ta đã đạt được những
thành tựu to lớn trong việc cải
thiện đáng kể về chăm sóc sức
khỏe cộng đồng và phát triển

kinh tế- xã hội. Tuy nhiên sự già
hoá của dân số đã tác động

không nhỏ đến ngân sách chính
phủ và sự bền vững tài chính của

quỹ hưu trí. Bài viết này đề cập
đến hệ thống hưu trí của Việt

Nam trong điều kiện dân số già
và xem xét các hướng cải cách hệ
thống hưu trí nhằm đáp ứng nhu

cầu của xã hội hiện nay. 

XU HƯỚNG GIÀ HÓA DÂN SỐ VIỆT NAM 
Sự thay đổi của dân số có tác động lớn đến hoạt

động kinh tế, xã hội của các nước, khu vực và toàn
thế giới. Việt Nam không nằm ngoài xu hướng đó,
thời gian gần đây sự thay đổi của dân số có thể thấy
rõ nhất là hiện tượng dân số già hóa nhanh do tỷ
lệ sinh giảm và tuổi thọ tăng lên, theo đó tỷ lệ phụ
thuộc cũng tăng nhanh chóng. 

Số liệu của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm
2012 của Tổng cục Thống kê cũng như con số dự
báo của tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)-Liên hiệp
quốc (UN) cho thấy số lượng người cao tuổi đang
tăng nhanh hơn bất cứ nhóm dân số nào khác. 

LƯU HẢI VÂN
KHỐI CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN LÝ RỦI RO - TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Biểu đồ 1: Tháp dân số 
Nguồn: UN (2010)
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Mức sống được cải thiện của người dân
Việt Nam đã dẫn đến tuổi thọ cũng tăng
nhanh chóng, tuổi thọ trung bình từ 40,2
năm vào năm 1950 lên tương ứng 69,2 và 73
vào năm 2001 và 2012 và đến năm 2050
theo dự báo của UN tuổi thọ trung bình sẽ là
80,4 trong đó nữ là 82,5 tuổi, nam là 78,2
tuổi, tương đương với tuổi thọ dân số Châu
Âu - Châu Mỹ hiện nay. 

Tuổi thọ trung bình của dân số ngày càng
cao đã làm cho tỷ trọng người từ 65 tuổi trở
lên tăng. Năm 1999, tỷ trọng những người từ
65 tuổi trở lên là 5,8%, năm 2009 là 6,4%,
năm 2012 là 7,1%. Theo dự báo của Liên hợp
quốc (2010), con số này sẽ tăng lên 10% vào
năm 2020 và lên tới 24% năm 2050.

Một trong những chỉ tiêu quan trọng biểu
thị xu hướng già hoá của dân số là chỉ số già
hoá, đó là tỷ số giữa dân số từ 60 tuổi trở lên
so với dân số dưới 15 tuổi tính theo phần
trăm. Chỉ số già hoá đã tăng từ 18,2% năm
1989 lên 24,3% năm 1999 và đạt 42,7% năm
2012. Điều đó cho thấy xu hướng già hoá
dân số ở nước ta diễn ra khá nhanh trong hai
thập kỷ qua.

Người cao tuổi Việt Nam có đời sống vật
chất nhiều khó khăn và sức khỏe hạn chế.
Hiện tại, chỉ có hơn 25,5% người cao tuổi ở
Việt Nam sống bằng lương hưu hay trợ cấp
xã hội, còn lại trên 70% người cao tuổi không
có tích lũy vật chất, phải tự lao động kiếm
sống cùng với sự hỗ trợ của con cháu và gia
đình. Bên cạnh đó, về sức khỏe, tuy người
cao tuổi ở Việt Nam có tuổi thọ trung bình
cao (73 tuổi), nhưng gánh nặng bệnh tật
cũng rất lớn, với khoảng 95% người cao tuổi
có bệnh, chủ yếu là bệnh mãn tính không lây
truyền. Tuổi thọ tăng, người già sống lâu hơn
làm cho tỷ lệ phụ thuộc người già tăng và
tăng từ 8,3% năm 1989 lên 10,3% năm 2012.
Điều đó chứng tỏ gánh nặng không chỉ đối
với dân số trong độ tuổi có khả năng lao
động mà cả chính phủ và hệ thống bảo hiểm
xã hội (BHXH) ngày càng tăng.

Thời gian để Việt Nam chuyển đổi từ cơ
cấu dân số “già hóa” sang cơ cấu dân số “già”
sẽ ngắn hơn nhiều so với các quốc gia có
trình độ phát triển cao hơn. Ví dụ như Pháp
là 115 năm, Thụy Điển phải mất tới 85 năm,
Nhật Bản là 26 năm và Thái Lan là 22 năm,
trong khi đó Việt Nam dự báo là 20 năm -
theo dự báo đến 2017 dân số Việt Nam sẽ

SOÁ 3 | 2013
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM

CHUYEÂN ÑEÀ BAÛO HIEÅM HÖU TRÍ

8

1989 1999 2009 2010 2011 2012 2020 2050

1950 2001 2009 2010 2011 2012 2020 2050

1989 1999 2009 2010 2011 2012

Tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên Tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi
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24.0%

15.0%

4.7%

40.2

18.2%

8.4%

24.3%

35.5%
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10.0%

75
80

Tuổi thọ trung bình

42.7%

9.4% 9.3% 9.9% 10.1%
10.3%

Chỉ số già hóa Tỷ lệ phụ thuộc người già

Biểu đồ 2: Tỷ trọng dân số 

Biều đồ 3: Tuổi thọ trung bình  

Nguồn: Tổng cục thống kê (GSO), UN

Biểu đồ 4 : Chỉ số già hóa và Tỷ lệ phụ thuộc người già

Nguồn: GSO



bước vào giai đoạn “thời kỳ già hóa
dân số” và bước vào giai đoạn dân
số “già” trong hai thập kỷ tiếp theo. 

Xu hướng biến đổi dân số theo
hướng già hóa đặt ra nhiều thách
thức lên hệ thống tài chính quốc
gia mà cụ thể là hệ thống tài chính
hưu trí trong vài thập kỷ tới. Mặt
khác, gánh nặng sẽ tăng lên đáng
kể cho hệ thống bảo trợ xã hội, hệ
thống y tế và bộ phận dân số trong
tuổi lao động. Do đó, Chính phủ
phải chuẩn bị nguồn lực, hoạch
định chính sách kinh tế và các
chương trình an sinh xã hội cần
thiết và phù hợp.  

HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG HƯU TRÍ
VIỆT NAM

Lịch sử hình thành 
Hệ thống hưu trí Việt Nam bắt đầu

hình thành từ năm 1962. Ngày
27/12/1961, Nghị định 218/CP về
ban hành điều lệ tạm thời về các chế
độ BHXH đối với công nhân viên
chức nhà nước được ban hành, nghị
định này được coi là văn bản gốc về
BHXH đối với cán bộ, công nhân viên
chức Nhà nước, gồm có 06 chế độ và
quy định Quỹ BHXH nằm trong ngân
sách nhà nước, do các cơ quan, đơn
vị đóng góp. Chế độ BHXH đối với
công nhân viên chức nhà nước là
chế độ có mức hưởng được xác định
trước (DB - PAYG - define benefits-
pay as you go).

Giai đoạn 1995-2007, kinh tế Việt
Nam phát triển mạnh, thành phần
kinh tế tư nhân gia tăng nhanh
chóng, làm phát sinh những vẫn đề
phức tạp khó khăn trong việc quản
lý hành chính, tài chính và đặc biệt
bảo vệ quyền lợi cho người lao
động. Trước những bất cập đó, năm
1995, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
(VSI) được thành lập để quản lý hệ
thống nhưng vẫn dưới sự bảo trợ
của Chính phủ. Quy định thêm
thành phần kinh tế tư nhân tham
gia bảo hiểm xã hội. 

Giai đoạn từ 2007 - nay, Luật
BHXH được thông qua và có hiệu

lực thi hành từ 01/01/2007 đối với
BHXH bắt buộc; từ ngày 01/01/2008
đối với BHXH tự nguyện; từ
01/01/2009 đối với Bảo hiểm thất
nghiệp. Các quy định của Luật
BHXH về chế độ hưu trí được kế
thừa từ các quy định trước đây; có
phát triển, mở rộng về đối tượng,
loại hình BHXH tự nguyện… Các
chế độ BHXH được quy định cụ thể
có lợi hơn cho người lao động như
quy định chặt chẽ về quản lý, sử
dụng, đầu tư tăng trưởng Quỹ
BHXH, trách nhiệm của các bên
tham gia BHXH, quản lý, giám sát
việc quản lý và Quỹ BHXH công
khai, minh bạch, góp phần bảo
đảm an sinh xã hội.

Cấu trúc hệ thống
Hệ thống hưu trí của Việt Nam

hiện nay chủ yếu bao gồm chế độ
hưu trí nằm trong (BHXH) theo các
quy định pháp luật về BHXH và bảo
hiểm hưu trí (niên kim) do các công
ty bảo hiểm nhân thọ cung cấp. 

Bảo hiểm niên kim mang tính
chất tự nguyện, tiết kiệm cá nhân,
đóng góp không đáng kể trong hệ
thống hưu trí của Việt Nam. Do vậy,
nếu áp dụng mô hình hệ thống hưu
trí đa trụ cột do Ngân hàng Thế giới

(WB) xây dựng thì hệ thống hưu trí
Việt Nam là hệ thống đơn tầng (chủ
yếu là trụ cột 1-BHXH bắt buộc),
chưa có Hệ thống phúc lợi xã hội
toàn dân. Do trụ cột 3 - BHHT tự
nguyện - đang được hình thành,
đóng góp chưa đáng kể nên phần
cấu trúc hệ thống dưới đây chủ yếu
đề cập tới hệ thống BHXH hiện nay.

Chế độ BHXH trước 1995: chỉ có
lao động của khu vực nhà nước
tham gia hệ thống và được nhiều
cơ quan chức năng (Tổng Liên đoàn
Lao động, Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội (LĐTBXH)) quản lý
dưới sự giám sát của Chính phủ.
Trong hệ thống đó, mức hưởng hưu
trí được xác định dựa trên số năm
đóng góp và thu nhập cơ sở
(thường là mức lương vào thời
điểm nghỉ hưu). Khoản hưởng lợi
được chi trả từ quỹ bảo hiểm xã hội
- quỹ được hình thành từ khoản
đóng góp của người sử dụng lao
động (một phần của quỹ lương) và

từ trợ cấp của Chính phủ. Quỹ bảo
hiểm do Chính phủ quản lý và bảo
trợ và là một bộ phận của ngân
sách nhà nước. Trên thực tế, từ sau
năm 1995, Bảo hiểm xã hội Việt
Nam nhận trách nhiệm chi trả toàn
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Hệ thống hưu trí Việt Nam

Sơ đồ 5. Hệ thống Hưu trí Việt Nam



bộ cho số người được hưởng lợi của hệ
thống trước năm 1995 và sau đó nhận
khoản thanh toán từ Chính phủ thông
qua Bộ Tài chính.

Chế độ BHXH sau năm 1995: 
Cơ quan quản lý: Bảo hiểm xã hội Việt

Nam chịu trách nhiệm thực hiện các chức
năng quản lý nhà nước về BHXH. Bảo
hiểm xã hội Việt Nam được tổ chức theo
cơ cấu chiều dọc và có các chi nhánh ở
cấp huyện và các chi nhánh ở địa phương
chịu trách nhiệm cả thu và chi.

Đối tượng tham gia: việc tham gia
BHXH bắt buộc hiện tại bắt buộc đối với
các đối tượng sau: (i) lao động trong khu
vực nhà nước, bao gồm những người
làm việc trong chính phủ, các tổ chức
của Đảng và lực lượng vũ trang; (ii) lao
động làm việc trong các doanh nghiệp
nhà nước (SOEs); và (iii) các doanh
nghiệp tư nhân có số lao động trên 10
người, bao gồm các doanh nghiệp nước
ngoài, đại diện của các doanh nghiệp
nước ngoài, doanh nghiệp trong các khu
công nghiệp và khu chế xuất và các tổ
chức quốc tế. Bên cạnh đó, người Việt
Nam đang làm việc ở nước ngoài, hoặc
người nước ngoài đang làm việc tại Việt
Nam, các đối tượng không có hợp đồng
lao động vẫn có thể tham gia đóng góp
vào các chương trình BHXH tự nguyện.

Loại hình thụ hưởng: chủ yếu là các
khoản chi trả dài hạn, bao gồm hưu trí,
tử tuất, tai nạn lao động và mất sức lao
động. Bên cạnh đó, có một số khoản chi
trả một lần như trợ cấp mai táng, thanh
toán một lần cho một số đối tượng về
hưu… Lương hưu trí được thanh toán
cho nam giới và nữ giới ở độ tuổi tương
ứng là 60 và 55 với ít nhất 20 năm đóng
góp, và mức lương này được xác định
bằng công thức tính nhất định. 

Cơ chế đóng góp: quy định đóng góp
cho hệ thống quỹ BHXH bắt buộc là 24%
tiền lương, tiền công hàng tháng (17%
từ doanh nghiệp và 7% từ người lao
động đóng góp, từ năm 2014 con số
tương ứng sẽ là 18% và 8%), trong đó
3% được trích vào quỹ bảo hiểm ốm
đau, thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp; và 20% vào
quỹ hưu trí, tử tuất. 

Đối với BHXH tự nguyện, người tham
gia đóng 20% mức thu nhập lựa chọn
(từ năm 2014 là 22%), mức thu nhập lựa
chọn thấp nhất bằng mức lương tối
thiểu chung và cao nhất bằng 20 tháng
lương tối thiểu chung. 

THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC CỦA
HỆ THỐNG

Tỷ lệ tham gia thấp
Năm 2012 theo số liệu của BHXH Việt

Nam, có 10,4 triệu người tham gia BHXH
bắt buộc, tăng 40,6%, tương ứng tăng
hơn 3 triệu người so với năm 2007 (là
năm đầu thực hiện Luật BHXH). Tuy
nhiên, trên thực tế, diện bao phủ BHXH
còn thấp hơn so với yêu cầu, đối tượng
tham gia Bảo hiểm xã hội liên tục tăng
qua các năm nhưng vẫn còn rất hạn chế,
chỉ chiếm 20% lực lượng lao động và
khoảng 80% số người thuộc diện tham
gia BHXH. Tỷ lệ tham gia hệ thống rất
thấp vì số lượng người tham gia chủ yếu
từ khu vực nhà nước và có rất ít người
tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội
tự nguyện, sau 06 năm triển khai mới chỉ
có khoảng 140 nghìn người tham gia. 

Tỷ lệ tham gia BHXH của khu vực tư
nhân và khu vực nhà nước không đồng
đều, tỷ lệ tham gia BHXH của khu vực tư
nhân chỉ chiếm 14% và tỷ lệ đóng góp
vào quỹ BHXH chỉ đạt 27%. Số người
hưởng lương hưu là 2,3 triệu người tuy
nhiên số người trên 60 tuổi là 10,21 triệu
người. Bên cạnh đó, quá trình tái cơ cấu
kinh tế gắn với việc sắp xếp lại lao động
nên số lượng lao động trong khu vực
nhà nước, đặc biệt là các doanh nghiệp
nhà nước, đang giảm xuống. Những lao
động trong đối tượng sắp xếp lại tham
gia hoạt động trong khu vực tư nhân
nhưng không tái đăng ký tham gia hệ
thống bảo hiểm xã hội nên tỷ lệ tham
gia thấp.

Trước tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ
người đóng BHXH trên số người hưởng
lương hưu đang có xu hướng giảm
nghiêm trọng, từ 217 người đóng cho 1
người hưởng lương hưu vào năm 1996
thì đến nay, chỉ còn 9 người đóng cho 1
người hưởng. Trong khi đó, tuổi nghỉ hưu
thực tế bình quân chỉ là 53,2 tuổi. Theo
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tính toán, mỗi cá nhân có 31 năm đóng
BHXH và chỉ đủ để quỹ bảo hiểm trả lương
hưu trong vòng gần 13 năm. Song tuổi
thọ bình quân của người Việt Nam ngày
càng cao và độ dài thời gian hưởng lương
hưu bình quân hiện nay là 19,5 năm.

Mất công bằng giữa các thế hệ
Hệ thống hưu trí PAYG với mức hưởng

được xác định trước trong điều kiện dân
số già hóa và tỷ lệ tham gia hệ thống chưa
cao cũng có nghĩa là các thế hệ trẻ hiện
nay và tương lai sẽ phải chịu gánh nặng
lớn hơn mới có thể trang trải được chi phí
cho hệ thống. Gánh nặng lớn hơn này có
thể được thể hiện dưới nhiều dạng khác
nhau, ví dụ như tỷ lệ đóng góp tăng lên
liên tục, độ tuổi nghỉ hưu được kéo dài,
nguy cơ vỡ quỹ BHXH khiến quyền lợi
hưu trí trong tương lai của lực lượng lao
động hiện tại và tương lai không được
bảo đảm.

Hiệu quả quản lý quỹ BHXH chưa cao
Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tổ chức

theo cơ cấu chiều dọc với các chi nhánh
ở cấp huyện và các chi nhánh ở địa
phương chịu trách nhiệm cả thu và chi.
Việc phân cấp quản lý theo hình thức này
giúp việc tiếp cận người tham gia hệ
thống ở địa phương trở nên dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, hình thức này cũng dẫn đến sự
gia tăng chi phí hành chính và có thể dẫn
đến những vấn đề tiêu cực trong quá
trình thu, chi thực hiện phân tán tại địa
phương. Hơn nữa, sự hợp tác trong quản
lý giữa BHXH Việt nam và các Bộ khác, đặc
biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư với chức
năng quản lý các loại hình doanh nghiệp
trong cả nước, vẫn chưa thực sự chặt chẽ
nên việc nợ bảo hiểm xã hội vẫn còn phổ
biến, đặc biệt là khu vực tư nhân.

Để khắc phục các vấn đề phát sinh
trong quá trình chi trả lương hưu, từ năm
2013, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý
cho BHXH Việt Nam thực hiện mở rộng
chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng
tháng qua bưu điện trên phạm vi cả nước
sau khi thí điểm tại một số địa phương
như Lâm Đồng, Bắc Kạn, Đắk Nông, Phú
Yên từ tháng 9/2011. 

Mất cân đối quỹ BHXH trong dài hạn
Theo số liệu thống kê của BHXH Việt

Nam, từ năm 1995 cho đến 2011, hàng

Biểu đồ 7: Số người đóng BHXH cho 1 người về hưu

Nguồn: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Biều đồ 6: Tổng số người tham gia
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Biều đồ 8: Cân đối thu chi Quỹ BHXH

Nguồn: Nguyễn Hùng Cường, Tuổi nghỉ hưu với cân đối quỹ BHXH ở Việt Nam (17/4/2012)



năm số thu cho Quỹ Hưu trí đều lớn hơn
số chi (tỷ lệ sử dụng chi/thu là 76,3%;
ước năm 2011 cân đối thu - chi trong
năm còn dư là 11.551 tỷ đồng, tỷ lệ sử
dụng chi/thu là 77%), nên đảm bảo chi
trả và có kết dư. 

Tuy nhiên, trong tương lai dự báo với
mức đóng góp và mức hưởng chế độ
như quy định hiện hành thì Quỹ BHXH
sẽ đứng trước nguy cơ mất cân đối
nghiêm trọng: 

aĐến năm 2023 số thu bằng số chi.
Từ năm 2024 trở đi để đảm bảo chi chế
độ hưu trí, tử tuất, ngoài số thu trong
năm phải trích sử dụng thêm kết dư của
thu các năm trước mới đảm bảo đủ chi; 

aĐến năm 2037, nếu không có chính
sách hoặc biện pháp tăng thu hoặc
giảm chi thì số thu BHXH trong năm và
số tồn tích bắt đầu không đảm bảo khả
năng chi trả. Các năm sau đó số chi lớn
hơn rất nhiều so với số thu trong năm.

Sự bền vững về mặt tài chính của hệ
thống hưu trí Việt Nam chịu tác động
của rất nhiều nhân tố. Thứ nhất, tỷ lệ
phụ thuộc dân số của hệ thống đang có
xu hướng gia tăng nhanh. Thứ hai, tỷ lệ
đóng góp hiện tại thấp hơn so với tỷ lệ
đóng góp bền vững - hay còn gọi là tỷ lệ
chi phí PAYG – và vì thế mà quỹ có thể bị
cạn kiệt. Thứ ba, tỷ lệ tham gia có xu
hướng giảm xuống do (i) sự thu hẹp của
khu vực nhà nước, đặc biệt là các doanh
nghiệp nhà nước; (ii) sự dịch chuyển của
các đối tượng lao động sắp xếp lại từ
khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân
nhưng lại không đăng ký tham gia vào
hệ thống bảo hiểm xã hội, và (iii) tỷ lệ
tham gia của khu vực tư nhân còn quá
thấp. Thứ tư, mức hưởng được chỉ số
hoá theo mức lương tối thiểu vẫn còn
lớn, gắn liền với thời gian hưởng dài do
người hưởng lợi nghỉ hưu sớm và tuổi
thọ có xu hướng tăng lên.

Tất cả những nhân tố kể trên khiến
cho hệ thống hưu trí Việt Nam đối mặt
với nhiều vấn đề và có thể rơi vào khủng
hoảng trong tương lai. Việc ổn định tài
chính và duy trì sự công bằng giữa các
thế hệ trong hệ thống hưu trí PAYG
trước sức ép dân số già hoá nhanh
chóng là những câu hỏi chính sách hóc

búa nhất đối với bất kỳ nền kinh tế nào.
Do vậy, Việt Nam cần nhanh chóng có
những chính sách phù hợp với những
điều kiện kinh tế - xã hội nhằm chủ
động đối phó với những thách thức của
hệ thống hưu trí trong dài hạn.

Nỗ lực cải cách hệ thống hưu trí
Việt Nam 

Trước những bất cập và thách thức
của hệ thống hưu trí hiện nay, Việt Nam
cần có những cải cách toàn diện mang
tính hệ thống phù hợp với những biến
đổi dân số và điều kiện kinh tế của Việt
Nam. Đồng thời phải thực sự công bằng,
không phân biệt khu vực kinh tế, bình
đẳng giới, quan tâm đến quyền lợi của
mọi tầng lớp xã hội, nhất là khi nông
dân hiện vẫn chiếm đến hơn 70% dân số
nhưng vẫn chưa có điều kiện tham gia
vào hệ thống BHXH hiện hành, đặc biệt
về y tế và hưu trí.

Trong những năm vừa qua, nhận thức
được sự cấp thiết của vấn đề, Chính phủ
Việt Nam đã và đang nỗ lực cải cách hệ
thống hưu trí. Hiện tại, Chính phủ đang
tiến hành lấy ý kiến về việc bổ sung, sửa
đổi luật BHXH nhằm đưa ra giải pháp
khắc phục kịp thời những bất cập của
Luật BHXH hiện hành và dự kiến trình
quốc hội vào tháng 5/2014. Ngoài ra, Bộ
Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh
và Xã hội đang triển khai những đề án
mới là Bảo hiểm hưu trí tự nguyện và
Bảo hiểm hưu trí bổ sung.   

Bảo hiểm hưu trí, quỹ hưu trí tự
nguyện đã bắt đầu được triển khai sau
khi thông tư số 115/2013/TT-BTC của Bộ
Tài chính về hướng dẫn bảo hiểm hưu trí
và quỹ hưu trí tự nguyện có hiệu lực từ
15/10/2013. Các doanh nghiệp bảo
hiểm trên thị trường cũng đón đầu xu

thế này và triển khai các sản phẩm mới
phù hợp với quy định của chính phủ.
Hiện nay Dai-ichi đã đưa ra sản phẩm
Bảo hiểm hưu trí tự nguyện đầu tiên trên
thị trường. Trên thị trường hiện có 6
doanh nghiệp có đủ điều kiện triển khai
bảo hiểm hưu trí tự nguyện theo luật
định là Prudential Việt Nam, Bảo Việt
Nhân thọ, Manulife, AIA Việt Nam, Dai-
ichi Việt Nam, PVI Sun Life. 

Với mục tiêu hình thành hệ thống hưu
trí đa tầng, đối phó với thực tế lương
hưu thấp trong xu hướng già hóa dân
số, Bộ LĐTBXH đề xuất triển khai chính
sách Bảo hiểm hưu trí bổ sung. Lộ trình
được thực hiện theo 3 giai đoạn: Giai
đoạn 1 (2012-2015): hình thành khung
pháp lý, tổ chức thí điểm đối với một số
tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và
nước ngoài. Giám sát quá trình hoạt
động và thực hiện các cải tiến cần thiết
để hoàn thiện hệ thống. Giai đoạn 2
(2015-2020): hoàn thiện khung pháp lý
và mở rộng đối tượng tham gia đóng
góp vào quỹ hưu trí bổ sung. Giai đoạn
3 (sau 2020): nghiên cứu chuyển đổi mô
hình quỹ hưu trí bổ sung từ hình thức tự
nguyện sang hình thức bắt buộc. Hiện
nay Bộ LĐTBXH đang hoàn thiện dự
thảo chính sách để trình Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt, áp dụng thí điểm
vào năm 2014.

Hy vọng trong thời gian tới, hai đề án
trên của Bộ Tài chính và Bộ LĐTBXH
được triển khai sẽ đem lại những kết quả
khả quan cùng với hệ thống BHXH hiện
hành đáp ứng được nhu cầu hưu trí và
nhu cầu phát triển của xã hội trong xu
thế dân số già hóa của Việt Nam trong
tương lai. 
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Tài liệu tham khảo

1. Báo cáo Tổng điều tra Dân số và nhà ở 2012,
Tổng cục Thống kê

2. Luật Bảo hiểm xã hội 2007
3. Luật Lao động sửa đổi 2002
4. Số liệu thống kê của BHXH Việt Nam, 2007-2012
5. Các báo cáo, tổng kết qua các hội thảo lấy ý kiến

về sản phẩm Bảo hiểm hưu trí bổ sung và Bảo
hiểm hưu trí tự nguyện của Bộ Tài chính, Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội

6. Báo cáo dân số của UN 2010/2011
7. Nguyễn Hùng Cường, Phó trưởng Ban Thực hiện

chính sách BHXH, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam -
Tuổi nghỉ hưu với cân đối quỹ BHXH ở Việt Nam,
17/4/2012.
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NỖ LỰC CẢI CÁCH 
HỆ THỐNG HƯU TRÍ VIỆT NAM:
BẢO HIỂM HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN
VÀ BẢO HIỂM HƯU TRÍ BỔ SUNG

Dự báo về tốc độ già hóa
nhanh chóng của dân số

Việt Nam và những bất
cập trong hệ thống hưu trí

hiện nay như tỷ lệ tham
gia thấp, gia tăng đối

tượng hưởng hưu trí, mất
cân bằng giữa mức đóng

và mức hưởng…, đang
đặt ra yêu cầu cải cách hệ
thống hưu trí theo hướng
đảm bảo sự bền vững của

hệ thống, sự cân đối của
quỹ hưu trí trong dài hạn

và bao phủ số đông dân
số nhằm đảm bảo cuộc

sống của người lao động
khi đến tuổi nghỉ hưu.

Trên cơ sở những kinh nghiệm quốc tế về xây dựng mô hình
hệ thống hưu trí ở một số quốc gia, Việt Nam đang nghiên cứu
mở rộng hệ thống hưu trí đơn lẻ hiện nay thành hệ thống hưu

trí đa tầng, đa trụ cột, từ đó giảm nguy cơ không bền vững
của hệ thống, giảm gánh nặng của quỹ bảo hiểm xã hội, tăng

an sinh xã hội cho người dân.
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Trong những năm gần đây, Bộ
Lao động – Thương binh và
Xã hội (LĐ-TB&XH) và Bộ Tài
chính triển khai song song
xây dựng hai đề án về bảo

hiểm hưu trí bổ sung và bảo hiểm hưu
trí tự nguyện. Ngày 20/8/2013, Bộ Tài
chính chính thức ban hành Thông tư
115/2013/TT-BTC về việc Hướng dẫn Bảo
hiểm hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện áp
dụng đối với các doanh nghiệp bảo
hiểm nhân thọ triển khai bảo hiểm hưu
trí tự nguyện tại Việt Nam (sau đây gọi
tắt là Thông tư 115). Hiện tại, Bộ LĐ-TB
&XH cũng đang hoàn tất quá trình
nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm
Chính sách hưu trí bổ sung (sau đây gọi
tắt là Đề án), dự kiến trình Thủ tướng
Chính phủ cuối năm 2013 và triển khai
đầu năm 2014.

Mục tiêu của bài viết là nhằm giúp
người đọc phân biệt bảo hiểm hưu trí tự
nguyện và bảo hiểm hưu trí bổ sung
trong khuôn khổ Thông tư 115 và Đề án,
cung cấp thông tin cơ bản về vai trò của
bảo hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm
hưu trí bổ sung trong nỗ lực cải cách hệ
thống hưu trí Việt Nam của Chính phủ
trong giai đoạn hiện nay.

Nhằm đảm bảo tính chính xác và
khách quan, bài viết sử dụng các khái
niệm và nội dung của Thông tư 115 về
bảo hiểm hưu trí tự nguyện và quỹ hưu
trí tự nguyện và dự thảo Đề án thí điểm
Chính sách hưu trí bổ sung. 

Khái niệm về bảo hiểm hưu trí bổ
sung, bảo hiểm hưu trí tự nguyện và
quỹ hưu trí tự nguyện 

Theo dự thảo của Đề án thí điểm
Chính sách hưu trí bổ sung của Bộ LĐ-
TB&XH, bảo hiểm hưu trí bổ sung là
chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
hoặc bắt buộc, có cơ chế tạo lập quỹ từ
sự đóng góp của người lao động và
người sử dụng lao động, tồn tại dưới
dạng các tài khoản cá nhân, được bảo
toàn và tích lũy thông qua hoạt động
đầu tư, do các định chế tài chính trung
gian thực hiện và được quản lý bởi các

cơ quan quản lý nhà nước theo quy định
của pháp luật. Quỹ hưu trí bổ sung được
hình thành trên cơ sở đóng góp của
người lao động và/hoặc người sử dụng
lao động và sẽ được quản lý bởi các
công ty quản lý quỹ được Ban điều hành
quỹ (gồm đại diện người lao động và
chủ lao động) chỉ định.

Theo Thông tư 115 của Bộ Tài chính,
bảo hiểm hưu trí tự nguyện là sản phẩm
bảo hiểm nhân thọ do doanh nghiệp
bảo hiểm thực hiện nhằm cung cấp thu
nhập bổ sung cho người được bảo hiểm
khi hết tuổi lao động. Bảo hiểm hưu trí
tự nguyện bao gồm bảo hiểm hưu trí
cho từng cá nhân và bảo hiểm hưu trí
cho nhóm người lao động. Mỗi người
được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm
hưu trí cá nhân hay hợp đồng bảo hiểm
hưu trí nhóm có một tài khoản bảo hiểm
hưu trí riêng theo quy định. Quỹ hưu trí
tự nguyện được hình thành từ phí bảo
hiểm và là tập hợp các tài khoản bảo
hiểm hưu trí của người được bảo hiểm.
Nói cách khác, về bản chất, bảo hiểm
hưu trí tự nguyện là một loại sản phẩm
tài chính mà người lao động và/hoặc
chủ lao động có thể tham gia đóng góp
tiền tiết kiệm theo định kỳ vào các sản
phẩm hưu trí. Người lao động sẽ được
nhận chi trả từ quỹ khi đến tuổi nghỉ
hưu. Số tiền hưu trí mà mỗi cá nhân
được hưởng phụ thuộc vào tổng số tiền
đóng góp của cá nhân và/hoặc tổ chức
đó và hiệu quả đầu tư vốn của quỹ hưu
trí tự nguyện.

So sánh giữa bảo hiểm hưu trí bổ
sung và bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Giống nhau:
Bảo hiểm hưu trí bổ sung và bảo hiểm

hưu trí tự nguyện đều là một phần
nguồn thu nhập của người đến tuổi
nghỉ hưu. Các khoản đóng góp của
người tham gia đều được quản lý dưới
dạng hình thức tài khoản cá nhân. Tài
sản hình thành trên tài khoản này đều
thuộc sở hữu của người tham gia bảo
hiểm, có quyền sử dụng khi đến tuổi
nghỉ hưu. 

BÙI CẨM HƯỜNG
KHỐI CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN LÝ RỦI RO - TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
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Khác nhau:
Vai trò của bảo hiểm hưu trí tự

nguyện và bảo hiểm hưu trí bổ sung
trong nỗ lực cải cách hệ thống hưu trí
Việt Nam

Việc hình thành và phát triển hai loại
hình bảo hiểm hưu trí tự nguyện và bảo
hiểm hưu trí bổ sung sẽ bổ sung thêm
trụ cột vào hệ thống hưu trí đơn lẻ hiện
nay, giúp cải cách hệ thống hưu trí Việt
Nam dần trở thành hệ thống đa trụ cột,
đem lại sự bền vững và đảm bảo tính
đầy đủ hơn cho hệ thống hưu trí. Đây
được xem là giải pháp có tính chiến
lược dài hạn đối với hệ thống an sinh xã
hội nói riêng và phát triển kinh tế xã hội
nói chung. 

Bên cạnh đó, chính sách bảo hiểm
hưu trí bổ sung là một bộ phận của
BHXH, sẽ góp phần bổ sung quyền lợi
hưu trí, từ đó, giảm áp lực lên ngân sách
nhà nước và quỹ Bảo hiểm xã hội. 

Đối với người tham gia đóng góp, bảo
hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm hưu
trí bổ sung sẽ giúp người lao động cải
thiện khả năng tài chính để có cuộc
sống tốt hơn sau khi được đáp ứng nhu
cầu tối thiểu bởi quyền lợi theo chế độ
BHXH và có thể chủ động đối phó với
các rủi ro phát sinh trong cuộc sống.

Đối với thị trường tài chính, lượng vốn
hình thành từ các quỹ hưu trí tự nguyện
và bổ sung sẽ gia tăng nguồn vốn đầu
tư dài hạn trên thị trường vốn Việt Nam,
tạo điều kiện cho sự phát triển về chiều
sâu và mang tính bền vững của thị
trường vốn. Ngoài ra, dòng vốn từ các
quỹ hưu trí sẽ được tái đầu tư trở lại nền
kinh tế, góp phần cho sự phát triển
chung của nền kinh tế.

Sự sẵn sàng của các bên tham gia
trong triển khai bảo hiểm hưu trí tự
nguyện và bảo hiểm hưu trí bổ sung 

Từ góc độ Chính phủ, nhận thức được
tầm quan trọng và tính cấp thiết của
việc cải cách hệ thống hưu trí, Chính
phủ Việt Nam đã ban hành các quy định
tạo hành lang pháp lý để triển khai bảo
hiểm hưu trí tự nguyện và quỹ hưu trí tự
nguyện, đồng thời đã có những quy
định về ưu đãi thuế cho các bên tham
gia đóng góp. 

16

Tiêu chí Bảo hiểm hưu trí tự nguyện Bảo hiểm hưu trí bổ sung

Nguyên tắc thực hiện
Là sản phẩm thương mại, sản phẩm bảo
hiểm nhân thọ, do các công ty bảo hiểm
nhân thọ cung cấp. 

Không phải là một sản phẩm thương
mại. Là một chính sách bảo hiểm xã hội

Đóng góp Theo hình thức tự nguyện 
Theo hình thức tự nguyện (trong giai
đoạn đầu) và/hoặc bắt buộc (thông
thường trong giai đoạn sau)

Đối tượng tham gia
Cá nhân người lao động, hoặc nhóm người
lao động (bảo hiểm hưu trí nhóm do chủ sử
dụng lao động mua)

Người lao động và người sử dụng lao
động đang tham gia BHXH bắt buộc

Mức đóng góp Phụ thuộc vào ý chí cá nhân hoặc chủ sử
dụng lao động

Tỷ lệ đóng góp quy định trong hợp đồng
lao động/thỏa ước lao động tập thể. Cụ
thể:
Tổng mức đóng góp từ 5-22% tiền lương
hàng tháng của người lao động.
Mức tối đa: 5,06 triệu/người/tháng. 
Mức tối thiểu: 250.000
đồng/người/tháng.
Hai mức này được điều chỉnh theo mức
lương cơ sở

Quyền lợi chi trả cho
người tham gia

Công ty BHNT cam kết lãi suất đầu tư tối
thiểu tại hợp đồng bảo hiểm. Ngoài ra,
công ty BHNT có thể chia thêm lãi tùy thuộc
vào kết quả kinh doanh. 

Toàn bộ lợi nhuận thu được từ hoạt động
đầu tư sẽ chi trả cho người tham gia.

Quyền lợi người tham
gia khi rút tài khoản
trước hạn

Áp dụng khi người được bảo hiểm bị suy
giảm khả năng lao động 61% trở lên hoặc
bị mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định
của Luật.

Toàn bộ các khoản đóng góp của người
lao động sẽ được hoàn lại. 

Danh mục đầu tư của
Quỹ

Tuân thủ theo quy định về Danh mục và hạn
mức đầu tư tài sản của Quỹ hưu trí tự
nguyện tại Thông tư 115
Tài sản của Quỹ hưu trí tự nguyện không
được trực tiếp đầu tư vào bất động sản,
vàng, bạc, …, cổ phiếu của công ty chứng
khoán, công ty tài chính và công ty cho
thuê tài chính.

Nhà nước sẽ quy định hoạt động đầu tư
của Quỹ hưu trí bổ sung:
- Quy định danh mục đầu tư đối với các
tài sản đầu tư
- Quy định các loại tài sản được phép đầu
tư.

Tổ chức tài chính trung
gian tham gia Công ty BHNT và Công ty Quản lý Quỹ

Công ty Quản lý Quỹ 
Ngân hàng lưu ký
Các tổ chức và các định chế tài chính
trung gian khác (tổ chức quản trị dịch vụ
thành viên, tổ chức dịch vụ quản trị
quỹ…)

Phí

Phí quản lý quỹ: <=2% giá trị tài sản
đầu tư.
Ngoài ra, có quy định về một số loại phí
khác gồm phí chuyển khoản tài khoản, phí
quản lý hợp đồng bảo hiểm, phí bảo hiểm
rủi ro…

Chưa đề cập về phí trong Đề án

Quy định thời gian tối
thiểu (sau khi ký hợp
đồng/làm việc tối
thiểu) để được hưởng
khoản hưu trí

Quy định cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm
hưu trí của công ty BHNT 

Thời gian làm việc tối thiểu 5 năm để
được hưởng 100% hưu trí bổ sung

Luật Theo Luật kinh doanh bảo hiểm Theo Bộ luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội

Ưu đãi thuế Có ưu đãi thuế cho người lao động và người
sử dụng lao động

Theo đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH, ưu đãi
thuế (dành cho người lao động và người
sử dụng lao động) của bảo hiểm hưu trí
bổ sung nên cao hơn mức ưu đãi thuế
của bảo hiểm hưu trí tự nguyện



Đối với bảo hiểm hưu trí tự nguyện và
quỹ hưu trí tự nguyện, theo quy định
hiện hành về ưu đãi thuế dành cho
người lao động, phần đóng vào Quỹ
hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu
nhập tính thuế của cá nhân tối đa
không quá 1 triệu đồng/tháng(1). Khoản
tiền tích lũy đóng góp quỹ hưu trí tự
nguyện do người sử dụng lao động
mua hoặc đóng góp cho người lao
động sẽ được trì hoãn đóng thuế TNCN
đến thời điểm người lao động nghỉ hưu.
Trước khi trả tiền lương hưu cho cá
nhân, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty
quản lý quỹ hưu trí tự nguyện có trách
nhiệm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% đối
với khoản tiền phí tích lũy, tiền tích lũy
đóng góp quỹ tương ứng với phần
người sử dụng lao động mua hoặc đóng
góp cho người lao động(2). Tiền lương
hưu nhận được hàng tháng từ quỹ hưu
trí tự nguyện là khoản thu nhập được
miễn thuế(3). Về ưu đãi thuế đối với
khoản đóng góp của người sử dụng lao
động, theo Dự thảo Nghị định quy định
chi tiết một số điều của Luật thuế TNDN
và Luật thuế TNDN sửa đổi mà Bộ Tài
chính vừa hoàn tất lấy ý kiến các bộ,
ngành, liên quan đến quy định các
khoản chi được trừ và khoản chi không
được trừ khi xác định thu nhập tính
thuế của doanh nghiệp, khoản đóng
góp vào quỹ hưu trí tự nguyện, mua
bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người
lao động được tính vào khoản chi được
trừ trong trường hợp dưới 1 triệu
đồng/tháng/người và cần phải ghi cụ
thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại
một trong các hồ sơ sau: hợp đồng lao
động, thỏa ước lao động tập thể, quy
chế tài chính của doanh nghiệp…(4).
Nếu khoản đóng góp vượt mức 1 triệu
đồng/tháng/người, khoản chênh lệch
sẽ không được tính vào chi phí trước
khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Đối với Chính sách bảo hiểm hưu trí
bổ sung, theo dự thảo Đề án, Bộ LĐ-

TB&XH đang đề xuất Chính phủ một số
chính sách ưu đãi thuế dành cho người
tham gia đóng góp. Cụ thể là các khoản
đóng góp của người lao động vào tài
khoản hưu trí bổ sung được trừ ra khỏi
thu nhập tính thuế khi tính thuế thu
nhập cá nhân và người nghỉ hưu lĩnh
tiền hưu hàng tháng sẽ không bị đánh
thuế. Về ưu đãi thuế đối với khoản đóng
góp của người sử dụng lao động, theo
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một
số điều của Luật thuế TNDN và Luật thuế
TNDN sửa đổi, các khoản chi được trừ
khi xác định thu nhập chịu thuế là phần
trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã
hội (BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp,
bảo hiểm hưu trí bổ sung) cho người lao
động không vượt mức quy định của
pháp luật về BHXH (quy định hiện hành
là tối đa không quá 5,06 triệu
đồng/tháng/người). 

Từ góc độ doanh nghiệp, nhiều doanh
nghiệp đã sẵn sàng tham gia triển khai
thí điểm Chương trình bảo hiểm hưu trí
bổ sung như một hình thức để đảm bảo
quyền lợi, khuyến khích và giữ chân
người lao động. Theo điều tra của Bộ LĐ-
TB&XH, năm 2010 đối với gần 700
doanh nghiệp tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí
Minh có đến 70% doanh nghiệp và tập
đoàn được khảo sát mong muốn và sẵn
sàng tham gia cho người lao động vào
quỹ hưu trí bổ sung. Hiện nay, có 05
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
đã hình thành Quỹ hưu trí bổ sung dành
cho người lao động làm việc tại doanh
nghiệp. Các doanh nghiệp coi đây là
một hình thức bổ sung thêm phúc lợi
cho nhân viên để khuyến khích sự gắn
bó lâu dài. Đối với một số doanh nghiệp,
nguồn quỹ được tạo ra từ việc đóng góp
hàng tháng của cả doanh nghiệp và
người lao động. Đối với một số doanh
nghiệp khác, nguồn hình thành quỹ
được trích từ lợi nhuận sau thuế của
doanh nghiệp. Quỹ hưu trí tự nguyện tại
các doanh nghiệp chủ yếu do đơn vị tự

quản lý. Tất cả các doanh nghiệp này
đều sẵn sàng tham gia thí điểm chính
sách hưu trí bổ sung.

Từ góc độ các tổ chức tài chính trung
gian cung cấp dịch vụ, các hệ thống cần
thiết về quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký,
giám sát, quản trị quỹ và các dịch vụ
trung gian khác để vận hành hai loại
hình bảo hiểm trên đều đã được các tổ
chức tài chính sẵn sàng đáp ứng. Hiện
tại, một số đơn vị đã sẵn sàng tham gia
cung cấp dịch vụ bao gồm các công ty
quản lý quỹ như VFM, VinaWeath, Công
ty Quản lý Quỹ Bảo Việt… (cung cấp
dịch vụ quản lý quỹ); ngân hàng HSBC,
Standard Charter Bank… (cung cấp dịch
vụ ngân hàng lưu ký); công ty Grant
Thornton (cung cấp dịch vụ quản trị quỹ,
dịch vụ kiểm toán)… 

Tóm lại, nỗ lực cải cách hệ thống hưu
trí Việt Nam đã có một số kết quả bước
đầu. Vai trò của Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH
và Bộ Tài chính là rất lớn trong việc thiết
kế chương trình cải cách tổng thể, hoạch
định chính sách, tạo hành lang pháp lý
và đặc biệt quan trọng trong việc giáo
dục nhận thức cộng đồng về việc tham
gia các chương trình hưu trí. Quá trình
này sẽ còn rất nhiều khó khăn và thách
thức trong thời gian tới và cần phải có sự
góp sức của toàn bộ xã hội, đặc biệt là từ
phía người lao động, người sử dụng lao
động và cả các bên trung gian cung cấp
dịch vụ vận hành hệ thống.
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Cần sớm triển khai 
thí điểm thực hiện
chính sách 
BẢO HIỂM HƯU TRÍ 
BỔ SUNG Ở VIỆT NAM

Việt Nam đang có cơ
cấu dân số “vàng” với
58% dân số trong độ

tuổi lao động. Tuy
nhiên, theo ý kiến của

nhiều chuyên gia về
dân số, sau năm 2030,
tốc độ già hóa dân số

ở Việt Nam thuộc diện
nhanh nhất Châu Á và

tới năm 2050 có trên
30% dân số trên 60

tuổi. Chính vì vậy, với
mục tiêu hình thành

hệ thống hưu trí đa
tầng, nhằm đối phó
tích cực và hiệu quả

hơn với xu hướng già
hóa dân số, tạo tiền

đề để cải cách hệ
thống hưu trí cơ bản,

hiện nay Chính phủ
đang tích cực hoàn

thiện dự thảo về
chính sách bảo hiểm

hưu trí bổ sung để áp
dụng thí điểm vào

năm 2014 là phù hợp
với xu thế phát triển

của các nước trong
khu vực và trên thế
giới; góp phần thúc

đẩy quan hệ lao động
hài hòa, ổn định và

tiến bộ trong doanh
nghiệp; tạo nguồn lực

dài hạn cho nền kinh
tế để đảm bảo an sinh

xã hội.



SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHÍNH
SÁCH BẢO HIỂM HƯU TRÍ BỔ SUNG Ở
VIỆT NAM

Thứ nhất, hình thành hệ thống hưu trí đa
tầng, là bước đệm, tiền đề cải cách hưu trí cơ
bản hiện hành

Trải qua một quá trình lịch sử, với bước đi
qua từng thời kỳ khác nhau chính sách bảo
hiểm hưu trí tại Việt Nam đã khẳng định vai
trò vô cùng quan trọng trong việc ổn định và
từng bước nâng cao đời sống cho người lao
động thụ hưởng bảo hiểm xã hội. Với cách
thiết kế theo mô hình hưu trí Pay-as-you-go,
Việt Nam hiện đang duy trì chế độ hưu trí
đơn tầng, trong đó đề cao sự chia sẻ giữa các
thế hệ, sử dụng nguồn đóng góp Quỹ của
những người hiện đang tham gia để chi trả
cho những người đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, với
xu hướng già hóa dân số đang diễn ra với tốc
độ nhanh, số người hưởng ngày càng tăng
lên trong khi số người đóng tăng chậm chưa
tương xứng với sự phát triển nguồn nhân
lực, khiến Quỹ hưu trí ngày càng bị thâm hụt
và đứng trước nhiều khó khăn về khả năng
chi trả. Theo dự báo của Tổ chức Lao động
quốc tế (ILO), với cách đóng - hưởng bảo
hiểm xã hội như hiện nay, đến năm 2021 thu
trong năm chỉ đủ chi trong năm, sau đó phải
lấy từ nguồn quỹ dự trữ, đến năm 2034,
nguồn quỹ dự trữ cũng cạn kiệt, lúc đó quỹ
hưu trí cơ bản không còn khả năng chi trả.
Mặt khác, mức lương hưu bình quân hơn 3
triệu đồng/tháng hiện nay chưa thực sự đảm
bảo đời sống của người nghỉ hưu, do vậy khi
điều chỉnh tiền lương cơ sở ngân sách nhà
nước và quỹ hưu trí luôn chịu áp lực phải tiến
hành điều chỉnh tiền lương cho cả người
nghỉ hưu. 

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cho thấy
để giải quyết vấn đề này, quá trình cải cách
hệ thống hưu trí tại nhiều quốc gia đang
diễn ra theo xu hướng thay thế hệ thống
hưu trí đơn tầng bằng hệ thống hưu trí đa
tầng để xử lý hài hòa giữa việc nâng cao tính
tương trợ, chia sẻ của hệ thống với việc tăng
cường khả năng an sinh hưu trí phù hợp với
khả năng, điều kiện, nhu cầu của từng cá
nhân. Hệ thống hưu trí đa tầng được thiết kế

với tầng đầu tiên là hưu trí cơ bản dành cho
tất cả những người lao động với sự bảo trợ
của nhà nước. Tuy nhiên, với khả năng hữu
hạn của ngân sách, sự bảo hộ của nhà nước
chỉ ở mức “sàn lương hưu” tối thiểu. Người
lao động muốn hưởng mức lương hưu cao
hơn, trước hết phải tham gia mức đóng cao
hơn theo nguyên tắc đóng - hưởng ; sau đó
sẽ được tạo điều kiện để tham gia vào tầng
thứ hai là hưu trí bổ sung (có sự giám sát của
Nhà nước bằng pháp luật), hoặc tầng thứ ba
là hưu trí mang tính chất kinh doanh. Trong
đó, bảo hiểm hưu trí bổ sung là chính sách bảo
hiểm xã hội tự nguyện nhằm mục đích bổ sung
cho bảo hiểm hưu trí cơ bản, có cơ chế tạo lập
quỹ từ sự đóng góp của người lao động và
người sử dụng lao động dưới hình thức các tài
khoản tiết kiệm cá nhân, được bảo toàn và tích
lũy thông qua các hoạt động đầu tư dưới sự
giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước
theo quy định của pháp luật. Trong bối cảnh
kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay, việc
thiết kế thêm tầng hưu trí bổ sung nhằm
chia sẻ với hưu trí cơ bản sẽ là tiền đề, bước
đệm quan trọng cho việc cải cách hưu trí cơ
bản theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW
ngày 21/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn
2012 – 2020.

Thứ hai, góp phần thúc đẩy quan hệ lao
động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong
doanh nghiệp

Đối với người lao động tham gia chính
sách bảo hiểm hưu trí bổ sung sẽ có cơ hội
hưởng lương hưu bổ sung ngoài lương hưu
cơ bản hiện hành, qua đó góp phần cải thiện
đời sống khi nghỉ hưu.

Đối với người sử dụng lao động tham gia
chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung giúp
doanh nghiệp tiết kiệm chi phí (vì phần
tham gia đóng góp của doanh nghiệp cho
người lao động được tính vào chi phí trước
khi tính thuế). Chính sách hưu trí bổ sung là
công cụ hữu hiệu để lưu giữ người lao động
tài năng gắn bó lâu dài với doanh nghiệp,
thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định
và tiến bộ trong doanh nghiệp. Chính sách
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bảo hiểm hưu trí bổ sung thúc đẩy việc
thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp đối với người lao động, từ đó
góp phần bảo đảm an sinh xã hội, với
mong muốn trở thành “Người bạn đồng
hành trong cuộc sống của nhân viên”.
Do vậy việc xây dựng chương trình Quỹ
hưu trí bổ sung là cần thiết để thể hiện
sự chăm sóc của công ty không những
trong thời gian nhân viên làm việc cho
công ty mà cả sau khi nghỉ hưu. Là một
công cụ mới và hữu hiệu trong việc
tuyển dụng và giữ nhân viên.

Thứ ba, có khung pháp lý để quản lý
thống nhất các chương trình bảo hiểm
hưu trí bổ sung mang tính tự phát

Với mục tiêu và chiến lược phát triển
lâu dài tại Việt Nam, trong thời gian qua
đã có không ít doanh nghiệp hình thành
quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung như: Công
ty Unilever Việt Nam; Công ty TNHH Nes-
tle Việt Nam; Công ty Dutch Lady Việt
Nam... thực hiện đối với hàng nghìn lao
động. Tuy nhiên, số tiền trích vào quỹ
không được tính vào chi phí của doanh
nghiệp, khi nhận tiền người lao động
phải đóng thuế thu nhập theo quy định
của Nhà nước. Do Nhà nước chưa có
khung pháp lý đối với chính sách bảo
hiểm hưu trí bổ sung nên cơ chế hình
thành, hoạt động, đầu tư và quản lý của
các quỹ này tại mỗi doanh nghiệp cũng
khác nhau và mang tính tự phát, dễ dẫn
đến những hệ quả phức tạp khi xảy ra
khiếu kiện, tranh chấp. Chính vì thế, cần
thiết phải có khung pháp lý để điều
chỉnh toàn diện các quan hệ phát sinh
giữa người lao động, người sử dụng lao
động và các bên liên quan trong việc
đóng, hưởng, quản lý, đầu tư, kiểm tra,
giám sát việc thực hiện chính sách bảo
hiểm hưu trí bổ sung.

Thứ tư, phù hợp với xu thế phát triển
của các nước trong khu vực và trên thế giới

Trong khối các nước APEC hiện chỉ còn
duy nhất Việt Nam chưa triển khai hưu trí
bổ sung. Hiện nay, đã có hơn 80 nước
trên thế giới đã triển khai, hầu hết các
nước trong khối ASEAN đã triển khai
thực hiện bảo hiểm hưu trí bổ sung. Việc

triển khai chính sách bảo hiểm hưu trí bổ
sung - với các chính sách ưu đãi về thuế
với doanh nghiệp tham gia - sẽ thúc đẩy
quá trình hội nhập, thu hút đầu tư, tạo
niềm tin để nhà đầu tư nước ngoài, đặc
biệt là các tập đoàn đa quốc gia đầu tư
ổn định, lâu dài và xây dựng chiến lược
phát triển bền vững tại Việt Nam.

Thứ năm, tạo nguồn lực dài hạn cho
nền kinh tế để đảm bảo an sinh xã hội

Nguồn vốn tiết kiệm dài hạn của các
quỹ hưu trí bổ sung sẽ được sử dụng để
đầu tư dài hạn, giúp các doanh nghiệp
có thể tiếp cận được nguồn vốn dài hạn
cho mục tiêu phát triển dài hạn, từ đó
thúc đẩy phát triển kinh tế. Kinh tế phát
triển là tiền đề cho việc tăng thu ngân
sách và gia tăng các nguồn lực đảm bảo
an sinh xã hội. Việc có thêm dòng vốn
đầu tư dài hạn sẽ giúp thúc đẩy thị
trường vốn của Việt Nam, vốn chủ yếu
dựa vào huy động ngắn hạn của các
ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

Như vậy, thực hiện bảo hiểm hưu trí
bổ sung là bước đi cần thiết để đáp ứng
những nhu cầu trong xã hội hiện nay và
phù hợp với sự phát triển của xã hội và
xu hướng hội nhập quốc tế. Việc triển
khai, thực hiện bảo hiểm hưu trí bổ
sung ở Việt Nam nhằm tận dụng được
những lợi thế hiện nay của xã hội về cơ
cấu dân số vàng, nền kinh tế đang
trong giai đoạn phát triển,… và cũng là
để hệ thống hưu trí của Việt Nam có
được những sự chuẩn bị cần thiết để có
đủ khả năng chống đỡ cho giai đoạn
Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già.

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÍ
ĐIỂM CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM HƯU TRÍ
BỔ SUNG Ở VIỆT NAM

Song song với quá trình già hóa dân
số ở Việt Nam là quá trình “dân số vàng”
kéo dài đến khoảng năm 2030, với phần
lớn cơ cấu dân số trong độ tuổi lao
động. Nếu sớm có khung pháp lý thì đây
sẽ là yếu tố đầu vào của chính sách bảo
hiểm hưu trí bổ sung. Khi những người
lao động trong độ tuổi lao động tích cực
tham gia chính sách bảo hiểm hưu trí cơ
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Việc triển khai
chính sách bảo

hiểm hưu trí bổ
sung - với các chính
sách ưu đãi về thuế

với doanh nghiệp
tham gia - sẽ thúc
đẩy quá trình hội

nhập, thu hút đầu
tư, tạo niềm tin để

nhà đầu tư nước
ngoài, đặc biệt là

các tập đoàn đa
quốc gia đầu tư ổn

định, lâu dài và xây
dựng chiến lược
phát triển bềng

vững tại Việt Nam.
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bản và chính sách bảo hiểm hưu trí bổ
sung tức là người lao động đã cùng với
chủ sử dụng lao động chủ động tự lo
được cuộc sống sau khi nghỉ hưu, giúp
tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước.

Chính phủ nghiên cứu, xây dựng
khung pháp lý trong năm 2013 sẽ là cơ
sở, tiền đề quan trọng cho quá trình
triển khai thực hiện thí điểm theo nhóm
đối tượng doanh nghiệp trong năm
2014. Tuy nhiên, đây là hình thức mới ở
Việt Nam cho nên cần phải có bước thí
điểm cách thức tổ chức thực hiện đối với
một số nhóm doanh nghiệp trong
khoảng thời gian đủ dài (có thể 5 – 10
năm), sau đó tổ chức đánh giá rút kinh
nghiệm về phương thức tổ chức thực
hiện. Trên cơ sở đó, hoàn thiện chính
sách và mô hình để triển khai rộng trong
phạm vi tất cả doanh nghiệp có khả
năng và có nhu cầu.

Thực hiện chính sách bảo hiểm hưu trí
bổ sung giúp Việt Nam hình thành hệ
thống hưu trí đa tầng – đây cũng là xu
hướng tất yếu của nhiều quốc gia trước
bối cảnh già hóa dân số

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THÍ ĐIỂM THỰC
HIỆN BẢO HIỂM HƯU TRÍ BỔ SUNG

Hình thức tổ chức thực hiện chính
sách bảo hiểm hưu trí bổ sung theo
phương thức mức đóng góp xác định
thay vì mức hưởng xác định như chính
sách bảo hiểm hưu trí cơ bản hiện hành.

Đối tượng tham gia bao gồm tất cả
nhân viên có hợp đồng lao động từ 1
năm trở lên. Quỹ bảo hiểm hưu trí bổ
sung được đóng góp bởi công ty và
người lao động theo tỷ lệ lương cơ bản
hàng tháng cộng thêm tỷ lệ chênh lệch
giữa lương cơ bản và lương đóng BHXH
được quy định bởi Nhà nước (do hai bên
thỏa thuận). Nguồn đóng góp quỹ bảo
hiểm hưu trí bổ sung của người lao động
và người sử dụng lao động được sử dụng
để đầu tư sinh lợi thông qua hoạt động
của các công ty quản lý quỹ thực hiện
nghiệp vụ ủy thác đầu tư. Lợi nhuận phát
sinh từ hoạt động đầu tư quỹ được tính
toán, phân chia để quay trở lại gia tăng

giá trị tồn tích trong tài khoản hưu trí bổ sung của người lao động tham gia
chương trình. Đây là yếu tố mấu chốt để phân biệt tính đặc thù của bảo
hiểm hưu trí bổ sung so với chế độ bảo hiểm hưu trí cơ bản và các loại hình
bảo hiểm nhân thọ khác hoạt động theo Luật kinh doanh bảo hiểm. 

Điều kiện để người tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có thể thụ hưởng
quyền lợi từ chương trình, tùy từng trường hợp cụ thể có thể xuất phát từ
các sự kiện như: người lao động đến tuổi nghỉ hưu; người lao động chết
hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn; người lao động tự nguyện xin nghỉ
việc sau ít nhất 5 năm làm việc cho Công ty; người lao động chuyển hẳn
sang làm việc cho một Công ty khác; do Công ty yêu cầu chấm dứt hợp đồng
vì dư thừa lao động, thay đổi cơ cấu tổ chức hay do chuyển nhượng đơn vị
kinh doanh. 

Người thụ hưởng quyền lợi từ quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, ngoài bản
thân người lao động tham gia đóng góp quỹ, còn bao gồm cả thân nhân
được người lao động chỉ định làm người thụ hưởng. Người lao động được
quyền chỉ định 1 hay nhiều người thụ hưởng quyền lợi từ chương trình, tuy
nhiên việc chỉ định người thụ hưởng phải theo thứ tự ưu tiên theo quy định
của pháp luật về thừa kế.

Bên cạnh đó, việc chỉ định người thụ hưởng chương trình phải được thực
hiện theo quy định của Công ty, và phải được cập nhật thường xuyên nếu
có thay đổi. 

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện bảo hiểm hưu trí bổ sung là cần thiết
để đáp ứng những nhu cầu đa dạng của người lao động, doanh nghiệp hiện
nay và phù hợp với sự phát triển của xã hội và xu hướng hội nhập quốc tế.
Tuy nhiên, quá trình triển khai thí điểm bước đầu chỉ nên lựa chọn một
nhóm doanh nghiệp FDI hoặc các tập đoàn, tổng công ty lớn của nhà nước,
hoặc các công ty khác có năng lực tài chính, kinh tế đáp ứng được điều kiện
tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung, nhằm đúc rút kinh nghiệm để có quy
định cụ thể trong Luật bảo hiểm xã hội.



BẢO HIỂM HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN LÀ GÌ?
BHHTTN được xác định là “sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

do doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nhằm cung cấp thu
nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao
động”. (theo Khoản 1 Điều 2)

Về hình thức, BHHTTN có thể được triển khai cho từng cá
nhân và cho nhóm người lao động (được gọi là bảo hiểm
hưu trí nhóm). Trường hợp bảo hiểm hưu trí cho nhóm
người lao động thì bên mua bảo hiểm là chủ sử dụng lao
động, người lao động sẽ được nhận toàn bộ quyền lợi của
hợp đồng bảo hiểm sau một thời hạn nhất định theo thỏa
thuận giữa các bên và được ghi nhận tại hợp đồng bảo hiểm
(theo Khoản 2, Điều 2). Như vậy, có thể thấy theo quy định
thì BHHTTN được thiết kế như một công cụ để người sử
dụng lao động gia tăng quyền lợi cho người lao động. Pháp
luật cũng bảo vệ quyền lợi cho người lao động thông qua
việc quy định “người lao động sẽ được nhận toàn bộ quyền
lợi của hợp đồng bảo hiểm sau một thời hạn nhất định theo
thỏa thuận giữa các bên và được ghi nhận tại hợp đồng bảo
hiểm”. Tuy vậy, có thể thấy, pháp luật cũng ghi nhận quyền,
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Ngày 20/8/2013 Bộ Tài chính đã có
Thông tư số 115/2013/TT-BTC hướng

dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự
nguyện. Sự ra đời của bảo hiểm hưu

trí tự nguyện (BHHTTN) đánh dấu sự
hoàn thiện và phát triển của hệ thống

bảo hiểm hưu trí/bảo hiểm xã hội
(BHXH) nói riêng hệ thống an sinh xã
hội nói chung của Việt Nam, đáp ứng

yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.
Bài viết này tập trung phân tích và

trao đổi các quy định về sản phẩm BH-
HTTN theo Thông tư này xét từ

phương diện của bên mua bảo hiểm,
người được bảo hiểm và doanh
nghiệp bảo hiểm. Đặc biệt, các 

so sánh giữa BHHTTN với BHXH 
cũng được đưa ra.

Sản phẩm bảo hiểm 
hưu trí tự nguyện
THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM
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TRƯỜNG XUÂN 

quyền lợi nhất định của người sử dụng
lao động trong việc mua BHHTTN cho
người lao động qua cơ chế thoả thuận
giữa các bên trong hợp đồng bảo hiểm.
Đồng thời, BHHTTN cũng có thể được sử
dụng như là công cụ tự hoạch định kế
hoạch tài chính hưu trí cho những người
chưa có BHXH và cả những người đã có
BHXH nhưng muốn có thêm nguồn thu
nhập đảm bảo cho thời gian hưu trí.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM THEO BẢO HIỂM
HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN

Theo quy định, sản phẩm BHHTTN
phải cung cấp quyền lợi cơ bản, đó là
quyền lợi hưu trí định kỳ và quyền lợi
bảo hiểm rủi ro. Ngoài ra, sản phẩm BH-
HTTN có thể cung cấp quyền lợi bảo
hiểm bổ trợ. Cụ thể:

Quyền lợi bảo hiểm cơ bản 
Theo quy định tại Điều 5, doanh

nghiệp bảo hiểm được chủ động trong
thiết kế sản phẩm BHHTTN nhưng phải
bao gồm quyền lợi hưu trí định kỳ và
quyền lợi bảo hiểm rủi ro. Trong đó:

- Với quyền lợi hưu trí định kỳ, phải
bảo đảm:

+ Quyền lợi hưu trí được chi trả định
kỳ đến khi người được bảo hiểm tử
vong hoặc tối thiểu 15 năm, tùy
theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo
hiểm;

+ Doanh nghiệp bảo hiểm và bên
mua bảo hiểm thỏa thuận về mức
hưởng quyền lợi hưu trí mỗi kỳ, số
kỳ nhận quyền lợi hưu trí;

+ Tính lãi tích lũy từ phần quyền lợi
hưu trí chưa chi trả cho bên mua
bảo hiểm, nhưng không thấp hơn
lãi suất đầu tư cam kết tối thiểu thỏa
thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

-  Đối với quyền lợi bảo hiểm rủi ro,
doanh nghiệp bảo hiểm phải cung cấp
trong thời hạn đóng phí bảo hiểm và có
thể tiếp tục cung cấp quyền lợi này
trong thời gian nhận quyền lợi hưu trí,
tùy theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo
hiểm. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro bao
gồm tối thiểu các quyền lợi sau:

+ Quyền lợi trợ cấp mai táng:

Khi nhận được yêu cầu thanh toán
quyền lợi bảo hiểm tử vong, bất kể
thuộc phạm vi bảo hiểm hay không,
doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả
ngay khoản trợ cấp mai táng cho người
thụ hưởng số tiền theo thỏa thuận tại
hợp đồng bảo hiểm.

+ Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc
thương tật toàn bộ vĩnh viễn:

* Khi người được bảo hiểm tử vong
hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc
phạm vi bảo hiểm và trong thời hạn quy
định, doanh nghiệp bảo hiểm chi trả
cho người thụ hưởng số tiền bảo hiểm
theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm;

* Bên mua bảo hiểm được lựa chọn số
tiền bảo hiểm khi giao kết hợp đồng
bảo hiểm và được điều chỉnh số tiền bảo
hiểm trong thời gian hợp đồng bảo
hiểm có hiệu lực theo thỏa thuận tại hợp
đồng bảo hiểm.

Bình luận:
- Thông tư 115 quy định rõ và khá chi

tiết về quyền lợi bảo hiểm cơ bản của
sản phẩm BHHTTN, qua đó đảm bảo
rằng khách hàng tham gia BHHTTN sẽ
được hưởng các quyền lợi thiết yếu, phù
hợp với mục tiêu của bảo hiểm hưu trí là
đảm bảo tài chính cho người được bảo
hiểm khi nghỉ hưu và khi gặp những rủi
ro lớn trong cuộc sống, qua đó cũng
giúp giảm gánh nặng đối với xã hội,
ngân sách Nhà nước và gia đình. Đặc
biệt, với những người chưa được hưởng
BHXH (hiện chiếm gần 80% dân số nước
ta, theo số liệu của Bộ LĐTBXH) thì BH-
HTTN có thể được sử dụng như giải
pháp thay thế hoàn toàn cho BHXH. Tuy
vậy, việc quy định các quyền lợi cơ bản
có thể hạn chế phần nào sự đa dạng và
khác biệt về sản phẩm giữa các doanh
nghiệp bảo hiểm.

- Khác với BHXH, BHHTTN cho phép
khách hàng có nhiều lựa chọn về quyền
lợi hưu trí (chẳng hạn, nhận trong vòng
15 năm, 20 năm,... hoặc trọn đời) theo
thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, qua
đó giúp hoạch định kế hoạch tài chính
hưu trí phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh
của mình. Thêm vào đó, khi được thiết

kế dưới dạng dòng sản phẩm liên kết
chung và thỏa thuận tại hợp đồng bảo
hiểm, nếu chẳng may tử vong sớm (gia
đình) người được bảo hiểm có thể được
nhận về số tiền tương đương với phần
lớn hoặc toàn bộ giá trị phần quyền lợi
hưu trí chưa được nhận, qua đó khách
hàng cảm thấy hợp đồng đem lại giá trị
tương xứng so với phí bảo hiểm đã
đóng. Đây là điểm khác biệt đáng kể so
với BHXH. Tuy vậy, việc đưa ra nhiều lựa
chọn về nhận quyền lợi hưu trí thay vì
mặc định trả đến khi chết lại có thể dẫn
đến tình trạng người được bảo hiểm
không đủ nguồn tài chính khi họ sống
vượt qua thời gian nhận quyền lợi hưu
trí đã lựa chọn. Còn đối với doanh
nghiệp bảo hiểm, việc thiết kế sản phẩm
với quyền lợi hưu trí định kỳ trả trong
một thời hạn xác định có thể giúp giảm
thiểu hoặc loại trừ hoàn toàn rủi ro sống
thọ (longevity risk) - một rủi ro cơ bản
trong các sản phẩm niên kim nhân thọ,
bảo hiểm hưu trí.

- Với BHHTTN, khách hàng cũng có
nhiều lựa chọn về cách nhận quyền lợi
hưu trí (chẳng hạn, trong lần nhận
quyền lợi hưu trí đầu tiên có thể nhận
nhiều tiền hơn so với các lần sau để có
thể đi du lịch), tùy theo thỏa thuận giữa
doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua
bảo hiểm. Thêm vào đó, khách hàng có
thể lựa chọn định kỳ nhận quyền lợi hưu
trí (chẳng hạn, nhận hàng năm), thay vì
nhận theo định kỳ mặc định hàng tháng
như trong BHXH. Đây là điểm khác biệt

Theo quy định, sản
phẩm BHHTTN phải
cung cấp quyền lợi cơ
bản, đó là quyền lợi hưu
trí định kỳ và quyền lợi
bảo hiểm rủi ro. Ngoài
ra, sản phẩm BHHTTN
có thể cung cấp quyền
lợi bảo hiểm bổ trợ. 
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đáng kể so với BHXH. Ưu điểm và nhược
điểm của quy định này với khách hàng
tương tự như với lựa chọn thời hạn nhận
quyền lợi hưu trí định kỳ. Với doanh
nghiệp bảo hiểm, quy định này cũng
giúp đưa ra cách trả và định kỳ quyền lợi
hưu trí phù hợp với nhu cầu của khách
hàng đồng thời đảm bảo hiệu quả hoạt
động (chẳng hạn, thông qua việc quy
định mức quyền lợi hưu trí định kỳ tối
thiểu cho mỗi lần nhận). 

- Tài khoản bảo hiểm hưu trí của mỗi
người được bảo hiểm được tích luỹ giá trị
trên nguyên tắc công bằng và minh bạch.

- BHHTTN kết hợp giữa quyền lợi bảo
vệ (rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn
bộ vĩnh viễn) và quyền lợi hưu trí. Với
cách kết hợp này cùng với cơ chế cho
phép bên mua bảo hiểm được lựa chọn
số tiền bảo hiểm khi giao kết hợp đồng
và điều chỉnh số tiền bảo hiểm trong thời
gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực
theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm,
sản phẩm hưu trí tự nguyện có thể trở
thành công cụ bảo vệ và hoạch định kế
hoạch tài chính hưu trí tiện lợi và thiết
thực. Vai trò bảo vệ tài chính của BH-
HTTN đặc biệt có ý nghĩa trong giai đoạn
trước khi nghỉ hưu. Chẳng hạn, trong giai
đoạn có nhiều người phụ thuộc, nhiều
khoản nợ, khách hàng có thể lựa chọn
quyền lợi bảo vệ cao, và ngược lại. 

- Quyền lợi trợ cấp mai táng được quy
định trả ngay trong mọi trường hợp (bất
kể thuộc phạm vi bảo hiểm hay không)
thể hiện tính xã hội và tính nhân văn của
BHHTTN. Do quyền lợi trợ cấp mai táng
thường được thiết kế là số tiền không
lớn so với toàn bộ giá trị của hợp đồng
nên rủi ro với doanh nghiệp bảo hiểm là
không lớn.

- Thông tư không quy định cứng về
quyền lợi bảo hiểm rủi ro, mức hưởng
quyền lợi hưu trí mỗi kỳ, số kỳ nhận
quyền lợi hưu trí và thời hạn trả quyền
lợi hưu trí nên các doanh nghiệp bảo
hiểm vẫn có nhiều “đất” để tạo sự khác
biệt và tính cạnh tranh cho sản phẩm
của mình.

Quyền lợi bảo hiểm bổ trợ
Ngoài quyền lợi bảo hiểm cơ bản, tùy

theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm,

sản phẩm BHHTTN có thể cung cấp
thêm các quyền lợi bảo hiểm bổ trợ sau:

- Quyền lợi điều chỉnh mức hưởng
quyền lợi hưu trí định kỳ;

- Quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp;
- Quyền lợi chăm sóc y tế;
- Quyền lợi hỗ trợ nằm viện;
- Quyền lợi bảo hiểm cho người phụ

thuộc;
- Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo;
- Quyền lợi bổ trợ khác theo thỏa

thuận tại hợp đồng bảo hiểm. (theo
Điều 6)

Bình luận:
Việc cho phép cung cấp các quyền lợi

bảo hiểm bổ trợ làm cho sản phẩm BH-
HTTN gia tăng tính linh hoạt và hấp dẫn,
đặc biệt làm cho sản phẩm BHHTTN có
tính bảo vệ toàn diện gần bằng, tương
đương hoặc thậm chí có điểm cao hơn
so với BHXH, qua đó giúp cho BHHTTN
có thể bổ trợ hoặc thay thế cho BHXH
(với những người chưa được hưởng
BHXH). Đáng chú ý, khi các quyền lợi
bảo hiểm bổ trợ được thiết kế dưới dạng
quyền lợi được lựa chọn sẽ cho phép
khách hàng lựa chọn phương án bảo
hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng
tài chính của mình. Quy định này cũng
sẽ giúp tạo sự khác biệt về sản phẩm
giữa các doanh nghiệp bảo hiểm.

THỜI ĐIỂM NHẬN QUYỀN LỢI HƯU TRÍ
ĐỊNH KỲ

Về thời điểm nhận quyền lợi hưu trí,
xét trên một phương diện nào đó BH-
HTTN đưa ra quy định linh hoạt hơn về
thời điểm bắt đầu hưởng quyền lợi bảo
hiểm hưu trí so với BHXH. Cụ thể, người
được bảo hiểm của BHHTTN bắt đầu
nhận quyền lợi bảo hiểm hưu trí khi đạt
đến tuổi theo thỏa thuận tại hợp đồng
bảo hiểm, nhưng không dưới 55 tuổi đối
với nữ và 60 tuổi đối với nam (theo
Khoản 3, Điều 2). Tuy vậy, so với BHXH thì
người được bảo hiểm của BHHTTN
không thể "nghỉ hưu sớm". Xét ở góc độ
nào đó, quy định này có thể hợp lý vì BH-
HTTN được xác định là nhằm "cung cấp
thu nhập bổ sung cho người được bảo
hiểm khi hết tuổi lao động" bên cạnh
BHXH và các khoản tiền, tài sản mà

người lao động tích lũy được dành cho
tuổi nghỉ hưu. Đồng thời quy định này
cũng phù hợp với xu hướng gia tăng độ
tuổi nghỉ hưu trên phạm vi toàn cầu. 

PHÍ BẢO HIỂM
Phí bảo hiểm BHHTTN đóng vào quỹ

hưu trí tự nguyện có thể thực hiện định
kỳ hoặc một lần theo thỏa thuận tại hợp
đồng bảo hiểm hưu trí. Thêm vào đó,
giống như hợp đồng liên kết chung, hợp
đồng BHHTTN có thể đóng phí bảo
hiểm đóng thêm (phần đóng góp ngoài
phần phí bảo hiểm định kỳ hoặc một lần
đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo
hiểm) để đầu tư vào quỹ hưu trí tự
nguyện (theo Điều 7).

Với trường hợp tham gia thêm các
quyền lợi bảo hiểm bổ trợ, phương thức
đóng phí bảo hiểm của quyền lợi bảo
hiểm bổ trợ sẽ do các bên thỏa thuận
khi giao kết hợp đồng bảo hiểm. Doanh
nghiệp bảo hiểm không được phép
khấu trừ phí bảo hiểm của quyền lợi bảo
hiểm bổ trợ từ giá trị tài khoản bảo hiểm
hưu trí (theo Điều 6). Quy định này
nhằm đảm bảo rằng mục tiêu thiết lập
nguồn tài chính hưu trí sẽ thực hiện
được đầy đủ như đã định.  

Xuất phát từ tính chất tự nguyện của
BHHTTN, bên mua bảo hiểm và doanh
nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận về
việc tạm thời đóng tài khoản bảo hiểm
hưu trí trong trường hợp không có khả
năng đóng phí bảo hiểm. Trong thời
gian tạm thời đóng tài khoản bảo hiểm
hưu trí, doanh nghiệp bảo hiểm không
được phép tính bất kỳ khoản phí nào
cho bên mua bảo hiểm. Giá trị tài khoản
bảo hiểm hưu trí được tích lũy theo tỷ
suất đầu tư do doanh nghiệp bảo hiểm
công bố hàng năm theo thỏa thuận tại
hợp đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo
hiểm không có nghĩa vụ chi trả quyền
lợi bảo hiểm trong thời gian này, trừ
trường hợp chi trả quyền lợi hưu trí định
kỳ khi người được bảo hiểm đạt đến độ
tuổi nhất định hoặc chi trả toàn bộ giá
trị tài khoản bảo hiểm hưu trí tích lũy
đến thời điểm người được bảo hiểm tử
vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn.
Ngược lại khi có điều kiện tài chính, bên
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mua bảo hiểm có thể yêu cầu doanh
nghiệp bảo hiểm khôi phục lại tài khoản
bảo hiểm hưu trí và tiếp tục đóng phí
bảo hiểm. (theo Điều 16) 

MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG QUAN TRỌNG
KHÁC CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM HƯU
TRÍ TỰ NGUYỆN

Rút trước tài khoản bảo hiểm hưu trí
(theo Điều 13, 14):

Người được bảo hiểm không được rút
trước hạn (một phần hoặc toàn bộ giá
trị) tài khoản bảo hiểm hưu trí khi chưa
đạt đến độ tuổi nhất định theo thỏa
thuận tại hợp đồng bảo hiểm, trừ
trường hợp người được bảo hiểm bị suy
giảm khả năng lao động 61% trở lên
hoặc mắc bệnh hiểm nghèo theo quy
định của pháp luật. Quy định này nhằm
đảm bảo thực hiện mục tiêu an sinh xã
hội của BHHTTN và chính sách ưu đãi về
thuế thu nhập dành cho BHHTTN được
thực thi đúng đối tượng.

Chuyển tài khoản bảo hiểm hưu trí
(theo Điều 15):

Khi người được bảo hiểm chấm dứt
hợp đồng lao động hoặc mất việc và
không còn là thành viên của hợp đồng
bảo hiểm hưu trí nhóm, người được bảo
hiểm có quyền sau đây:

- Chuyển giá trị tài khoản bảo hiểm
hưu trí từ hợp đồng bảo hiểm hưu trí
nhóm sang hợp đồng bảo hiểm hưu trí
cá nhân với giá trị tương ứng tại cùng
doanh nghiệp bảo hiểm, hoặc

- Chuyển tài khoản bảo hiểm hưu trí
của mình sang hợp đồng bảo hiểm hưu
trí nhóm của doanh nghiệp mới (có thể
tại cùng doanh nghiệp bảo hiểm hoặc
doanh nghiệp bảo hiểm khác).

Để bảo đảm quyền lợi của người
tham gia, giá trị tài khoản bảo hiểm hưu
trí được chuyển giao sẽ tích lũy theo
thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm hưu
trí nhóm mới và doanh nghiệp bảo hiểm
nhận chuyển giao không được phép
tính phí ban đầu đối với giá trị tài khoản
bảo hiểm hưu trí được chuyển giao. 

Phí (theo Điều 8) 
Thông tư 115 quy định rõ các loại phí

doanh nghiệp bảo hiểm được khấu trừ,
cụ thể:

- Phí ban đầu: được khấu trừ từ phí
bảo hiểm thu được, trước khi phân bổ
vào tài khoản bảo hiểm hưu trí, dùng để
trang trải chi phí phát hành hợp đồng
bảo hiểm, chi phí thẩm định bảo hiểm,
chi phí kiểm tra y tế, chi hoa hồng đại lý
và chi phí khác.

- Các loại phí khấu trừ từ tài khoản bảo
hiểm hưu trí:

* Phí bảo hiểm rủi ro: là khoản phí để
đảm bảo thanh toán quyền lợi bảo hiểm
rủi ro theo cam kết tại hợp đồng bảo
hiểm. 

Doanh nghiệp bảo hiểm được chủ
động lựa chọn bảng tỷ lệ tử vong và
bảng tỷ lệ thương tật toàn bộ vĩnh viễn
để tính phí bảo hiểm rủi ro nhưng trong
mọi trường hợp, tỷ lệ tử vong áp dụng
không cao hơn tỷ lệ tử vong CSO 1980
và tỷ lệ thương tật toàn bộ vĩnh viễn
không cao hơn 10% bảng tỷ lệ tử vong
CSO 1980;

* Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm: là
khoản phí để bù đắp chi phí liên quan
đến việc duy trì hợp đồng bảo hiểm và
cung cấp thông tin liên quan đến hợp
đồng bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm;

- Phí quản lý quỹ được dùng để chi trả
cho các hoạt động quản lý quỹ hưu trí tự
nguyện và tối đa không quá 2% giá trị
tài sản đầu tư của quỹ trong năm;

- Phí chuyển tài khoản bảo hiểm hưu
trí là khoản phí bên mua bảo hiểm phải
trả cho doanh nghiệp bảo hiểm hiện

đang quản lý tài khoản bảo hiểm hưu trí
khi thực hiện chuyển giao tài khoản bảo
hiểm hưu trí sang doanh nghiệp bảo
hiểm mới. 

Phí chuyển tài khoản bảo hiểm hưu trí
tối đa không quá 5% giá trị tài khoản
chuyển giao đối với hợp đồng bảo hiểm
năm đầu tiên, năm thứ 2 không quá 4%,
năm thứ 3 không quá 3%, năm thứ 4
không quá 2% và từ năm thứ 5 trở đi
không quá 1%;

- Các loại phí khác (nếu có) phải được
Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản.

Thêm vào đó, Thông tư cũng quy định
rõ:

+ Doanh nghiệp bảo hiểm phải tính
toán chính xác, công bằng và hợp lý các
khoản phí nêu trên, phù hợp với sản
phẩm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn
và thông báo cho bên mua bảo hiểm khi
giao kết hợp đồng bảo hiểm hưu trí.

+ Hợp đồng bảo hiểm hưu trí phải quy
định rõ các khoản phí tối đa áp dụng cho
bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo
hiểm phải công khai rõ ràng, đầy đủ các
loại phí, cách xác định và tỷ lệ các khoản
phí áp dụng cho bên mua bảo hiểm
trong các tài liệu giới thiệu sản phẩm và
tài liệu minh họa bán hàng. 

Bình luận:
- Với dòng sản phẩm liên kết chung,

các loại phí chính là nguồn bù đắp chi
phí và hình thành lợi nhuận cho doanh
nghiệp bảo hiểm đồng thời các loại phí
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ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị tài khoản
bảo hiểm hưu trí của mỗi người tham
gia. Việc quy định rõ các loại  phí, đặc biệt
mức trần của một số loại phí (như phí
bảo hiểm rủi ro, phí quản lý quỹ, phí
chuyển tài khoản bảo hiểm hưu trí) và
công khai các loại phí sẽ có tác dụng bảo
vệ quyền lợi của khách hàng đồng thời
cũng giúp tạo lập thị trường cạnh tranh
lành mạnh và bền vững hơn. Điều này về
cơ bản phù hợp với trình độ phát triển
của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

- Quy định cũng cho phép doanh nghiệp
được chủ động nhất định trong việc xác
định các loại phí, đặc biệt là phí ban đầu,
qua đó tạo sự khác biệt và tính cạnh
tranh của sản phẩm. Tuy vậy, việc quy
định tỷ lệ thương tật toàn bộ vĩnh viễn
không cao hơn 10% bảng tỷ lệ tử vong
CSO 1980 có thể không đủ để trả tiềnn
bảo hiểm rủi ro trong trường hợp phạm
vi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn
rộng hoặc ở những độ tuổi hay những
nhóm người được bảo hiểm nhất định...

TÍNH CHẤT CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM
HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN

Mặc dù Thông tư 115 không nói rõ
nhưng qua các quy định có liên quan
(như quy định về quyền lợi hưu trí cơ
bản, quỹ hưu trí tự nguyện, Quy định về
đầu tư tài sản của quỹ hưu trí tự nguyện,
các loại phí…), có thể thấy BHHTTN
được quy định và thiết kế dưới hình thức
bảo hiểm liên kết chung - một hình thức
của dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết
đầu tư. Đây là dòng sản phẩm ngày càng
được sử dụng phổ biến trên thế giới
trong việc cung cấp bảo hiểm hưu trí
nghề nghiệp, hưu trí bổ sung, hưu trí tự
nguyện. Nói cách khác, BHHTTN được
quy định dưới dạng chương trình hưu trí
với mức đóng góp xác định (defined
contribution), thay vì có quyền lợi xác
định (defined benefits) như trong BHXH. 

Khi được thiết kế dưới dạng bảo hiểm
liên kết chung, BHHTTN có những ưu
điểm và nhược điểm như sau:

Xét từ phương diện khách hàng:
+ Dòng sản phẩm này cung cấp cho

khách hàng sự linh hoạt trong đóng phí
và lựa chọn quyền lợi bảo hiểm (như đã

phân tích ở trên), qua đó có thể hoạch
định kế hoạch tài chính hưu trí và bảo vệ
phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của
mình. Thêm vào đó, BHHTTN dòng sản
phẩm liên kết chung cung cấp cho
khách hàng sự đảm bảo về quyền lợi
đầu tư (cũng chính là quyền lợi hưu trí)
thông qua lãi suất đầu tư cam kết tối
thiểu thỏa thuận tại hợp đồng bảo
hiểm. Thông tư cũng quy định rõ
“Doanh nghiệp bảo hiểm có trách
nhiệm sử dụng tài sản của quỹ chủ sở
hữu để bù đắp cho từng tài khoản bảo
hiểm hưu trí phần thâm hụt so với lãi
suất đã cam kết.” (theo Khoản 2, Điều 13)

+ Các quyền lợi, các khoản phí theo
hợp đồng và kết quả đầu tư của quỹ hưu
trí tự nguyện được kiểm toán và công
khai, minh bạch cùng với cơ chế quản lý,
giám sát (đặc biệt là giám sát tài chính)
của cơ quan quản lý sẽ giúp đảm bảo
quyền lợi của khách hàng. Bên cạnh đó,
do đặc tính minh bạch của sản phẩm
liên kết chung và sự cạnh tranh giữa các
doanh nghiệp bảo hiểm, khách hàng có
thể lựa chọn được doanh nghiệp và sản
phẩm đem lại giá trị tốt nhất cho mình
thông qua sự so sánh về các yếu tố như
quyền lợi, các loại phí, kết quả đầu tư,
chất lượng dịch vụ, danh tiếng của
doanh nghiệp...

Xét từ phía doanh nghiệp bảo hiểm
nhân thọ, dòng sản phẩm liên kết
chung cũng giúp doanh nghiệp quản lý

và giảm thiểu rủi ro, đặc biệt là rủi ro đầu
tư và rủi ro chi phí. Cụ thể, với rủi ro đầu
tư, doanh nghiệp bảo hiểm có thể
chuyển giao một phần rủi ro này sang
khách hàng thông qua việc đưa ra lãi
suất cam kết tối thiểu thận trọng.  Doanh
nghiệp bảo hiểm cũng có thể giảm thiểu
rủi ro chi phí (tức là, rủi ro các khoản phí
thu được từ hợp đồng không đủ trang
trải các chi phí phát sinh) thông qua việc
quy định có thể điều chỉnh một số loại
phí (như phí quản lý hợp đồng) theo lạm
phát. Tuy vậy, do tính chất minh bạch
của sản phẩm, sản phẩm của các doanh
nghiệp khá dễ so sánh về các phương
diện như: quyền lợi, các loại phí, kết quả
đầu tư... Chẳng hạn, nếu lãi suất cam kết
tối thiểu thấp hơn so với công ty cạnh
tranh sẽ làm giảm tính cạnh tranh và hấp
dẫn của sản phẩm, nhất là khi khác hàng
ưa thích sự đảm bảo. Tương tự, việc quy
định điều chỉnh các loại phí với biên độ
lớn cũng làm giảm tính hấp dẫn và cạnh
tranh của sản phẩm. Đặc biệt, doanh
nghiệp bảo hiểm cần thực hiện đầu tư
tốt để có thể thu hút khách hàng và đem
lại hiệu quả kinh doanh.

Tóm lại, các quy định liên quan đến
sản phẩm BHHTTN về cơ bản phù hợp
với trình độ phát triển kinh tế-xã hội của
Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và
giai đoạn đầu thử nghiệm BHHTTN. Các
quy định này cũng đặt mục tiêu cao
trong việc bảo vệ người tiêu dùng đồng
thời nhằm thiết lập thị trường bảo hiểm
hưu trí cạnh tranh lành mạnh và phát
triển bền vững. Tuy vậy, những quy định
này có thể chưa hoàn toàn phù hợp để
sản phẩm có thể tiếp cận và đáp ứng tốt
nhất đến những ngách thị trường khác
nhau như thị trường khách hàng cao
cấp. Do vậy, để BHHTTN phát triển, các
quy định về sản phẩm và các quy định
liên quan cần tiếp tục được hoàn thiện
trong tương lai trên cơ sở đòi hỏi của
thực tiễn. Thêm vào đó, về phương diện
khung pháp lý, để sản phẩm BHHTTN có
thể triển khai thành công, ngoài quy
định sản phẩm còn cần có các quy định
liên quan khác, đặc biệt là quy định về
hoa hồng, thù lao và chính sách ưu đãi
thuế, phù hợp với thực tiễn. 

26
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BẢO HIỂM HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN 
trong hoạch định kế hoạch 
tài chính hưu trí
Mỗi người sinh ra phần lớn đều trải qua các giai đoạn khác
nhau của cuộc đời, gói gọn trong mấy chữ “sinh, lão, bệnh, tử”. 
Xét về phương diện tài chính, cuộc đời mỗi con người có thể
chia thành các giai đoạn: còn nhỏ và sống phụ thuộc vào cha
mẹ, trưởng thành và độc thân, có gia đình, có con, chuẩn bị nghỉ
hưu và nghỉ hưu. Tương ứng với mỗi giai đoạn này, con người có
những nhu cầu tài chính và khả năng thu nhập khác nhau.



29

Đồ thị dưới đây biểu thị mối
tương quan giữa nhu cầu
tài chính và khả năng thu
nhập của một người. Hình
dưới đây minh hoạ cho

người làm công ăn lương và được hưởng
bảo hiểm xã hội nhưng mối tương quan
giữa nhu cầu tài chính và khả năng thu
nhập này về cơ bản cũng đúng với
những người không làm công ăn lương.

Có thể thấy, trong vòng đời của mỗi
người có sự không tương hợp giữa nhu
cầu tài chính và thu nhập. Chẳng hạn, ở
giai đoạn đầu của cuộc đời, mỗi người
thường cần nhu cầu tài chính khá lớn
trong khi chưa thể tạo ra thu nhập, do
vậy họ phải sống dựa vào cha mẹ, người
thân. Ngược lại, trong giai đoạn trưởng
thành, mỗi người có thể kiếm được thu
nhập nhiều hơn so với nhu cầu tài chính
của bản thân. 

Sau đây chúng ta tập trung xem xét
phương diện tài chính trong giai đoạn
nghỉ hưu của một người.

Về nhu cầu tài chính trong giai đoạn
nghỉ hưu:

Khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu, với
mỗi người trách nhiệm cung cấp tài
chính cho con cái thường không còn
nhiều do con cái đã trưởng thành và

THS. LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG
TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ

sống độc lập, các khoản nợ (như khoản
nợ mua nhà, mua xe…) thường đã được
thanh toán xong... Trong giai đoạn này
nhu cầu tài chính lớn nhất đối với mỗi
người là đảm bảo cuộc sống sau nghỉ
hưu với mức sống tương đương hoặc
gần tương đương so với trước khi nghỉ
hưu cũng như theo kịp mức sống chung
của xã hội. Đáng chú ý, trong điều kiện
lạm phát cao thì nhu cầu tài chính đảm
bảo cuộc sống càng là nhu cầu trọng yếu
và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong
tổng nhu cầu tài chính giai đoạn này.
Thêm vào đó, khi đời sống xã hội được
nâng cao, nhu cầu du lịch, giải trí, theo
đuổi sở thích cá nhân, thăm viếng bạn
bè, người thân… cũng chiếm một phần
khá lớn trong nhu cầu tài chính sau tuổi
nghỉ hưu. Đặc biệt, nhu cầu chăm sóc sức
khỏe và chữa bệnh là một nhu cầu rất lớn
và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong
tổng nhu cầu tài chính sau tuổi nghỉ hưu
vì khi độ tuổi ngày càng cao thì sức khỏe
ngày càng suy giảm, sự lão hóa gia tăng
và bệnh tật phát triển trong khi chi phí
cho các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khoẻ
ngày càng tăng (do ảnh hưởng của lạm
phát và xuất hiện những phương pháp
điều trị mới hiệu quả hơn nhưng cũng
tốn kém hơn). Trong giai đoạn cuối đời,

có thể phát sinh nhu cầu tài chính rất lớn
cho sự chăm sóc đặc biệt, và tiếp đến là
chi phí mai táng, hậu sự. Ngoài ra, trong
giai đoạn này mỗi người thường có mong
muốn hoàn thành thanh toán các khoản
nợ, các chi phí và trách nhiệm tài chính
phát sinh sau cái chết của mình cũng như
để lại di sản thừa kế cho con cháu.

Thu nhập trong giai đoạn nghỉ hưu:
Theo hướng ngược lại với nhu cầu tài

chính, trong giai đoạn nghỉ hưu thu nhập
giảm sút đáng kể ngay sau thời điểm bắt
đầu nghỉ hưu (đặc biệt là với những
người làm công ăn lương) và ngày càng
giảm dần theo thời gian.

Trong đoạn này, với những người
không có bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm
hưu trí tự nguyện hay bảo hiểm hưu trí
bổ sung thì thu nhập đến từ các nguồn:

Thứ nhất, thu nhập đầu tư, lãi tiền gửi
tiết kiệm từ những tài sản đã tích luỹ
được trong thời gian làm việc và tiền bán
dần các tài sản này. Cùng với thời gian và
với ảnh hưởng của lạm phát, khoản thu
nhập đầu tư, lãi tiền gửi tiết kiệm và tiền
bán những tài sản này sẽ giảm dần theo
thời gian. Trong trường hợp sống thọ
hoặc tài sản tích luỹ ít hay nhu cầu tài
chính sau nghỉ hưu lớn thì đến một thời
điểm nào đó thì những tài sản tích luỹ
này có thể hết.

Thứ hai, tiền lương hưu, đối với những
người được hưởng bảo hiểm xã hội. Tuy
vậy, có thể thấy với chính sách bảo hiểm
xã hội hiện tại của Việt Nam và trong
điều kiện lạm phát khá cao trong khi sự
điều chỉnh lương hưu không theo kịp,
tiền lương hưu ngày càng nhỏ bé so với
nhu cầu tài chính trong giai đoạn nghỉ
hưu, và do vậy khó đảm bảo mức sống
hợp lý cho người hưởng lương hưu, nhất
là không theo kịp sự cải thiện trong mức
sống chung của xã hội. Thực tế cho thấy,
tình trạng lương hưu không theo kịp
nhu cầu cuộc sống sau nghỉ hưu không
chỉ là vấn đề ở Việt Nam mà là tình trạng
chung ở hầu hết các nước, kể cả các
nước phát triển.

Hình 1: Nhu cầu tài chính và thu nhập trong cuộc đời mỗi người 

(khi chưa có bảo hiểm hưu trí tự nguyện)



SOÁ 3 | 2013
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM

CHUYEÂN ÑEÀ BAÛO HIEÅM HÖU TRÍ

Thứ ba, khoản hỗ trợ tài chính của con
cháu, người thân, bạn bè. “Trẻ cậy cha,
già cậy con” là truyền thống tốt đẹp của
người Việt Nam, theo đó con cái có bổn
phận chăm sóc bố mẹ khi bố mẹ bước
vào tuổi già, khả năng lao động suy
giảm. Tuy vậy, nguồn thu nhập này
không ổn định, không đảm bảo, thậm
chí không có vì phụ thuộc vào điều kiện
tài chính, hoàn cảnh của những người
thân, bạn bè. Ngoài ra, việc phụ thuộc
tài chính vào con cháu, người thân có
thể cũng tạo ra những tác động tiêu cực
đối với tâm lý, đời sống tinh thần của
người được cung cấp tài chính. 

Thứ tư, thu nhập từ làm thêm, trợ cấp
xã hội, trợ cấp từ các quỹ từ thiện… Đối
với những người không có bảo hiểm xã
hội và/hoặc có nguồn tài chính eo hẹp
hay muốn cải thiện thu nhập thì vẫn
phải tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu.
Chỉ có một số ít cá nhân làm việc sau
tuổi nghỉ hưu không phải với mục đích
gia tăng thu nhập mà chủ yếu tìm niềm
vui, ý nghĩa trong cuộc sống và cống
hiến cho xã hội. Tuy nhiên, có thể thấy
do sức khoẻ ngày càng giảm sút theo
tuổi tác và trình độ chuyên môn, kiến
thức ngày càng lạc hậu so với sự phát
triển của xã hội, thu nhập từ làm thêm
ngày càng giảm. Trong khi đó, các
khoản trợ cấp xã hội, trợ cấp từ các quỹ
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từ thiện thường chỉ dành cho người nghèo hoặc đặc biệt khó khăn.
Những thách thức về tài chính đối với giai đoạn nghỉ hưu
Qua phân tích nhu cầu tài chính và thu nhập trong giai đoạn nghỉ hưu, có

thể thấy thách thức lớn nhất đối với mỗi người trong độ tuổi này là thu nhập
không đủ đáp ứng nhu cầu tài chính cho cuộc sống, đặc biệt là khi tuổi ngày
càng cao. Với xu thế tuổi thọ chung ngày càng tăng thì thách thức này lại càng
lớn hơn(1) . Xét từ phương diện quốc gia, tuổi thọ gia tăng cũng tạo thêm gánh
nặng ngày càng lớn đối với quỹ bảo hiểm xã hội, ngân sách nhà nước và toàn
xã hội. Thêm vào đó, người ở độ tuổi nghỉ hưu cũng gặp thách thức ngày càng
lớn trong việc quản lý, đầu tư tiền bạc, tài sản để đảm bảo cho cuộc sống của
mình. Đó là, khi độ tuổi tăng lên thì sức khoẻ, trí tuệ, kiến thức cũng giảm dần
theo tuổi tác dẫn tới khả năng quản lý và thực hiện đầu tư tài sản cũng giảm
dần trong khi đó lãi suất đầu tư có xu hướng ngày càng giảm, rủi ro thị trường
tài chính gia tăng, làm gia tăng rủi ro đầu tư. Điều này dẫn đến người nghỉ
hưu khó có khả năng tự đáp ứng nhu cầu tài chính và đảm bảo cuộc sống.
Hơn thế nữa, với xu hướng gia đình hạt nhân với số con ít ngày càng phổ biến
thì sự hỗ trợ tài chính từ con cháu, người thân ngày càng có xu hướng giảm,
làm cho nhu cầu độc lập, tự chủ, tự do về tài chính trong giai đoạn nghỉ hưu
ngày càng cấp thiết.

Giải pháp tài chính hữu hiệu cho giai đoạn nghỉ hưu:
Để giúp các cá nhân có đủ nguồn tài chính vững chắc và tự chủ về tài chính

để đảm bảo cuộc sống phù hợp với mức sống chung của xã hội, giảm bớt gánh
nặng cho ngân sách nhà nước, người thân và toàn xã hội, mỗi người cần hoạch
định kế hoạch tài chính tuổi nghỉ hưu cho mình càng sớm càng tốt bên cạnh
hệ thống bảo hiểm xã hội của nhà nước và quỹ hưu trí bắt buộc của người sử
dụng lao động.

Ngân hàng Thế giới đã đưa ra khái niệm 5 trụ cột (4 trụ cột tài chính và 1
trụ cột phi tài chính) nhằm đảm bảo tài chính cho cuộc sống nghỉ hưu của
mỗi cá nhân như sau(2):

aTrụ cột 0 - phi đóng góp (non-contributory “zero pillar” ) - Hệ thống bảo
hiểm hưu trí cung cấp bảo hiểm hưu trí cơ bản với mức bảo vệ tối thiểu cho
mọi công dân với mục tiêu chủ yếu là giảm nghèo. Hệ thống hưu trí này
thường do chính quyền nhà nước (trung ương hoặc địa phương) đài thọ;

aTrụ cột 1 - bắt buộc (mandatory “first pillar” ) - Bảo hiểm hưu trí bắt buộc với
mức đóng góp gắn với thu nhập nhằm thay thế một phần thu nhập trước khi
nghỉ hưu;

aTrụ cột 2 - bắt buộc (mandatory “second pillar”) - Khoản tiết kiệm cá nhân
dành cho hưu trí (dưới hình thức mức đóng góp xác định); 

aTrụ cột thứ 3 - tự nguyện (voluntary “third pillar” ) – dưới các hình thức
như tiết kiệm cá nhân dành cho hưu trí, thương tật, tử vong; các quyền lợi
được người sử dụng đài thọ…

aTrụ cột thứ 4 – phi tài chính (non-financial “fourth pillar” ) – đó là các hỗ
trợ phi chính thức (chẳng hạn hỗ trợ từ gia đình), các chương trình hỗ trợ xã
hội chính thức khác (như chăm sóc sức khoẻ và/hoặc nhà ở), và các tài sản tài
chính và phi tài chính khác của cá nhân (như quyền sở hữu nhà).

Các trụ cột trên đã được các nước từng bước thực hiện. Đặc biệt ở một số
nước phát triển, cả 5 trụ cột đã được thực hiện mặc dù có trụ cột mới được
thực hiện ở mức độ nhất định.

Tại Việt Nam, theo đà phát triển kinh tế, Nhà nước đã và đang dần hoàn

1. Tuổi thọ trung bình  của người Việt Nam năm 2012 khoảng 73 tuổi. Theo "Toàn cảnh Dân số thế giới, 2008" của Liên hợp quốc, vào năm 2050, tuổi thọ trung bình của
người Việt Nam sẽ là 80,4 trong đó nữ là 82,5 tuổi, nam là 78,2 tuổi.

2. Robert Holzmann and Richard Hinz, The World Bank (2005). Old-Age Income Supportin the 21st Century: An International Perspective on Pension Systems and Reform



aĐược hưởng ưu đãi nhất định về
thuế như được miễn một phần thuế thu
nhập đối với khoản tiền đóng bảo hiểm
hưu trí, trì hoãn thu thuế đối với khoản
tiền đóng bảo hiểm hưu trí, miễn, giảm
thuế đối với tiền hưu trí được nhận. Tại
Việt Nam, theo quy định hiện nay thì
khoản tiền đóng bảo hiểm hưu trí tự
nguyện do người sử dụng lao động đóng
cho người lao động được trì hoãn đóng
thuế(3) và khoản tiền đóng bảo hiểm hưu
trí do cá nhân tự đóng sẽ được khấu trừ
trước khi tính thu nhập chịu thuế với
mức khấu trừ tối đa 1 triệu đ/tháng.

Tóm lại, nếu ví cuộc đời con người như
một cây cầu thì giai đoạn hưu trí giống
như nhịp cầu cuối cùng. Để bước qua
nhịp cầu cuối này một cách thanh thản,
an nhàn thì mỗi người cần hoạch định,
chuẩn bị sẵn cho mình nguồn tài chính
đầy đủ và vững chắc cho tuổi nghỉ hưu.
Việc chuẩn bị tài chính cho giai đoạn
nghỉ hưu cần được thực hiện càng sớm
càng tốt, và bảo hiểm hưu trí tự nguyện
là một trong những công cụ hữu hiệu,
thiết thực để mỗi người chuẩn bị nguồn
tài chính cho tuổi nghỉ hưu.
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thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để
từng bước triển khai các trụ cột đảm bảo
tài chính nhằm đảm bảo tài chính cho
cuộc sống nghỉ hưu của nhân dân. Đến
nay Trụ cột 1 đã được thực thi với người
lao động. Trụ cột 3 dự kiến được thực
hiện thông qua bảo hiểm hưu trí bổ
sung, bảo hiểm hưu trí tự nguyện kèm
theo những ưu đãi, khuyến khích về
thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, với những người làm công
ăn lương (và được hưởng bảo hiểm xã
hội) sẽ được bảo vệ tài chính theo Trụ
cột 1, và thêm vào đó, có thể tự chuẩn bị
tài chính cho tuổi nghỉ hưu của mình
theo Trụ cột 3 và một phần Trụ cột 4. Tuy
nhiên, với những người không được
hưởng bảo hiểm xã hội thì đến nay chỉ
có Trụ cột 3 và một phần Trụ cột 4.

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện
Dưới đây sẽ tập trung phân tích sâu

hơn về bảo hiểm hưu trí tự nguyện với
tư cách là một công cụ hoạch định kế
hoạch tài chính cho tuổi nghỉ hưu.

Hình 2 dưới đây miêu tả nhu cầu tài
chính và thu nhập trong cuộc đời mỗi
người sau khi tham gia bảo hiểm hưu trí
tự nguyện. 

Trong giai đoạn có thu nhập, một
phần thu nhập được dùng để đóng bảo
hiểm hưu trí tự nguyện. Do số tiền đóng
góp này thường chiếm tỷ trọng nhỏ
trong tổng thu nhập nên chỉ làm giảm
một phần khá nhỏ tổng thu nhập trước
tuổi nghỉ hưu. Ngược lại, trong giai đoạn

nghỉ hưu thu nhập từ bảo hiểm hưu trí
tự nguyện có thể bù đắp được phần lớn
thiếu hụt tài chính cho giai đoạn này,
đảm bảo cuộc sống tự chủ về tài chính
và theo kịp mức sống chung nếu mỗi cá
nhân lựa chọn chương trình hưu trí tự
nguyện và mức đóng góp phù hợp. 

Những lợi ích chính đối với người tham
gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện là:

aCó thể thực hiện hoạch định kế
hoạch tài chính và chi tiêu một cách kỷ
luật, hiệu quả và chắc chắn cho tuổi nghỉ
hưu. Khi được kết hợp với các trụ cột tài
chính khác, bảo hiểm hưu trí tự nguyện
góp phần đảm bảo cuộc sống sau nghỉ
hưu, vượt qua được rủi ro thiếu hụt tài
chính trong giai đoạn nghỉ hưu, đặc biệt
là khi sống thọ. 

aKhông phải tự mình thực hiện việc
quản lý và đầu tư tài sản, do đó có thể
trút bỏ những lo lắng, vất vả khi phải tự
thực hiện quản lý và đầu tư tài sản phục
vụ cho cuộc sống hưu trí, từ đó yên tâm
hưởng thụ cuộc sống sau nghỉ hưu.

aCó thể được hưởng giá trị đầu tư lớn
hơn so với việc tự đầu tư do các tổ chức
cung cấp bảo hiểm hưu trí tự nguyện có
chuyên môn cao và có nhiều thông tin
hơn cá nhân trong quản lý, đầu tư đồng
thời các tổ chức này quản lý quỹ đầu tư
lớn nên có thể đạt được hiệu quả đầu tư
cao hơn. Thêm vào đó, sự cạnh tranh
giữa các doanh nghiệp bảo hiểm nhân
thọ cũng đem lại quyền lợi, dịch vụ tốt
hơn cho khách hàng.

Nhu cầu tài chính 
lớn nhất đối với 
mỗi người là đảm bảo
cuộc sống sau nghỉ
hưu với mức sống
tương đương hoặc
gần tương đương so
với trước khi nghỉ hưu
cũng như theo kịp
mức sống chung 
của xã hội.

3. Nghị định số 65/2013/ NĐ-CP ngày 27/6/2013 của
Chính phủ, Quy định chi tiết một số điều của Luật
Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và
hướng dẫn liên quan của Bộ Tài chính.

Hình 2: Nhu cầu tài chính và thu nhập trong cuộc đời mỗi người 

(sau khi tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện)
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CHUYEÂN ÑEÀ BAÛO HIEÅM HÖU TRÍ

TỪ NHU CẦU ĐẢM BẢO THU NHẬP HƯU TRÍ…
Theo cách phân loại của Ngân hàng Thế giới (WB), thu

nhập hưu trí bao gồm trợ cấp an sinh xã hội (trụ cột 0), hưu
trí bắt buộc (trụ cột 1 và 2), tiết kiệm, hưu trí tự nguyện (trụ
cột 3) và sức khỏe/nhà ở (trụ cột 4). Tùy từng quốc gia, các
thành phần của thu nhập hưu trí cũng như mức độ đảm
bảo cuộc sống hưu trí của người dân là khác nhau. 

Tùy từng hoàn cảnh, điều kiện sống, nhu cầu thu nhập
hưu trí là khác nhau với mỗi người, nhưng nhìn chung đa
số người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu đều cần lương
hưu như là phần thu nhập chủ yếu để đảm bảo cuộc sống
nghỉ hưu, không phải tiếp tục làm việc trong điều kiện tuổi
già, tránh được những rủi ro do vấn đề tuổi tác gây ra. Thu
nhập hưu trí ổn định giúp mỗi người nghỉ hưu có thể tự
phòng bị cho những rủi ro về tài chính trong quãng đời
còn lại của mình và duy trì trách nhiệm tài chính đối với
bản thân và con cái. Ngoài ra, nhu cầu chăm sóc sức khỏe
có xu hướng tăng cùng với tuổi già nên lương hưu còn có
vai trò đảm bảo cho người nghỉ hưu chi trả các dịch vụ
chăm sóc sức khỏe. 

Ở các quốc gia phát triển với hệ thống hưu trí phát triển,
đa trụ cột, thu nhập hưu trí đảm bảo cho hầu hết người
lao động khi nghỉ hưu duy trì mức sống tối thiểu và ổn
định. Tại Pháp, lương hưu cơ bản (do Quỹ Hưu trí và Rủi ro

Việc làm là quỹ bảo hiểm quốc gia cho người cao tuổi và
Quỹ An sinh Xã hội Quốc gia chi trả) chiếm khoảng 20 -
25% tổng thu nhập hưu trí của người dân, còn lương hưu
từ hưu trí bổ sung chiếm 55 - 60% thu nhập hưu trí. Ở Anh,
các chương trình trợ cấp và hưu trí của Chính phủ chiếm
khoảng 43% thu nhập của người nghỉ hưu, hưu trí việc làm
hay hưu trí bổ sung chiếm 26%. Tại những nước này đều
áp dụng hệ thống hưu trí bắt buộc, quy định mức đóng
lương hưu tối thiểu đối với mọi đối tượng. Bên cạnh đó,
chính phủ nhiều quốc gia còn tài trợ cho những người
không có khả năng đóng góp để đảm bảo tất cả người lao
động khi về hưu đều có thu nhập hưu trí. Ở Đan Mạch, 99%
người dân từ 67 tuổi trở lên đều được hưởng quyền lợi từ
chương trình hưu trí quốc gia. Hệ thống hưu trí Đan Mạch
còn dành hẳn chương trình riêng cho người già khuyết tật,
được triển khai từ năm 2003. Hay chính phủ Australia dành
một phần ngân sách để đóng góp và chi trả thu nhập hưu
trí cho người thu nhập thấp hay không có công ăn việc làm,
chẳng hạn như những người vợ nghỉ làm ở nhà chăm sóc
gia đình. 

Tuy nhiên, ở các quốc gia Châu Á nơi hệ thống hưu trí
chưa phát triển và thu nhập của người dân còn thấp, phần
phúc lợi hưu tri ́ thường chỉ chiếm một phần nhỏ trong
tổng thu nhập hộ gia đình của những người về hưu. Theo
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Bối cảnh kinh tế thế giới ngày càng có nhiều thay đổi và xu hướng già hóa
dân số đang đặt ra nhiều áp lực đến vấn đề tài trợ hưu trí. Nguy cơ thiếu
bền vững tài chính của hệ thống hưu trí đang trở nên hiện hữu tại nhiều
quốc gia, nhất là các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Xu hướng cải
cách hệ thống hưu trí hiện nay là dịch chuyển trách nhiệm chu cấp hưu trí
từ nhà nước sang mỗi cá nhân nhằm gia tăng trách nhiệm của mỗi cá nhân
với tương lai hưu trí của mình. Để đảm bảo sự thành công của tiến trình
cải cách, việc giáo dục người dân về tầm quan trọng của việc lập kế hoạch
nghỉ hưu và mỗi người cần có kế hoạch nghỉ hưu cho mình có vai trò đặc
biệt quan trọng. Việc lập kế hoạch hưu trí không chỉ bao gồm kế hoạch
tài chính mà cả kế hoạch phi tài chính và cần chuẩn bị càng sớm càng tốt.
Đây là một nhận thức mới cần được tuyên truyền, giáo dục rộng rãi vì tuổi
già hạnh phúc của mỗi người, cũng là của toàn xã hội. 

LẬP KẾ HOẠCH NGHỈ HƯU ĐỂ CÓ 

tuổi già năng động
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Báo cáo An sinh xã hội Thế giới
2010/2011 (World Social Security Report)
của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO),
chưa đầy 20% số người trên 65 tuổi ở
các quốc gia kém phát triển được nhận
lương hưu trong khi ở các quốc gia phát
triển con số này là 75%. Do đó, để gia
tăng thu nhập hưu trí, bên cạnh lương
hưu cơ bản, mọi người vẫn có thói quen
tích lũy từ khi còn trẻ một khoản tiền
cho tuổi già hay phụ thuộc vào sự hỗ trợ
của gia đình, con cái. Tuy nhiên, luôn tồn
tại một khoảng cách lớn giữa thu nhập
hưu trí bao gồm cả số tiền mà một
người có thể tiết kiệm cho tuổi già và
nhu cầu tài chính thực tế phát sinh. Theo
HSBC, tiết kiệm của người Châu Á nhìn
chung chỉ đủ dùng cho 10 năm khi nghỉ
hưu so với thời gian nghỉ hưu thực tế
khoảng 18 năm (và có thể dài hơn nữa).
Việc giảm dần khoảng cách này chính là
nhiệm vụ của cải cách hệ thống hưu trí.

Ngày nay, các mối quan hệ gia đình
ngày càng trở nên thiếu chặt chẽ khiến
con người lo ngại hơn về tương lai khi
nghỉ hưu. Những khoản thiếu hụt trong
chế độ trợ cấp lương hưu và sự hạn chế
của các nguồn tài trợ an sinh xã hội
không đáp ứng được toàn bộ nhu cầu
của đa số người lao động. Để đảm bảo
nhu cầu tài chính cho tuổi già, người
Châu Á đang có xu hướng tiết kiệm
nhiều hơn để có thể tận hưởng cuộc
sống hưu trí độc lập và ổn định.

… ĐẾN SỰ CẦN THIẾT LẬP KẾ HOẠCH
NGHỈ HƯU 

Hiện nay, khái niệm nghỉ hưu
(retirement) đã có nhiều thay đổi. Người
già ngày nay có nhu cầu tận hưởng cuộc
sống tích cực với nhiều hoạt động thể
chất và xã hội đa dạng, phong phú. Nếu
trước đây, retirement đồng nghĩa với
giai đoạn con người bước vào tuổi già,
hết trách nhiệm xã hội, thậm chí bị coi
là gánh nặng cho con cái và xã hội thì
gần đây, retirement được nhìn nhận tích
cực hơn, nhân văn hơn. Theo C3A
Ageing Well (Singapore), retirement “là
thời điểm tốt nhất để mỗi người trở thành

chính mình và được làm những điều mà
họ mong muốn”. Khái niệm tuổi già năng
động (active ageing) cũng đang ngày
càng phổ biến, được coi  “là quá trình tối
ưu hóa các cơ hội cho sức khỏe, sự tham
gia hoạt động xã hội và sự đảm bảo của
mỗi người nhằm nâng cao chất lượng
cuộc sống của người già”. Theo cách nhận
thức này, người già được khuyến khích
tiếp tục tham gia xã hội tùy theo nhu
cầu, mong muốn và khả năng của mình
để có thể tận hưởng tuổi già với nhiều
niềm vui và hạnh phúc. Cũng theo C3A
Ageing Well, hai thành tố quan trọng
của tuổi già năng động là thu nhập
(income) và sự đảm bảo cuộc sống
(security), tác động tương hỗ lẫn nhau
nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống
của người nghỉ hưu trên các khía cạnh
tâm lý, sức khỏe, tinh thần... Thực tế, ở
nhiều nước châu Âu, tuổi già là lúc người

ta theo đuổi những đam mê cá nhân,
tích cực hòa nhập xã hội và làm những
công việc có tính chất tự nguyện với
mong muốn đóng góp cho cuộc sống
chung thêm ý nghĩa. Ở Hàn Quốc,
những chương trình hỗ trợ “Người cao
tuổi năng động” của Chính phủ giúp
người cao tuổi tìm thấy niềm vui và
nguồn năng lượng mới cho cuộc sống
nghỉ hưu của mình.

Các chính phủ cũng có sự dịch chuyển
và quan tâm nhiều hơn đến nâng cao
chất lượng cuộc sống của người dân,
nhất là người cao tuổi, tạo điều kiện cho
mọi người sống tốt ở hiện tại và có tích
lũy cho tương lai khi về già. Hệ thống
hưu trí Singapore có sự tích hợp giữa
nghỉ hưu và tuổi già (integration of re-
tirement and ageing), tạo động lực để
các thành viên đóng góp nhiều hơn, do
đó gia tăng lợi ích cho người dân.

THS. ĐỖ THỊ THU THỦY
KHỐI CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN LÝ RỦI RO - TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
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CHUYEÂN ÑEÀ BAÛO HIEÅM HÖU TRÍ

Chương trình hưu trí Singapore cho phép người
tham gia có thể sử dụng một phần từ khoản tiết
kiệm hưu trí để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu
khác như mua nhà, đầu tư học tập cho con cái hay
chi trả các chi phí y tế. Ở nhiều quốc gia, chăm sóc
người cao tuổi đang trở thành trách nhiệm của toàn
xã hội và không chỉ dừng ở khía cạnh chăm sóc sức
khỏe. Theo 13 tiêu chí mà tổ chức Global Agewatch
Index đưa ra để đánh giá chất lượng cuộc sống của
người già bao gồm cả tiêu chí về giáo dục và việc
làm. Ở châu Âu, các chính phủ rất quan tâm tới việc
đáp ứng nhu cầu lao động của người già vì không
chỉ giúp tạo thêm thu nhập mà quan trọng là giúp
người già bớt cô đơn và cảm thấy cuộc sống của

mình vẫn còn ý nghĩa. Trong khi đó, ở Nhật Bản,
nhiều người cao tuổi vẫn muốn duy trì cuộc sống
năng động. Tổ chức Việc làm cho Người trung tuổi,
Người khuyết tật và những Người tìm kiếm Việc làm
(JEED - Japan Organization for Employment of the
Elderly, Persons with Disabilities and Job Seekers)
có vai trò hỗ trợ người nghỉ hưu có mong muốn
được tiếp tục cống hiến. 

Thu nhập hưu trí là nguồn tài chính cơ bản giúp
đảm bảo cuộc sống hưu trí ổn định của người nghỉ
hưu. Tuy nhiên, để có một tuổi già năng động thì
các chính sách của chính phủ về giáo dục, y tế, việc
làm có vai trò hỗ trợ đáng kể và quan trọng hơn cả
là nhận thức cũng như nhu cầu của mỗi người về
một tuổi già năng động. Như ở trên đã đề cập, khái
niệm tuổi già năng động hiện nay bao gồm không
chỉ cuộc sống vật chất với thu nhập hưu trí đảm
bảo mà cả cuộc sống tinh thần đa dạng, phong
phú, duy trì sự hòa nhập xã hội và có cơ hội hiện
thực hóa đam mê cá nhân để tận hưởng cuộc sống

hưu trí. Do đó, cần giáo dục để mỗi người hiểu rằng,
nghỉ hưu là giai đoạn con người vẫn có quyền tận
hưởng cuộc sống (happying ending) nhưng để có
được điều đó thì không ai khác chính mỗi cá nhân
phải lên kế hoạch cho mình. 

Việc lập kế hoạch hưu trí càng sớm càng tốt,
giống như trước đây khi còn trẻ, bạn đã dành
không ít thời gian để lập kế hoạch cho sự nghiệp
của mình thì để có thể tiếp tục tận hưởng cuộc
sống khi nghỉ hưu như mong muốn, bạn cũng nên
dành thời gian để lập kế hoạch nghỉ hưu cho mình.
Việc lập kế hoạch hưu trí không chỉ bao gồm kế
hoạch tài chính (thu nhập lương hưu, kế hoạch tiết
kiệm, đầu tư…) mà cả kế hoạch phi tài chính (sức
khỏe, tinh thần, hoạt động xã hội…). Nếu một kế
hoạch tài chính dài hạn đem đến sự đảm bảo tài
chính (financial security) cho người lao động khi
nghỉ hưu thì một kế hoạch phi tài chính đảm bảo
chất lượng cuộc sống của người nghỉ hưu, duy trì
một tuổi già năng động và có ý nghĩa. 

Xu hướng già hóa dân số đang đặt ra nhiều thách
thức đối với nhiều chính phủ, nhất là tại các quốc
gia châu Á. Theo số liệu của Liên hợp quốc, số dân
Châu Á từ 65 tuổi trở lên tăng gấp 4 lần, từ 200 triệu
người năm 2000 lên tới trên 850 triệu người năm
2050. Nếu không đảm bảo cuộc sống cho người già
thì đây sẽ là gánh nặng không chỉ của chính người
già hay của mỗi gia đình mà của cả xã hội. Chính vì
thế, xu hướng hiện nay ở nhiều quốc gia Châu Á là
cải cách hệ thống hưu trí theo hướng giảm bớt vai
trò của Chính phủ thông qua dịch chuyển trách
nhiệm chu cấp hưu trí từ nhà nước sang mỗi cá
nhân nhằm gia tăng trách nhiệm của mỗi cá nhân
với tương lai hưu trí của mình.

THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM
Hiện nay, Việt Nam chưa có chế độ phúc lợi xã hội

cho tất cả người lao động, đồng thời bảo hiểm hưu
trí dạng tiết kiệm cá nhân do các công ty bảo hiểm
nhân thọ cung cấp cũng chưa phát triển rộng rãi.
Hệ thống hưu trí hiện hành ở Việt Nam là một hệ
thống đơn lẻ, lương hưu theo chế độ BHXH là thu
nhập chính của số đông người nghỉ hưu với mức
chi trả lương hưu thấp. Theo BHXH Việt Nam, hiện
mức lương hưu bình quân khoảng 3 triệu
đồng/người/tháng. Việt Nam cũng đang đối mặt
với vấn đề già hóa dân số. Theo số liệu của Ngân
hàng Phát triển Châu Á (ADB), tỷ lệ người già trên
65 tuổi/số dân từ 15-64 tuổi của Việt Nam tăng từ
10% năm 2000 lên trên 30% vào năm 2050. Người
già ở Việt Nam có nguy cơ đối mặt với rủi ro bệnh
tật, nghèo đói cao hơn nhiều quốc gia Châu Á. Theo
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cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, hiện
mới chỉ có 2,3 triệu người cao tuổi nhận
được bảo hiểm hưu trí hàng tháng. Còn
theo Quỹ Dân số Liên hiệp quốc tại Việt
Nam, 61% dân số cao tuổi sống dựa
hoàn toàn vào kinh tế của chính mình,
39% người cao tuổi vẫn đang phải làm
việc với những công việc tự tạo, thu
nhập thấp và không ổn định, 17% người
cao tuổi thuộc diện nghèo. 

Đứng trước những áp lực này, Chính
phủ Việt Nam đang nghiên cứu cải cách
hệ thống hưu trí theo hướng thiết lập hệ
thống hưu trí đa trụ cột nhằm củng cố
sự bền vững của hệ thống an sinh xã hội
trong dài hạn, khuyến khích tiết kiệm và
tăng các nguồn tài trợ hưu trí cho người
dân, góp phần ổn định kinh tế - xã hội
trong dài hạn và huy động được các
nguồn lực cho phát triển. 

Vấn đề chăm sóc người già, người cao
tuổi cũng nhận được nhiều sự quan tâm
của chính phủ và xã hội và được cụ thể
hóa bằng các quy định pháp luật (Luật
Người cao tuổi 2010 và Nghị định
06/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Người cao tuổi).
Trên thực tế, người nghỉ hưu ở Việt Nam
ngày càng được chăm sóc tốt hơn nhờ
sự quan tâm ngày càng tăng của gia
đình và xã hội. Nhiều câu lạc bộ dành
cho người cao tuổi được thành lập giúp
người cao tuổi tăng cường các hoạt
động thể chất, sinh hoạt cộng đồng.
Người cao tuổi cũng được tiếp cận các
dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tốt
hơn. Tuy nhiên, cuộc sống của người
nghỉ hưu, người già ở Việt Nam vẫn chưa
được quan tâm đầy đủ do phần đông
người cao tuổi không được hưởng
lương hưu, nếu có thì thu nhập lương
hưu vẫn ở mức thấp, trong khi chế độ
phúc lợi xã hội còn hạn chế và nhất là
chưa có sự chuẩn bị rõ ràng cho tương
lai nghỉ hưu của mình. Cho đến nay, hầu
hết người Việt Nam chưa nhận thức
được sự cần thiết phải có kế hoạch tài
chính dài hạn cho bản thân, càng không
có kế hoạch phi tài chính cho giai đoạn
nghỉ hưu. 

Mặc dù vẫn có thói quen tiết kiệm,
nhưng nhận thức của hầu hết người Việt

Nam là tiết kiệm để dành cho con cháu
chứ không phải là dành cho bản thân.
Theo khảo sát của HSBC mới thực hiện
gần đây, đa số người trẻ Việt Nam chưa
có kế hoạch tiết kiệm để dành cho lúc về
hưu. Trong số những người ở độ tuổi đi
làm (30 đến 39 tuổi), có tới 54% cho biết
họ chưa có kế hoạch tiết kiệm. 37% số
người sắp về hưu (50 đến 59 tuổi) cũng
cho biết họ hoàn toàn không có kế
hoạch về hưu trí. Trong khi đó, theo một
số nghiên cứu, nhu cầu tài chính của một
người khi về hưu bằng khoảng 60% đến
80% số tiền lương khi còn đang làm việc.
Để đạt được mức chi tiêu này, chắc chắn
không chỉ trông chờ vào lương hưu cơ
bản theo chế độ BHXH bắt buộc của
Chính phủ hay các khoản trợ cấp xã hội. 

Trước đây, vì nhiều lý do, đa số người
Việt Nam khi nghỉ hưu vẫn thích sống
cùng con cháu, không thích phải sống
cô đơn. Những năm gần đây, ngày càng
nhiều người già thích sống độc lập,
không lệ thuộc vào con cái. Mặc dù vậy,
khái niệm tuổi già năng động được hiểu
như trên vẫn là khái niệm xa lạ với nhiều
người Việt Nam. Không ít người do
không có tâm lý sẵn sàng đón nhận việc
nghỉ hưu và không có sự chuẩn bị nên
thực tế phải đối mặt với nhiều xáo trộn
về cả tinh thần lẫn vật chất. Do đó, cần
tăng cường giáo dục để giúp người dân
hiểu đúng về nghỉ hưu, về một tuổi già
có ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn nếu mỗi
người chủ động xây dựng kế hoạch nghỉ
hưu cho mình. Như đã đề cập ở phần
trên, việc lập kế hoạch hưu trí không chỉ

bao gồm kế hoạch tài chính mà cả kế
hoạch phi tài chính và càng chuẩn bị
sớm càng tốt. Sẽ không dễ dàng thay
đổi ngay nhận thức và quan niệm của
người Việt Nam về vấn đề nghỉ hưu,
song nếu có sự hỗ trợ của chính phủ
thông qua các chương trình ở cấp quốc
gia và toàn xã hội thì chắc chắn sẽ
nhanh chóng đạt được hiệu quả tuyên
truyền, giáo dục hơn.

Chúng tôi cho rằng, cải cách hệ thống
hưu trí ở Việt Nam là việc cần thiết và
cấp bách song điều quan trọng hơn cả
là cần truyền thông, giáo dục để người
dân hiểu được sự cần thiết phải chuẩn
bị cho tương lai nghỉ hưu để có một
cuộc sống hưu trí chủ động, hạnh phúc.
Đây là nhận thức mới có tính chất xã hội
và điều này góp phần không nhỏ vào sự
thành công của tiến trình cải cách hệ
thống hưu trí ở Việt Nam.
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Mặc dù vẫn có thói
quen tiết kiệm,
nhưng nhận thức của
hầu hết người Việt
Nam là tiết kiệm để
dành cho con cháu
chứ không phải là
dành cho bản thân. 



Bảo hiểm hưu trí là một hình
thức bảo hiểm thuộc hệ
thống hưu trí thu hút được
sự quan tâm rất lớn của
người lao động ở tất cả các

nước trên thế giới. Một trong những
thành phần quan trọng ảnh hưởng đáng
kể đến sự thành công của bất kỳ chương
trình bảo hiểm hưu trí nào là quỹ đầu tư
bảo hiểm hưu trí hay gọi tắt là quỹ hưu
trí. Quỹ hưu trí được hình thành từ
những khoản đóng góp của người tham
gia bảo hiểm hưu trí (người lao động và
người sử dụng lao động) và thực hiện
các hoạt động đầu tư để chi trả quyền
lợi hưu trí cho người lao động khi đến
tuổi về hưu. Tại các thị trường phát triển
trên thế giới, quỹ hưu trí là quỹ đầu tư có
quy mô tài sản quản lý lớn nhất thị
trường. Theo một thống kê do công ty
Towers Watson phối hợp với tạp chí Pen-
sions & Investments thực hiện, tại thời
điểm cuối năm 2012, tổng tài sản quản

lý của 300 quỹ hưu trí lớn nhất thế giới
lên tới 14.000 tỷ USD.

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ CỦA QUỸ HƯU TRÍ
Tương tự như các quỹ đầu tư khác,

quỹ hưu trí cũng có các mục tiêu đầu tư
khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm của
chương trình bảo hiểm hưu trí. Xét theo
cơ chế đóng góp - thụ hưởng của người
tham gia bảo hiểm hưu trí, quỹ hưu trí
bao gồm 02 loại:

a Quỹ hưu trí hoạt động theo cơ chế
mức hưởng xác định trước (Defined
Benefit, viết tắt là DB): Khi đến tuổi về
hưu, người lao động sẽ nhận được

quyền lợi hưu trí theo mức đã thống
nhất trước từ quỹ DB bất kể kết quả đầu
tư của quỹ ra sao (Ví dụ: 20% của lương
bình quân 5 năm trước khi về hưu).
Trường hợp kết quả đầu tư của quỹ
không đủ bù đắp các khoản chi trả
quyền lợi hưu trí, người sử dụng lao
động sẽ phải bù đắp phần chênh lệch.
Như vậy, mục tiêu đầu tư ưu tiên của quỹ
DB là bám sát mức chi trả quyền lợi hưu
trí đã thống nhất với người lao động. Tất
nhiên, các quỹ DB cũng có thể hướng
đến mục tiêu tạo ra lợi nhuận cao hơn
nghĩa vụ chi trả nhưng thực tế hoạt
động đầu tư cho thấy đây không thường
xuyên là mục tiêu có tính khả thi.

a Quỹ hưu trí hoạt động theo cơ chế
mức đóng xác định (Defined Contribu-
tion, viết tắt là DC): Khi đến tuổi về hưu,
người lao động sẽ nhận được quyền lợi
hưu trí căn cứ vào kết quả đầu tư của
quỹ DC. Không giống như quỹ DB, nghĩa
vụ của người sử dụng lao động chấm
dứt ngay khi đã hoàn thành các khoản
đóng góp vào quỹ theo thỏa thuận với
người lao động. Như vậy, mục tiêu đầu
tư của quỹ DC là tối đa hóa lợi nhuận cho
người lao động trên cơ sở các khoản
đóng góp và quy định đối với hoạt động
đầu tư của quỹ.

Nhìn lại lịch sử phát triển của các quỹ
hưu trí trên thế giới, quỹ DB là loại hình
quỹ hưu trí xuất hiện đầu tiên. Tuy nhiên,
quỹ DB hiện đang được thay thế bằng
quỹ DC, đặc biệt là tại các nước phát
triển. Có nhiều nguyên nhân có thể giải
thích cho xu hướng này, trong đó một
nguyên nhân hay được nhắc tới là thị
trường chứng khoán hiện đại càng ngày
càng biến động phức tạp. Có những giai
đoạn thị trường chứng khoán sụt giảm
mạnh, ảnh hưởng đáng kể đến khả năng
chi trả của các quỹ DB trong khi quyền
lợi hưu trí vẫn không thay đổi dẫn tới
người sử dụng lao động phải thực hiện
các khoản đóng góp bổ sung ngày càng
lớn. Kết quả là trong nhiều trường hợp,
người sử dụng lao động không thể thực
hiện được nghĩa vụ đóng góp của mình.
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Hoạt động đầu tư 
của quỹ hưu trí
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Một nguyên nhân khác là quyền lợi của
người lao động tham gia các quỹ DC
được quản lý theo tài khoản cá nhân.
Trong một môi trường lao động hiện
đại, khi người lao động chuyển đổi công
việc từ doanh nghiệp này sang doanh
nghiệp khác, quyền lợi hưu trí của họ có
thể được duy trì và cập nhật dễ dàng
hơn với cơ chế của quỹ DC.

Quy tắc giới hạn định lượng (Quanti-
tative Limit Rule) và quy tắc thận trọng
(Prudent Person Rule):

Ngoài vai trò là một phương tiện đầu
tư, quỹ hưu trí có ý nghĩa xã hội rất lớn vì
kết quả đầu tư của quỹ tác động trực tiếp
tới cuộc sống của người lao động. Chính
vì vậy, hoạt động đầu tư của quỹ hưu trí
chịu sự giám sát rất chặt chẽ của các cơ
quan quản lý nhà nước. Hiện tại, có hai
cách tiếp cận đối với việc giám sát hoạt
động đầu tư của quỹ hưu trí như sau:

a Quy tắc giới hạn định lượng (QLR):
Theo quy tắc này, tỷ trọng của một loại
tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ
được xác định cụ thể căn cứ vào mức độ
rủi ro của bản thân tài sản đó (Ví dụ: Trái
phiếu chính phủ tối thiểu 50%, cổ phiếu
tối đa 20%...). Ưu điểm của cách tiếp cận
này là rõ ràng nên cơ quan quản lý dễ
dàng triển khai việc kiểm tra, giám sát.
Chính vì ưu điểm này mà quy tắc giới
hạn định lượng được sử dụng phổ biến
tại các nước đang phát triển. Mặc dù
vậy, nhược điểm của nó là trong nhiều
trường hợp, các giới hạn về tỷ trọng khá
cứng nhắc. Theo lý thuyết tài chính hiện
đại, rủi ro của một tài sản được đánh giá
trong mối quan hệ tương quan với các
loại tài sản khác trong danh mục đầu tư.
Nếu đặt riêng rẽ, một tài sản có thể có
rủi ro cao nhưng nếu đặt trong một
danh mục đầu tư đa dạng, tài sản đó có
thể góp phần giảm thiểu rủi ro cho
danh mục.

a Quy tắc thận trọng (PPR): Quy tắc
này không đưa ra một giới hạn cụ thể
nào cho các tài sản trong danh mục đầu
tư mà thay vào đó là những tiêu chí mà
người quản lý đầu tư phải tuân thủ

trong quá trình thực hiện đầu tư cho
quỹ hưu trí (Ví dụ: Hành động vì lợi ích
tối đa của người thụ hưởng, Xây dựng
danh mục đầu tư đa dạng, Tránh các rủi
ro không thích hợp, Tránh xung đột lợi
ích...). Nếu QLR chú trọng đến kết quả
thực hiện thì PPR tập trung vào quá
trình thực hiện. Ưu điểm của PPR là cho
phép xây dựng được một hệ thống các
quỹ hưu trí đa dạng hoạt động theo cơ
chế DC, đáp ứng được nhu cầu phong
phú của người lao động. Nhược điểm
của cách tiếp cận này chính là độ phức
tạp trong quá trình giám sát. Vì vậy, PPR
chỉ được áp dụng tại các nước có thị
trường tài chính phát triển và hệ thống
pháp luật hoàn chỉnh như Mỹ, EU…

MỘT SỐ LOẠI QUỸ HƯU TRÍ DẠNG DC
Sự ra đời của bảo hiểm hưu trí theo cơ

chế DC kết hợp với quy tắc PPR đã dẫn
tới sự phát triển đa dạng của các quỹ
hưu trí. Hiện tại, ở các nước phát triển,
khi triển khai chương trình bảo hiểm
hưu trí cho người lao động, người sử
dụng lao động phối hợp với các đơn vị
cung cấp dịch vụ xây dựng một hệ
thống các quỹ hưu trí. Mỗi quỹ hưu trí
trong hệ thống sẽ áp dụng một chiến
lược đầu tư với mức độ rủi ro nhất định.
Căn cứ vào các đặc điểm riêng của bản
thân, đặc biệt là khả năng chấp nhận rủi
ro, người lao động sẽ tự quyết định việc
phân bổ tài sản vào hệ thống các quỹ

hưu trí đó.
Ưu điểm của chương trình bảo hiểm

hưu trí dạng này là sự linh hoạt đối với
người lao động. Mặc dù vậy, nhược điểm
của nó là người lao động phải được
trang bị những kiến thức về tài chính,
đầu tư khá chuyên sâu để hiểu được
hoạt động của quỹ hưu trí cũng như
những đặc điểm của bản thân để từ đó
xây dựng được một kế hoạch phân bổ
tài sản phù hợp. Mặt khác, nếu cơ quan
quản lý áp dụng những quy tắc hạn chế
định lượng quá chặt thì sẽ hạn chế đến
việc hình thành một hệ thống quỹ đầu
tư đa dạng.

Ngoài cơ chế linh hoạt như trên,
trường hợp người lao động không thể
quyết định được kế hoạch phân bổ tài
sản của mình, nhiều chương trình bảo
hiểm hưu trí đưa ra một lựa chọn khác
gọi là lựa chọn “mặc định”. Thông
thường lựa chọn mặc định là một quỹ
đầu tư sử dụng chiến lược đầu tư cân
bằng theo đó tỷ trọng của các loại tài
sản trong danh mục đầu tư được quy
định cụ thể trong suốt thời gian hoạt
động của quỹ (Ví dụ: Tỷ trọng cổ phiếu
là 50%, trái phiếu là 50%...). Theo định kỳ,
người quản lý đầu tư sẽ kiểm tra tỷ trọng
của các loại tài sản trong danh mục đầu
tư và thực hiện điều chỉnh về tỷ trọng
mục tiêu nếu cần thiết (Ví dụ: Bán cổ
phiếu được xem là over-priced và mua
cổ phiếu được xem là under-priced).

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM HƯU TRÍ DOANH NGHIỆP
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giá trị tài sản của quỹ hưu trí giảm mạnh
xuống dưới giá trị chiết khấu của khoản
nợ - vốn xuất hiện tại thời điểm khủng
hoảng năm 2000 và 2008 sẽ không xảy
ra với Quỹ hưu trí DC. Vì vậy rủi ro về
thanh khoản trong việc đáp ứng nghĩa
vụ nợ và tài sản của quỹ hưu trí sẽ được
giảm tối đa.

Do người lao động sẽ tự lựa chọn quỹ
hưu trí theo các hình thức đầu tư khác
nhau (cổ phiếu, trái phiếu, công cụ tiền
tệ khác..) nên mức độ rủi ro về đầu tư
cũng sẽ rất khác nhau theo từng cấu trúc
tài sản, cũng như mức chấp nhận rủi ro
của người lao động. Nhìn chung, quỹ
hưu trí DC sẽ gặp phải các loại rủi ro
chính như rủi ro thị trường, rủi ro tín
dụng và rủi ro hoạt động. 

RỦI RO VỀ THỊ TRƯỜNG - SỰ ĐÁNH ĐỔI
GIỮA RỦI RO VÀ LỢI NHUẬN

Rủi ro về thị trường là rủi ro thất thoát
vốn do những biến động bất thường của
thị trường gây ra như giá cổ phiếu, biến
động của lãi suất. Để giảm thiểu rủi ro về
thị trường ở cách thức đơn giản và phổ
biến nhất đó chính là tăng tỷ trọng đầu
tư của quỹ vào các loại tài sản an toàn. 

Tài sản của quỹ hưu trí có thể được
đầu tư vào những công cụ tài chính có
mức rủi ro thấp hoặc phi rủi ro như trái
phiếu Chính phủ. Nhược điểm của loại
hình đầu tư trên là mức biến động về lợi
nhuận thấp, điều này đồng nghĩa với
việc lợi nhuận trung bình thu được của
quỹ cũng thấp theo, do đó, sẽ làm giảm
mức thu nhập trung bình của người lao
động. Ngoài ra loại tài sản được coi là an
toàn (như trái phiếu Chính phủ) có thể có
mức rủi ro thấp trong ngắn hạn, nhưng
trong dài hạn thì không phải như vậy. Ví
dụ, nếu rủi ro về lạm phát ở mức cao, vậy
trái phiếu Chính phủ sẽ có mức lãi suất
thực rất thấp. Trong khi đó, loại tài sản
được xem như có mức rủi ro rất lớn trong
ngắn hạn (như cổ phiếu) trong thực tế lại
có thể là một loại tài sản an toàn với mức
lợi nhuận và biến động tốt hơn trong dài
hạn. 

Để giám sát rủi ro về thị trường, các
công cụ cơ bản thường được sử dụng
như:
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Một hình thức lựa chọn mặc định khác là quỹ hưu trí
đã xác định sẵn thời điểm kết thúc hoạt động (Target
date fund). Người lao động sẽ lựa chọn quỹ hưu trí nào
có thời điểm kết thúc hoạt động sát với thời điểm dự
kiến về hưu nhất (Ví dụ: Người lao động dự kiến về
hưu năm 2030 sẽ lựa chọn 2030 target date fund).
Trong giai đoạn đầu, quỹ sẽ tập trung vào các tài sản
có mức độ rủi ro cao (Có thể là 90% cổ phiếu, 10% trái
phiếu). Trong quá trình hoạt động, tỷ trọng của các
loại tài sản có mức độ rủi ro cao sẽ được điều chỉnh
giảm dần để đảm bảo càng đến gần thời điểm kết
thúc hoạt động thì người lao động sẽ có được một tỷ
suất lợi nhuận ổn định.

QUẢN LÝ RỦI RO CHO QUỸ HƯU TRÍ
Sự khác biệt cơ bản về rủi ro đối với Quỹ hưu trí có

mức đóng xác định (Defined Contribution) và Quỹ hưu
trí có mức hưởng xác định trước (Defined Benefit) nằm
ở rủi ro về đầu tư. Nếu như đối với quỹ DB, doanh
nghiệp sẽ phải chịu rủi ro khi giá trị tài sản của quỹ hưu
trí giảm mạnh, thì với quỹ DC, rủi ro này đã được
chuyển sang cho người lao động. Có thể nói việc các
doanh nghiệp tham gia Quỹ hưu trí DC sẽ không phải
chịu bất kỳ rủi ro nào. Nếu lợi nhuận của quỹ hưu trí
thấp hơn kì vọng, khi đó người lao động sẽ phải chịu
phần chênh lệch này.

Đối với quỹ hưu trí DC, nhà quản lý quỹ cũng sẽ
không phải ước tính giá trị hiện tại của khoản nợ phải
trả trong tương lai (vốn không hề dễ dàng bởi khó có
thể xác định chính xác lãi suất chiết khấu trong tương
lai), điều này sẽ loại bỏ rủi ro về thanh khoản giữa giá
trị về tài sản (asset) và nợ phải trả (liability). “Cơn bão
hưu trí” (A Perfect storm pension) - khái niệm ám chỉ khi
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Bảng dữ liệu so sánh lợi nhuận trung bình năm (Mean real returns) giữa cổ phiếu
(Equities) và trái phiếu (Bonds) trong 105 năm từ năm 1900-2005 - đơn vị %.

Nguồn: Dimson, Marsh và Stauton (2006)

Equities Bonds

Mean real Standard Mean real Standard
returns deviation returns deviation ERP

France 36 23.2 -0.3 13.2 3.9

Germany 2.9 32.6 -1.8 15.8 4.7

Italy 2.5 29.1 -1.8 14.4 4.3

Netherlands 5.3 21.3 1.3 9.5 4.0

Sweden 7.8 22.6 2.5 12.6 5.3

UK 55 20.0 1.4 13.9 4.1

Word 5.7 12.7 1.6 10.6 4.1
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- Stress Tests: Thiết lập các kịch bản của thị
trường một cách ngẫu nhiên hay được xây dựng
bởi dữ liệu trong quá khứ. Đây là một cách thức
hiệu quả được sử dụng để rà soát lại vị thế của
danh mục đầu tư.

- Value At Risk (VaR): đo lường mức độ tổn
thất tiềm năng của danh mục qua một khoảng
thời gian nhất định ứng với độ tin cậy cho trước. 

Ngoài hai chỉ số chính kể trên, các công cụ
khác như kiểm tra khả năng đa dạng hóa về cổ
phiếu, ngành nghề đầu tư, tracking error (cho
danh mục cổ phiếu) hay PV01, Macaulay Dura-
tion (cho danh mục trái phiếu) cũng được sử
dụng để quản lý rủi ro cho danh mục đầu tư. Các
công cụ giám sát có thể thêm bớt, thay đổi tùy
thuộc vào cơ cấu về tài sản, mục tiêu về lợi
nhuận, mức độ chấp nhận rủi ro của danh mục. 

RỦI RO VỀ TÍN DỤNG
Đây là rủi ro khi đối tác mất khả năng thực

hiện nghĩa vụ về tài chính, dẫn đến nguy cơ mất
vốn đầu tư (trái phiếu doanh nghiệp, tiền gửi tại
tổ chức tín dụng). Thông thường trên thế giới,
để kiểm soát rủi ro này, các nhà quản lý quỹ sẽ
sử dụng bảng xếp hạng về tín dụng do các tổ
chức uy tín cung cấp như Moody’s, S&P, Fitch…
Tuy nhiên tại Việt Nam, việc xếp hạng tín dụng
chưa được phổ biến nên giải pháp duy nhất là
áp dụng mô hình tín dụng nội bộ (như mô hình
định lượng để đánh giá chất lượng tín dụng của
từng tổ chức phát hành của Công ty Quản lý
Quỹ Bảo Việt). Ngoài ra mức độ đa dạng hóa về
trái phiếu doanh nghiệp, tiền gửi cũng cần phải
được giám sát chặt chẽ bằng việc đưa ra các giới
hạn đầu tư tối đa vào một tổ chức tín dụng
nhằm hạn chế tổn thất nếu có rủi ro phát sinh.

RỦI RO VỀ HOẠT ĐỘNG
Cùng với sự trở lại của những cuộc khủng

hoảng về tài chính trong những năm qua, các
tổ chức tài chính ngày càng chú trọng hơn
trong việc áp dụng quy trình quản lý rủi ro
trong hoạt động của mình. Trong một bản
nghiên cứu trong năm 2010, 89% các tổ chức
tài chính chuyên nghiệp đều đã bổ nhiệm
giám đốc về quản lý rủi ro trong vai trò tập
trung và giải trình các báo cáo liên quan đến
rủi ro của quỹ. 

Rủi ro về hoạt động có thể gây nên những
tổn thất trầm trọng cho quỹ đầu tư, nguyên
nhân xuất phát có thể từ việc không tuân thủ
các quy định về rủi ro hoạt động, do hệ

thống công nghệ thông tin, quy trình xử lý giao dịch,
tiến hành thanh toán chậm trễ, hoặc do bên thứ ba
gây ra. 

Do đó cần phải có kiểm soát nội bộ để kiểm soát các rủi
ro liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư như rủi ro hoạt
động, rủi ro thương mại. Đối với rủi ro từ bên thứ ba, công
ty cần phải tiến hành quy trình due diligence nhằm đánh
giá chi tiết về năng lực của đối tác, sự thông qua của Ủy
ban Quản lý rủi ro, và cuối cùng thường xuyên giám sát
chất lượng của đối tác.

Quỹ hưu trí – Mảnh đất màu mỡ cho các công ty quản
lý quỹ

Hoạt động đầu tư của quỹ hưu trí không được thực
hiện trực tiếp bởi người lao động hay doanh nghiệp sử
dụng lao động mà sẽ được giao cho các công ty quản
lý lý quỹ chuyên nghiệp thông qua hình thức hợp đồng
ủy thác. Tại Việt Nam, quỹ hưu trí vẫn là một khái niệm
khá mới mẻ và các công ty quản lý quỹ nội địa vẫn đang
trong quá trình tìm hiểu cũng như học tập kinh nghiệm
quốc tế trong việc vận hành và quản lý rủi ro cho hoạt
động đầu tư của quỹ. Những khảo sát mới đây đã cho
thấy tiềm năng huy động quỹ dạng này ở Việt Nam là
rất lớn. Theo điều tra năm 2010 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội với gần 700 doanh nghiệp tại Hà
Nội và Tp. HCM, có đến 70% doanh nghiệp mong muốn
và sẵn sàng tham gia cho người lao động vào quỹ hưu
trí bổ sung. Có thể nói, với sự ra đời và phát triển của
Quỹ hưu trí bổ sung đã mở ra cánh cửa mới cho cả
người lao động, doanh nghiệp sử dụng lao động và các
công ty quản lý quỹ.
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Đẩy mạnh cho vay
tín dụng nông

nghiệp đáp ứng yêu
cầu thị trường và
hội nhập quốc tế

ngày càng trở thành
xu hướng và nhiệm
vụ chung cho toàn
ngành ngân hàng,
cũng như cho mỗi

ngân hàng thương
mại (NHTM). Tuy
nhiên, quá trình

này, bên cạnh
những kỳ vọng lớn
lao, cũng có không

ít trở ngại không dễ
vượt qua.

Để phát triển mạnh và bền vững thị trường tín
dụng nông nghiệp rất cần động lực mới, có tính
đột phá được cộng hưởng bởi sự nhận thức thấu
đáo và các giải pháp thích ứng từ nhiều phía…

NHỮNG ĐỘT PHÁ CẦN CÓ VỀ 

tín dụng 
bảo hiểm 
nông nghiệp
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TS. NGUYỄN MINH PHONG
PHÓ VỤ TRƯỞNG, PHÓ BAN TUYÊN TRUYỀN LÝ LUẬN, BÁO NHÂN DÂN

CHÍNH SÁCH VÀ THỰC TẾ TÍN DỤNG
CHO NÔNG NGHIỆP

Gần 10 năm trở lại đây, nông nghiệp
Việt Nam có những bước phát triển đột
phá và đồng thời cũng có nhu cầu ngày
càng lớn về tín dụng để từng bước
chuyển đổi có cấu và tổ chức sản xuất
kinh doanh theo hướng công nghiệp
hóa - hiện đại hóa. Đảng và Nhà nước đã
có nhiều quan tâm nhằm tháo gỡ khó
khăn về vốn cho các lĩnh vực nông
nghiệp, tiêu biểu là Nghị quyết 26 của
TW về chính sách cho nông nghiệp,
nông dân, nông thôn và Nghị định
41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng
cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn
(dưới đây gọi chung là nông nghiệp).
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban
hành nhiều văn bản để hướng tín dụng
vào lĩnh vực nông nghiệp, kể cả quy
định “áp sàn” dư nợ tín dụng nông
nghiệp phải bảo đảm không thấp hơn
20% tổng dư nợ tín dụng hàng năm của
các NHTM. Đặc biệt, từ đầu năm 2013,
khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số
01 và 02, NHNN đã xác định lĩnh vực
nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu
là những trụ cột chính trong chính sách
tín dụng, nên đã có những điều chỉnh
tương đối đột phá. Chẳng hạn, chính
sách cho vay giảm tổn thất sau thu

hoạch với nông thủy sản; giảm lãi vay
xuất khẩu gạo từ 10%/năm xuống
9%/năm (4/7/2013); gia hạn các khoản
vay mua tạm trữ thóc gạo vụ đông xuân
(24/6/2013); cho phép ngân hàng
thương mại kéo dài thời gian cho vay
tạm trữ thóc gạo hè thu 2013 đến hết
15/8/2013; chỉ đạo 5 NHTM nhà nước
chi phối vốn phải giảm lãi suất tiền vay
với nợ cũ, giãn nợ tối đa 24 tháng, cho
vay nợ mới lãi suất 9%/năm đối với
khách hàng là hộ gia đình, trang trại,
hợp tác xã, doanh nghiệp chăn nuôi,
giết mổ để cấp đông, chế biến thịt lợn,
thịt gia cầm, nuôi cá tra, chế biến cá tra
và tôm xuất khẩu... 

Nhờ đó, điều kiện và dư nợ tín dụng
nông nghiệp được cải thiện khá rõ rệt
trong thời gian gần đây. Theo NHNN, từ
năm 2008 đến nay, hàng năm tăng
trưởng tín dụng cho lĩnh vực nông
nghiệp và nông thôn tăng trung bình
khoảng 20%.  Năm 2012, tăng trưởng tín
dụng chung tính đến ngày 31/12/2012
chỉ đạt khoảng 8,9%, thấp hơn nhiều so
các năm trước đó; nhưng tín dụng cho
lĩnh vực nông nghiệp vẫn tăng 8%.
Riêng 7 tháng đầu năm 2013, tăng
trưởng tín dụng toàn ngành đạt 5,15%
so với thời điểm 31/12/2012. Trong đó,
tỷ trọng tín dụng nông nghiệp chiếm tới

22,91%, nếu cộng cả các chương trình
tín dụng chính sách, thì số dư tuyệt đối
là 621.584 tỷ đồng, tốc độ tăng đạt
10,69% so với 31/12/2012. Cấu trúc tín
dụng về kỳ hạn, loại tiền, ngành và lĩnh
vực đang có xu hướng bền vững hơn so
với vài năm về trước. Cụ thể, tỷ trọng tín
dụng ngắn hạn chiếm 54,44%, trung và
dài hạn chiếm 45,56%, trong khi tỷ lệ
này từ năm 2011 về trước xấp xỉ 70% và
30% - 35% (tùy thời điểm). Xét về loại
tiền, đối với tín dụng ngắn hạn, trong
khi tín dụng VND tăng 7,46% thì tín
dụng ngoại tệ lại giảm 13,05%; còn với
tín dụng trung dài hạn, tín dụng VND
tăng 10,27%, tín dụng ngoại tệ giảm
8,72%, trái ngược hoàn toàn với vài năm
về trước. Nhìn chung, sau 3 năm thực
hiện Nghị định 41, tín dụng cho nông
nghiệp tăng 2,1 lần, từ 292.000 tỷ đồng,
lên xấp xỉ 622.000 tỷ đồng. Mức tín dụng
cho vay không có tài sản đảm bảo cũng
được nâng lên gấp 4-5 lần, từ dưới 10
triệu đồng đối với nông dân, 50 triệu
đồng/trang trại và 100 đồng/hợp tác xã
lên tương ứng 50-200-500 triệu đồng.
Vốn tín dụng nông nghiệp chiếm trong
tổng tín dụng của toàn ngành khoảng
18-19%, nếu cộng cả dư nợ của Ngân
hàng Chính sách thì chiếm khoảng 20-
22%, tương ứng với mức đóng góp cho
GDP cả nước của ngành nông nghiệp.  

Theo lãnh đạo Ngân hàng nông
nghiệp và Phát triển nông thôn
Agribank, hiện nay, tổng dư nợ của ngân
hàng này khoảng 560.000 tỷ đồng,
trong đó khoảng 70% là dư nợ nông
nghiệp. Nợ xấu trong lĩnh vực này luôn
dưới 3%. Thời gian tới, Agribank tiếp tục
huy động vốn ở tất cả các kênh trong
nước và nước ngoài để có nguồn vốn
đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng
đối với khu vực nông nghiệp ở mức hơn
12%, còn ở những địa bàn còn nhiều
tiềm năng tăng khoảng 15%; tỷ trọng
cho vay nông nghiệp sẽ đẩy lên hơn
70% tổng dư nợ cho vay. Các đối tượng



sẽ được mở rộng cho vay là kinh tế hộ,
các đối tượng theo Nghị định 41 của
Chính phủ, đặc biệt chú ý các doanh
nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, doanh
nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công
nghiệp hỗ trợ, các doanh nghiệp công
nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Cùng với Agribank, nhiều ngân hàng
khác cũng đang nỗ lực khơi thông
nguồn tín dụng cho nông nghiệp, như
Lienvietpostbank (có khoảng 60% cho
vay nông nghiệp), như VietinBank, BIDV,
Vietcombank, Ngân hàng Mekong….
Theo LienVietPostBank, trong bối cảnh
kinh tế khó khăn, hàng tồn kho nhiều,
nợ xấu tăng cao, thì đối tượng khách

hàng nông nghiệp, nông thôn, nông
dân là một kênh đầu tư an toàn, ổn định
dù lợi nhuận có thể không bằng cho vay
một số lĩnh vực khác. Cho vay lĩnh vực
này thường là các món vay nhỏ lẻ nên
ngân hàng cũng không phải lo nợ xấu.
Năm 2013, LienVietPostBank dự kiến
tăng gấp hai lần nguồn tín dụng so năm
ngoái để dành cho vay nông nghiệp
(năm 2012 là khoảng 6.000 tỷ đồng).
Ðồng thời, ngân hàng cũng xem xét nới
lỏng điều kiện vay vốn đối với đối tượng
này nhằm góp phần xóa bỏ tình trạng
cho vay nặng lãi ở nông thôn.

Kết quả trên phản ánh nỗ lực của
NHNN và các NHTM trong việc hướng
dòng vốn đi vào lĩnh vực sản xuất, đặc

biệt là khu vực nông nghiệp. Tuy nhiên,
trên thực tế, chính sách tín dụng cho
lĩnh vực này vẫn chưa đáp ứng được nhu
cầu phát triển nông nghiệp và chưa
phát huy hiệu quả như mong đợi; đòi
hỏi sự đột phá mới cả về cơ chế, chính
sách và hướng dẫn triển khai.

Theo số liệu điều tra tiếp cận nguồn
lực hộ nông thôn Việt Nam (VARHS)
2006 - 2012, có 50% số hộ nông dân
được khảo sát có vay nợ, 60% trong số
đó ghi nhận có vay của ngân hàng. Tuy
nhiên, quy mô vay rất thấp, chỉ chiếm
13,6% trong tổng lượng vay.

Tín dụng cho nông nghiệp vẫn đối
diện những khó khăn, như lãi vay còn

cao, điều kiện tiếp cận khoản vay ngặt
nghèo, doanh nghiệp và hộ vay bị kẹt
tài sản bảo đảm ở ngân hàng do chưa
tất toán nợ... và thậm chí là những
vướng mắc do cơ chế chính sách liên
ngành, tiêu biểu là:

Thứ nhất, theo Quyết định 63, 65 của
Chính phủ, nếu nông dân mua máy móc
có tỷ lệ nội địa hóa trên 60% thì mới
được ngân hàng cấp khoản vay. Tuy
nhiên, do máy móc nội địa chất lượng
không đảm bảo, nông dân không muốn
vay để mua, nên dư nợ cho vay đối với
hạng mục này của toàn hệ thống mới
chỉ dăm trăm tỷ đồng.

Thứ hai, thực tế cho thấy, các tố chức
tín dụng huy động vốn tại địa bàn nông

thôn chỉ đạt 60-70% nhu cầu nguồn lực
dành cho nông nghiệp, nông thôn; còn
muốn cho vay thêm phải sử dụng
nguồn lực khác. Chính phủ, Ngân hàng
Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt để dành
nguồn vốn tín dụng cho nông nghiệp,
nông thôn. Các ngân hàng thì thanh
khoản khá dồi dào, nhưng khó cho vay
vì mắc cơ chế…Chẳng hạn, theo quy
chế ở một số ngân hàng thương mại
nhà nước chi phối vốn như Agribank
chẳng hạn, nếu chi nhánh có nợ xấu từ
5% trở lên thì không được tăng dư nợ tín
dụng và có thể bị lỗ nặng. Thực tế này
diễn ra nhiều ở khu vực đồng bằng sông
Cửu Long, khi mà các hộ nuôi cá tra, ba
sa, tôm hết sức khó khăn do cung vượt
cầu, đầu ra chậm, thiếu nợ nên bị ngân
hàng phong tỏa tài sản. Từ đó, nợ xấu ở
các chi nhánh ngân hàng tăng và phạm
vào quy chế nội bộ do hội sở ban hành.

Thứ ba, thực hiện cho vay theo Nghị
định 41/2010/NÐ-CP chưa được đồng
bộ giữa các cấp, các ngành, dẫn đến tại
một số địa phương vẫn thu lệ phí đăng
ký giao dịch bảo đảm đối với các khoản
vay có bảo đảm bằng tài sản khi thực
hiện cho vay các đối tượng theo Nghị
định 41.Việc thực hiện quy định về
chứng từ chứng minh mục đích vay vốn
gặp khó khăn do ít hộ thực hiện chế độ
hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ
Tài chính, hoặc nộp thuế khoán nên
không có hoặc không sử dụng hóa đơn
theo quy định. Ngoài ra, một số ý kiến
khác cho rằng, mặc dù Nghị định 41 có
quy định các tổ chức tín dụng được xem
xét cho vay vốn không có bảo đảm bằng
tài sản đối với các khách hàng là cá
nhân, hộ gia đình, hộ sản xuất, kinh
doanh ở nông thôn, các hợp tác xã.
Song cũng tại Nghị định này lại có thêm
quy định: Ðối với các đối tượng này phải
nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất. Như vậy có thể hiểu rằng, Nghị định
này vẫn chỉ áp dụng đối với những nông
dân có ruộng đất hay nói cách khác là
các nông dân có tài sản bảo đảm. 

Ngoài ra, việc uỷ thác vốn tín dụng
qua Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu
chiến binh… còn chưa được coi trọng.
Theo Hội nông dân, hiện nay, tín dụng
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dành cho nông dân thông qua Hội
Nông dân mới là 13.000 tỷ đồng, trong
khi hộ nông dân trong cả nước là 14
triệu hộ, như vậy chưa đến 4% số hộ
nông dân được vay vốn trong khi bình
thường khoảng 50% hoặc hơn có nhu
cầu vay vốn. 

Thứ tư, các doanh nghiệp bảo hiểm
không mặn mà với lĩnh vực bảo hiểm
nông nghiệp vì nhiều yếu tố rủi ro từ
điều kiện tự nhiên khách quan, (hạn hán
thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh) và từ trình độ
năng lực quản lý của chính hộ vay, cũng
như vì còn chưa đủ các chính sách
khuyến khích, hỗ trợ cần thiết cho hoạt
động này. 

Thứ năm, chi phí hoạt động cao khi
cho vay món nhỏ lẻ tín dụng cho nông
nghiệp nếu không có số lượng chi
nhánh rộng lớn một số các NHTM cũng
ngại cho vay nông nghiệp, thường cho
vay đoạn giữa và cuối là thu mua và chế
biến sản phẩm.

Thứ sáu, doanh nghiệp trong nông
nghiệp hoạt động sản xuất theo kiểu
mạnh ai nấy làm, thiếu tổ chức liên kết,
đồng hành với nông dân; ít doanh
nghiệp có đủ năng lực tổ chức toàn bộ
quy trình sản xuất từ đầu vào đến đầu ra
cho sản phẩm. Nông sản của Việt Nam
chủ yếu xuất thô, chỉ phù hợp với thị
trường gần; khả năng tiếp cận thị
trường và vượt qua những rào cản kỹ
thuật ở các thị trườngở xa, tiềm năng
lớn còn hạn chế. 

Việt Nam đã xây dựng Đề án 80 về liên
kết các nhà (nhà nước, nhà khoa học,
nhà doanh nghiệp, nhà nông), nhưng
chưa có quy hoạch từng nhóm ngành,
từng vùng sản xuất cụ thể để phát triển
sự liên kết tạo cơ sở cho hoạt động tín
dụng sẽ bền vững, thậm chí không cần
thế chấp cho vay.

Thứ bảy, chính sách bảo hiểm nông
nghiệp thiếu tổ chức thống nhất. 

Việc thí điểm bảo hiểm trong nông
nghiệp đã được Chính phủ giao cho Bộ
Tài chính phối hợp với Bộ NNPTNT triển
khai đối với 20 tỉnh, cũng như 7 nhóm
sản phẩm nông nghiệp kể cả trồng trọt,
chăn nuôi, thủy sản…với giá trị được
bảo hiểm trên 200.000 tỷ đồng, hỗ trợ

kịp thời các hộ nghèo, cận nghèo theo
Quyết định 35 của Thủ tướng Chính
phủ. Tuy nhiên, đây là chính sách rất mới
và khó, cả với nông dân, với tổ chức bảo
hiểm và với cơ quan quản lý nhà nước,
nên không tránh được bất cập, nhất là
với bảo hiểm tôm nước lợ, là vấn đề rất
nóng hiện nay. Hy vọng hết năm 2013,
Chính phủ sẽ kết thúc thời gian bảo
hiểm thí điểm và đến 6/2014 tổ chức
tổng kết, đánh giá và từ đó có giải pháp
cho thời gian tới. 

NHỮNG ĐỘT PHÁ CẦN THIẾT ĐỂ PHÁT
TRIỂN TÍN DỤNG NÔNG NGHIỆP 

Thực tế cho thấy, tiềm năng và vai trò
của nông nghiệp là rất to lớn, cả hiện tại
và tương lai. Mở rộng quy mô, đa dạng
hoá các kênh, sản phẩm dịch vụ tín
dụng cho nông nghiệp là điều kiện và là
cơ hội mới cho cả nông nghiệp, nông
dân, nông thôn, doanh nghiệp và ngân
hàng, cũng như cho phát triển kinh tế-
xã hội đất nước theo yêu cầu phát triển
bền vững.

Để tạo động lực mới cho tín dụng
nông nghiệp thời gian tới, cần chú ý
những đột phá sau:

Thứ nhất, hoàn thiện cơ sở pháp lý
và xây dựng, quản lý ổn định các quy
hoạch kinh doanh vùng nông nghiệp
chuyên canh theo mô hình công nghiệp

Chính phủ đã chỉ đạo giữ ổn định 3,8
triệu ha trồng lúa và phát triển nông
nghiệp theo huớng chuyên canh, sử
dụng giống và công nghệ cao…, tuy
nhiên, cần thể hiện chủ trương này trên
thực tế bằng các quy hoạch có chất
lượng khoa học và cơ sở pháp lý cao.
Đồng thời, rà soát và hoàn thiện các luật
chuyên ngành có liên quan (trong đó có
luật Đất đai), nhằm tạo cơ sở pháp lý cần
thiết hỗ trợ và thúc đẩy quá trình dồn
điền-đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu kinh
doanh, hình thành những cánh đồng
mẫu lớn, giá trị gia tăng cao theo mô
hình kinh doanh tiên tiến, có sự kết hợp
từ đầu và chặt chẽ giữa “các nhà”…,
trong đó có các NHTM. Đây là điều kiện
hàng đầu để mở rộng đối tượng cho vay
không chỉ sản xuất, mà còn cả đối tượng
chế biến, tiêu thụ; phát triển cho vay

theo các chuỗi cung ứng và liên kết sản
xuất-tiêu thụ trọn gói. 

Chính quyền địa phương cần chỉ đạo
các cấp, các ngành thực hiện công tác
quy hoạch phát triển các vùng, tiểu
vùng chuyên canh, thâm canh nông
nghiệp; tăng cường các cơ chế, chính
sách hỗ trợ nông dân về khoa học kỹ
thuật, khuyến nông, khuyến lâm, về
kinh tế nông thôn, về thông tin thị
trường và tiêu thụ sản phẩm nông
nghiệp, hàng hóa làm ra; Thúc đẩy tái cơ
cấu ngành nông nghiệp theo hướng
nâng cao giá trị gia tăng và phát triển
bền vững; lựa chọn những sản phẩm
chủ lực có thế mạnh của Việt Nam, có thị
trường tiêu thụ và có thể tổ chức theo
chuỗi giá trị; cho vay tín dụng cũng phải
bám sát với tổ chức lại sản xuất thì mới
hiệu quả. Hơn nữa, trong chính sách tín
dụng tới đây, ngoài chính sách chung
thì phải có những chương trình riêng
cho những sản phẩm chủ lực. Ví dụ như,
cá tra, lúa gạo, cà phê, với mỗi đối tượng
như vậy có cách khác nhau trong quá
trình sản xuất cũng như thị trường thì
chúng ta phải có chính sách riêng về tín
dụng cho phù hợp. Như vậy, trong thời
gian tới, các ngân hàng nên gia tăng vốn
đầu tư cho các dự án phát triển kinh
doanh có sự cộng tác và điều phối đa
ngành trong các hợp tác xã hoặc cụm
liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gia
tăng. Song song đó, các địa phương
cũng có thể nghiên cứu phát triển mô
hình hợp tác với các tập đoàn, tổng
công ty hoạt động trong lĩnh vực nông
nghiệp, nông thôn để cung ứng vốn, các
dịch vụ ngân hàng cho nông dân, cho
khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn
theo hướng khép kín, gia tăng đồng bộ
chuỗi giá trị trong nông nghiệp từ khâu
sản xuất, gieo trồng tới chế biến, tiêu
thụ sản phẩm.

Thứ hai, tháo gỡ các khó khăn,
vuớng mắc, phát triển và đa dạng
hoá sản phẩm tín dụng và bảo hiểm
nông nghiệp.

Trước hết, cần đơn giản hóa thủ tục
vay vốn để người dân không phải mất
thời gian làm đi làm lại các thủ tục tín
dụng. Nghiên cứu điều chỉnh linh hoạt
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điều kiện cho vay phù hợp với điều kiện
sản xuất nông nghiệp; cải thiện điều kiện
tiếp cận vốn, kể cả điều kiện về tài sản thế
chấp…

Đặc biệt, cần đa dạng hoá đối tuợng và
gói dịch vụ tín dụng nông nghiệp theo
huớng mở rộng cho vay theo niên vụ cây
trồng; cho vay theo hạn mức tín dụng; cho
vay tiêu dùng đối với hộ nông dân; chủ
động điều chỉnh quy định để cơ chế tín
dụng nông nghiệp theo Nghị định 41 lan
tỏa đến hộ nông dân ở khu vực giáp ranh
ven đô thị, mà hiện không được vay theo
quy định của Nghị định này.

NHNN phối hợp Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (NNPTNT), Bộ Tư
pháp cần nhanh chóng nghiên cứu, đề
xuất sửa đổi những bất cập, vướng mắc
trong Nghị định 41; có chính sách hỗ trợ
về nguồn vốn và lãi suất hợp lý với các tổ
chức tín dụng (đặc biệt là đối với Agrib-
ank) để giúp hộ nông dân, các thành phần
kinh tế hoạt động thuộc lĩnh vực nông
nghiệp, nông thôn tiếp cận được nguồn
vốn với chi phí hợp lý.

Cần có chương trình vay vốn ưu đãi
dành riêng cho ngư dân với thủ tục rất
đơn giản. NHNN và các NHTM, cùng với Bộ
NNPTNT và các bộ liên quan cần chủ động
xây dựng chương trình này và các chính
sách tín dụng đặc thù  cho ngư dân. Chính
phủ cũng có chính sách đóng tàu thí
điểm, giao cho Agribank thực hiện thí
điểm, nhưng cũng còn vướng mắc, vì
dùng tín dụng thương mại cho hoạt động
cần tín dụng chính sách 

Các Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương cần
khẩn trương nghiên cứu và phối hợp điều
chỉnh lại quy định tháo gỡ vướng mắc về
tỷ lệ nội địa máy móc 60% theo các Quyết
định 63 và 65...

Các cơ quan chức năng cần nghiên cứu
cơ chế bảo lãnh tín dụng cho nông dân,
thông qua xác lập cơ chế thực thi đơn giản
và rõ ràng, thay vì phải cầm cố hay giao
nộp sổ đỏ; đồng thời, nghiên cứu việc
Chính phủ hỗ trợ mua bảo hiểm rủi ro
trong nông nghiệp cho nông dân; cấp bù
lỗ và bảo hiểm lãi suất cho vay đối với tín
dụng nông nghiệp. Điều này là cần thiết
để ngân hàng thương mại sẵn sàng cho
vay ổn định và lâu dài và nông dân yên

tâm đầu tư sản xuất. Nói cách khác, thay
vì hỗ trợ nông dân vay với lãi suất thấp,
nên hỗ trợ nông dân mua bảo hiểm rủi ro
giá cả, do mất mùa, thiên tai, dịch hại cho
các sản phẩm nông nghiệp. Có như thế,
rủi ro trong hoạt động đầu tư vào khu vực
nông nghiệp, nông thôn của các tổ chức
tín dụng sẽ giảm, thúc đẩy các tổ chức này
mạnh dạn hơn trong việc đầu tư vốn vào
nông nghiệp, nông thôn. Cách làm này
vừa tạo điều kiện phát triển thị trường bảo
hiểm, vừa hỗ trợ thiết thực và đúng mục
đích đối với nông dân. 

Đa dạng hóa các sản phẩm bảo hiểm
mới là trọng tâm trong tái cấu trúc thị
trường bảo hiểm thời gian tới. Thành
công sẽ đến với doanh nghiệp nào có thể
cung cấp được giải pháp thỏa mãn nhu
cầu và đảm bảo được quyền lợi chính
đáng của khách hàng; đội ngũ đại diện
kinh doanh tư vấn được đúng sản phẩm
đó theo nhu cầu, khả năng và mục đích
của khách hàng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm phải sớm
khắc phục những tồn tại như: Số lượng
sản phẩm bảo hiểm tuy nhiều, song chưa
đa dạng, nhiều mảng thị trường còn bỏ
ngỏ hoặc chưa được quan tâm đúng mức;
đồng thời, hoàn thiện chế độ bảo hiểm
bắt buộc, nhạy bén thích nghi với những
biến động của môi trường pháp lý và kinh
doanh, chủ động nghiên cứu đưa ra thị
trường nhiều sản phẩm mới phục vụ nhu
cầu bảo hiểm ngày càng đa dạng của
khách hàng, như bảo hiểm tín dụng xuất
khẩu, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm
bảo lãnh, bảo hiểm liên kết đầu tư, bảo
hiểm vi mô phục vụ cho người có thu
nhập thấp,...

Để các doanh nghiệp bảo hiểm tập
trung cạnh tranh về chất lượng dịch vụ, Bộ
Tài chính nên quy định mức phí chuẩn
trên cơ sở phân tích số liệu rủi ro lịch sử
của những sản phẩm bảo hiểm phổ
thông;  quy định cụ thể các nguyên tắc
quản trị doanh nghiệp bảo hiểm, tiến dần
theo thông lệ quốc tế; trong đó, việc yêu
cầu tách bạch các hoạt động cốt lõi cần
phải làm sớm, tránh việc một cán bộ kinh
doanh vừa tư vấn bán hàng, vừa đánh giá
chấp nhận rủi ro, vừa xử lý bồi thường

Theo tinh thần Đề án tái cấu trúc thị
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chưa tất toán

nợ... và thậm chí

là những vướng

mắc do cơ chế

chính sách liên

ngành.
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trường chứng khoán và ngành bảo
hiểm nêu trên, Bộ Tài chính cần có các
quy định, tiêu chuẩn về an toàn tài
chính rõ ràng và cao hơn để thị trường,
khách hàng có thể tự khám “sức khỏe”
các doanh nghiệp bảo hiểm, sàng lọc
các doanh nghiệp yếu kém; cần nghiên
cứu xây dựng và ban hành quy định tiêu
chí đánh giá toàn diện rủi ro hoạt động
kinh doanh, mức độ an toàn tài chính và
công tác quản trị điều hành của doanh
nghiệp bảo hiểm. 

Bên cạnh đó, cần ban hành và tổ chức
thực hiện các quy định chặt chẽ về vốn
pháp định và các mức độ an toàn khả
năng thanh toán của doanh nghiệp bảo
hiểm; Củng cố, phát triển, kiện toàn mô
hình tổ chức và hoạt động của các
doanh nghiệp bảo hiểm, đa dạng hóa sở
hữu nhằm hạn chế biểu hiện khép kín,
độc quyền trong kinh doanh bảo hiểm.
Yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà
nước, ngân hàng thương mại có vốn
nhà nước chi phối tiếp tục thoái vốn tại
các doanh nghiệp bảo hiểm, đảm bảo
đến năm 2015 vốn của các tổ chức này
góp tại doanh nghiệp bảo hiểm không
quá 20% vốn điều lệ của doanh nghiệp
bảo hiểm; Nâng cao mức độ an toàn tài
chính và hiệu quả hoạt động đầu tư, yêu
cầu các doanh nghiệp bảo hiểm tăng
vốn, bảo đảm phù hợp với phạm vi và
mức độ rủi ro; duy trì khả năng thanh
toán, hiệu quả đầu tư, an toàn tài sản;

Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo
hiểm, yêu cầu các doanh nghiệp bảo
hiểm xây dựng và thực hiện chiến lược
kinh doanh tập trung vào các phân khúc
thị trường thế mạnh, đảm bảo đạt hiệu
quả cao; cải thiện và nâng cao chất
lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng;
khuyến khích doanh nghiệp phát triển
sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của
người tham gia bảo hiểm; Tăng cường
quản trị rủi ro doanh nghiệp bảo hiểm
theo thông lệ quốc tế: Xây dựng và áp
dụng các quy trình quản trị rủi ro, thiết
lập hệ thống công nghệ thông tin phục
vụ công tác quản lý và kinh doanh bảo
hiểm; Công khai và minh bạch hóa thông
tin về cơ cấu tổ chức bộ máy, khả năng
thanh toán và tình hình tài chính nhằm
phục vụ công tác giám sát và đảm bảo lợi
ích của khách hàng, nhà đầu tư; Khuyến
khích các hoạt động sáp nhập, chuyển
nhượng doanh nghiệp bảo hiểm; từng
bước hình thành các tập đoàn tài chính
đa năng và áp dụng bộ đạo đức nghề
nghiệp theo thông lệ quốc tế; tích cực
đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm của
nhân viên làm bảo hiểm.

Thứ ba, hoàn thiện khung pháp lý về
xử lý nợ xấu và tranh chấp trong hoạt
động tín dụng nông nghiệp. 

Nông dân Việt Nam thường thận
trọng và có ý thức giữ chữ tín khi vay
ngân hàng. Đây là một trong những lý

do giải thích vì sao tỷ lệ nợ xấu của nông
dân thấp nhất trong các nhóm vay của
NHTM thời gian qua. Nguyện vọng tha
thiết của bà con nông dân là không chỉ
được bảo hiểm nông nghiệp, mà còn cả
bảo hiểm xã hội. 

Để thành công khi hoạt động ở thị
trường nông nghiệp, nông thôn, các tổ
chức tín dụng, doanh nghiệp và cá nhân
có trách nhiệm cần tỉ mỉ, sát dân, gần
dân, hiểu dân và gắn các hoạt động tín
dụng với sản xuất, mua bán tại chỗ, đảm
bảo đồng vốn sử dụng đúng mục đích,
tạo việc làm, thu nhập cho nông dân.
Tuy nhiên, doanh nghiệp và NHTM tham
gia kinh doanh và bảo hiểm kinh doanh
nông nghiệp còn thiếu kinh nghiệm và
hạn chế về tổ chức bộ máy phục vụ,
kiểm tra, giám sát, nhất là về mạng lưới
chi nhánh cơ sở…. Vì vậy, quy trình cho
vay cần chặt chẽ, từ tiếp cận thẩm định,
quản lý nợ vay của từng khoản vay; cơ
chế minh bạch rõ người, rõ việc, rõ trách
nhiệm để giáo dục ý thức của cán bộ
ngân hàng, tránh phiền hà cho dân khi
vay vốn ngân hàng, từ đó cũng hạn chế
được rủi ro. 

Nếu rủi ro là khách quan, khi thiên tai,
dịch bệnh diện rộng, Chính phủ cần chỉ
đạo các địa phương khoanh nợ giãn nợ,
cho vay tiếp để tái tạo sản xuất, duy trì
khả năng trả nợ và ổn định cuộc sống.

Đồng thời, tích cực triển khai quy định
đánh giá lại nợ các doanh nghiệp lớn,
phân tích, cơ cấu lại nợ theo lộ trình của
ngân hàng đưa ra; giãn hoãn trả nợ, tạm
thời chưa thu lãi, xem xét những
phương án tốt, vẫn có điều kiện kinh
doanh tốt để có thể cho vay mới. 

Để giảm bớt rủi ro cho vay tín dụng,
NHNN cần phát triển mạnh hệ thống
thông tin đăng ký giao dịch bảo đảm
toàn quốc, tránh việc nhiều tổ chức tín
dụng cho vay cùng 1 hộ vượt quá khả
năng trả nợ, gây rủi ro cho hộ đó và cho
ngân hàng; đồng thời, tăng kiểm soát
việc một số nguời vay là donah nghiệp
dùng vốn vay không đúng mục đích,
như đầu tư bất động sản… 

Đặc biệt, cần quan tâm mở rộng cho
vay thông qua các cấp hội (Hội Nông
dân, Hội Phụ nữ), vì các ngân hàng
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Một đặc điểm nổi bật trong các báo cáo từ các NHNN chi nhánh địa phương là cho vay
khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, “tam nông”, xuất khẩu luôn có hệ số rủi ro thấp nhất so
với cho vay các lĩnh vực khác.

Số liệu thống kê từ khoảng 10 chi nhánh NHNN địa phương cho thấy, Hà Nội, Tp. HCM và
Đà Nẵng có tỷ trọng nợ xấu đứng đầu. Đó cũng là nơi có tỷ trọng vốn cho 5 lĩnh vực ưu tiên
(nông nghiệp và nông thôn, sản xuất - kinh doanh và xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh
nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) thấp hơn so với các địa phương
khác. 

NHNN chi nhánh Tp. HCM cho biết, đến cuối tháng 2/2013, nợ xấu trên địa bàn thành phố
chiếm 5,98% tổng dư nợ, trong đó, nợ nhóm 5 (có khả năng mất vốn) chiếm 62,8% tổng nợ
xấu. Cụ thể, ngân hàng thương mại nhà nước: 5,78%; ngân hàng thương mại cổ phần: 5,6%;
ngân hàng liên doanh: 5,64%; ngân hàng thương mại nước ngoài: 2,29%, công ty tài chính:
19,54%, công ty cho thuê tài chính: 46,97%. Tính đến nay, dư nợ tín dụng bất động sản của
Tp. HCM ước 88.480 tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng dư nợ tín dụng. Trong đó, dư nợ cho vay đầu
tư kinh doanh bất động sản là 79.469 tỷ; cho vay mua, xây dựng, sửa chữa và mua nhà để
ở, cho thuê, xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở khu chế xuất là 9.020 tỷ đồng.
Nợ xấu cho vay bất động sản chiếm 6,13%/ tổng dư nợ cho vay bất động sản.

Còn ở Hà Nội, theo báo cáo của NHNN chi nhánh thành phố thì đến cuối tháng 2/2013,
dư nợ tín dụng là 616.600 tỷ đồng, chiếm 25% tổng dư nợ toàn ngành cho nền kinh tế. Trong
tổng dư nợ nói trên, cơ cấu cho sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên: tam nông: 6,2%;
tín dụng xuất khẩu: 10%; doanh nghiệp vừa và nhỏ: 8,5%, có nghĩa, dư nợ dành cho khu
vực sản xuất bền vững chiếm tỷ trọng thấp. Hà Nội có lẽ là địa phương đứng đầu cả nước về
tỷ lệ nợ xấu vì thị phần tín dụng đứng đầu cả nước, tập trung hội sở nhiều ngân hàng thương
mại nhà nước, cổ phần lớn. Tại hội nghị ngành ngân hàng làm việc với lãnh đạo Hà Nội
ngày 29/3, bà Nguyễn Thị Mai Sương, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội cho
biết: “Dự phòng rủi ro đã trích lập chưa sử dụng đến cuối tháng 11/2012 tương đương
58,31% nợ xấu. Đến cuối tháng 12/2012, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã xử lý được 45
nghìn tỷ đồng nợ xấu”.

Theo NHNN chi nhánh Đà Nẵng thì đến cuối 2012, tổng dư nợ của thành phố ước đạt
50.739 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu cho vay lĩnh vực nông nghiệp chỉ vỏn vẹn 1,72%, công
nghiệp 18,8%; thương mại và dịch vụ: 19,91%; xây dựng: 13,65%; vận tải: 2,62%; lĩnh vực
khác 43,26%. Nợ xấu của Đà Nãng ở mức 2.143 tỷ đồng, chiếm 4,22% tổng dư nợ. Trong khi
đó, ở những địa phương không bị tác động nhiều bởi bất động sản, chứng khoán, “dự án
lớn” thì tỷ lệ nợ xấu lại rất thấp. 

NHNN chi nhánh Quảng Ngãi cho biết, đến cuối 31/12/2012, tổng nguồn huy động đạt
18.638 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 24.239 tỷ đồng. Mặc dù phải điều chuyển vốn nơi khác về
nhưng nợ xấu của Quảng Ngãi đến 31/12/2012 chỉ còn 353 tỷ đồng, chiếm 1,46% tổng dư
nợ! Một điều ngẫu nhiên là trong cơ cấu tín dụng ở tỉnh này, “tam nông” đạt 4.950 tỷ đồng,
chiếm 20,42%, phần lớn do Agribank cung cấp; tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 5.880
tỷ, chiếm 24,26%, tín dụng xuất khẩu đạt 638 tỷ, chiếm 2,63%.

Bình Dương là địa phương có số dư huy động và  tín dụng vào dạng “khủng” khi lần lượt
là 75.835 tỷ đồng và 53.686 tỷ đồng (tính đến 28/2/2013) nhưng nợ xấu chỉ 1.147 tỷ đồng,
tương ứng 2,13% trên tổng dư nợ. Trong cấu trúc tín dụng của Bình Dương thì nông, lâm
ngư nghiệp đạt 3.538 tỷ đồng, chiếm 6,57% tổng dư nợ; thương mại dịch vụ: 21.716 tỷ đồng,
chiếm 40,36% tổng dư nợ; công nghiệp đạt 28.553 tỷ đồng, chiếm 53,07% tổng dư nợ.

Đồng Nai là địa phương sầm uất về kinh tế, tổng dư nợ đến hết 2012 là 67.684 tỷ đồng
nhưng nợ xấu chỉ chiếm 2,36%. 

Theo Vụ Tín dụng NHNN thì tại 12 tỉnh khu vực Tây Bắc, tổng dư nợ tín dụng đến 28/2/2013
đạt 108.676 tỷ đồng, nhưng tổng nợ xấu chỉ 1.558 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,43% tổng dư nợ.
Con số không thấm thấp gì so với nợ xấu ở Hà Nội, Tp. HCM, Đà Nẵng cũng như tỷ lệ chung
toàn quốc.

không thể bao quát hết được địa
bàn, cán bộ ngân hàng đến tận nơi
thì không đủ sức. Hội các cấp trên
địa bàn cần xây dựng kế hoạch
thực hiện các công đoạn ủy thác
vốn vay và giám sát sử dụng nguồn
vốn đảm bảo đúng mục đích, hiệu
quả; có cán bộ chuyên trách hoạt
động ủy thác; mở sổ sách để quản
lý chặt chẽ, hiệu quả nguồn vốn;
bình xét công khai từng đối tượng
vay vốn với sự có mặt của các hộ
dân, sự tham gia của trưởng xóm
và đại diện chi bộ; tổ chức họp vào
ngày quy định để xét thành viên
được vay vốn, lập hồ sơ vay vốn;
đồng thời, tuyên truyền nắm bắt
và triển khai các văn bản mới và
quy định về các chương trình vay
vốn của ngân hàng; chủ động tổ
chức các cuộc kiểm tra định kỳ,
đột xuất, hoặc lồng ghép kiểm tra
hoạt động ủy thác tại các cơ sở
Hội, chi hội/tổ, nhằm phát hiện kịp
thời những vấn đề phát sinh,
những khó khăn, vướng mắc, các
trường hợp vi phạm quy định đã
thỏa thuận đồng thời có kế hoạch
đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, nợ
xâm tiêu, chủ động phối hợp với
Ngân hàng có biện pháp xử lý kịp
thời. Hoạt động nhận ủy thác cho
vay của các cấp Hội góp phần tích
cực khẳng định vai trò và vị trí của
Hội; giúp các cấp hội cơ sở có
thêm điều kiện về kinh phí phục
vụ cho hoạt động Hội, đào tạo,
nâng cao kiến thức, năng lực đội
ngũ cán bộ Hội và góp phần thu
hút tập hợp hội viên tham gia sinh
hoạt Hội. 

Bên cạnh đó, cần có chính sách
cụ thể về phân loại nợ, trích lập dự
phòng, xử lý rủi ro, điều kiện cho
lập chi nhánh NHTM phục vụ tam
nông đặc thù cho phát triển lĩnh
vực nông nghiệp theo Thông tư số
21/2013TT-NHNN quy định về
mạng lưới hoạt động của các
NHTM để thay thế Quyết định số
13/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008.…
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THS. PHÍ THỊ QUỲNH NGA
TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ

Vi phạm về tuân thủ của Đại lý là vấn đề mà bất cứ doanh nghiệp
bảo hiểm nhân thọ nào cũng thường xuyên phải đối mặt. Thực tế
cho thấy, hầu hết những trường hợp này đều liên quan đến
doanh nghiệp bảo hiểm (với tư cách là bên ủy quyền), đến khách
hàng (với tư cách là người bị hại hoặc là người đóng vai trò đồng
phạm với đại lý), ngoài ra có thể liên quan đến bên thứ ba khác
như ngân hàng, cán bộ tư pháp, cơ sở y tế... Theo đó, các doanh
nghiệp bảo hiểm thường mất nhiều thời gian, tốn kém chi phí,
nhân lực để xác minh và xử lý, thậm chí  phải đưa ra các cơ quan
pháp luật giải quyết theo thủ tục tố tụng hình sự hoặc dân sự.

Kinh nghiệm 
giải quyết 
những vi phạm
về tuân thủ 
của đại lý 
BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Với mỗi loại vi phạm, đặc biệt là vi
phạm về tư vấn và vi phạm về tài
chính đã được đề cập trong bài
“Tăng cường tuân thủ trong
hoạt động đại lý bảo hiểm nhân

thọ” đăng trên Tạp chí Tài chính - Bảo hiểm số
2/2013, sẽ có cách thức giải quyết khác nhau.
Trong bài viết này, chúng tôi mong muốn được
chia sẻ ở góc độ pháp lý cũng như một số kỹ
năng nghiệp vụ để xử lý những trường hợp vi
phạm tuân thủ của Đại lý về tài chính - chiếm
dụng tiền của doanh nghiệp bảo hiểm và/hoặc
khách hàng (vi phạm có tính chất, mức độ ảnh
hưởng nghiêm trọng nhất hiện nay) được đúc
kết từ kinh nghiệm thực tiễn.

NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN KHI
PHÁT HIỆN ĐẠI LÝ VI PHẠM

Khi phát hiện Đại lý có dấu hiệu vi phạm
các quy định về quản lý tài chính đặc biệt là
hành vi chiếm dụng tiền phí bảo hiểm (việc
phát hiện có thể từ khâu kiểm tra quyết toán
ấn chỉ thu tiền, từ phản ánh của khách hàng
và/hoặc từ những công cụ cảnh báo khác),
các doanh nghiệp bảo hiểm cần thực hiện
kịp thời các công việc sau:

- Tạm dừng giải quyết đề nghị chấm dứt
Hợp đồng đại lý của Đại lý; tạm dừng thanh
toán các khoản thu nhập;Tạm dừng xét thi
đua, khen thưởng, thăng tiến đối với Đại lý
có dấu hiệu vi phạm. Đây là biện pháp có tác
dụng ràng buộc Đại lý có trách nhiệm hợp
tác với doanh nghiệp trong việc giải quyết
vụ việc và khoản thu nhập giữ lại này có thể
được sử dụng để đối trừ các khoản nợ của
Đại lý với Khách hàng và/hoặc với doanh
nghiệp bảo hiểm sau này.

- Dừng ngay việc cấp phát ấn chỉ thu tiền cho Đại lý và tiến hành kịp
thời quyết toán hóa đơn, ấn chỉ thu tiền đã giao cho Đại lý. Biện pháp này
nhằm ngăn chặn việc Đại lý tiếp tục thực hiện hành vi chiếm dụng tiền
liên quan đến hợp đồng bảo hiểm đồng thời xác định kịp thời về phạm vi
và mức độ sai phạm của Đại lý.

-  Làm việc với Đại lý càng sớm càng tốt để nắm bắt tình hình, đánh giá
ban đầu về mức độ sai phạm nhằm có được những định hướng xử lý vụ
việc kịp thời và phù hợp. Thông thường, ở công việc này, cán bộ được giao
nhiệm vụ sẽ tiến hành chất vấn và yêu cầu Đại lý tường trình về toàn bộ
sự việc nhằm làm rõ những sai phạm của Đại lý (nếu có).

-  Thống kê chi tiết tất cả hợp đồng mà Đại lý khai thác và/hoặc thu phí
(kể cả hợp đồng nhận chuyển giao từ Đại lý khác) và phân loại theo từng
nhóm như sau:

+ Hợp đồng bị xử lý nợ quá hạn;
+ Hợp đồng đang được cho vay phí tự động;
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+ Hợp đồng nợ phí quá 30 ngày
(ngoài các Hợp đồng nợ phí 60 ngày nên
thống kê cả những hợp đồng nợ phí quá
30 ngày để tránh bỏ sót những trường
hợp Đại lý chiếm dụng tiền phí bảo
hiểm);

+ Hợp đồng liên tục có tình trạng nợ
phí gối đầu;

+ Hợp đồng có chuyển đổi từ kỳ đóng
phí bảo hiểm từ dài sang kỳ đóng phí
ngắn;

+ Hợp đồng được tạm ứng từ giá trị
giải ước (vay theo hợp đồng);

+ Hợp đồng đã bị xử lý nợ quá hạn
nay được khôi phục;

+ Hợp đồng dừng đóng phí và duy trì

số tiền bảo hiểm giảm;
+ Hợp đồng đã được làm thủ tục

chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;
+ Hợp đồng khác.
-  Liên hệ với khách hàng để thu thập

thông tin, bằng chứng (sao chụp các ấn
chỉ thu, giấy biên nhận tiền và các bằng
chứng khác thể hiện việc Đại lý đã nhận
tiền của khách hàng đối với những
khoản tiền mà Đại lý chiếm dụng nhưng
chưa nộp cho doanh nghiệp và/hoặc
chưa trả cho khách hàng), lấy xác nhận
của Bên mua bảo hiểm về tình trạng
những hợp đồng bảo hiểm nêu trên
đồng thời ghi nhận những phản ánh
khác của họ về các giao dịch dân sự

không liên quan đến hợp đồng bảo
hiểm giữa Đại lý và khách hàng như cho
vay, mượn tiền… để xác định tình trạng
đóng phí bảo hiểm của khách hàng,
mức độ sai phạm của Đại lý và trách
nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm (nếu
có) theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Hợp đồng khách hàng phản ánh bị
Đại lý chiếm dụng;

+  Hợp đồng Đại lý chủ động thừa
nhận chiếm dụng;

+ Theo thứ tự thống kê và phân loại
nhóm hợp đồng nêu trên.

- Xác minh các bên liên quan khác
như cán bộ thực hiện công tác nghiệp
vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, ngân

hàng, cơ quan công chứng, chứng thực,
bệnh viện… để làm rõ vụ việc nếu xét
thấy cần thiết.

- Chuyển giao công tác thu phí định
kỳ cho Đại lý khác đối với những Hợp
đồng thuộc trường hợp Đại lý đã thừa
nhận chiếm dụng, khách hàng có phản
ánh bị Đại lý chiếm dụng tiền và/hoặc
trường hợp doanh nghiệp phát hiện Đại
lý vi phạm, đồng thời thông báo cho
khách hàng việc thay đổi Đại lý thu phí.
Trong quá trình thu phí định kỳ, nếu
nhận được phản ánh của khách hàng
liên quan đến sai phạm của Đại lý cũ, Đại
lý thu phí mới tiếp nhận thông tin và lấy
xác nhận của khách hàng.

- Thu hẹp phạm vi ủy quyền và/hoặc
đình chỉ hoạt động đối với Đại lý nếu xét
thấy cần thiết nhằm tránh trường hợp
Đại lý tiếp tục vi phạm gây ảnh hưởng
đến uy tín, thiệt hại cho doanh nghiệp
và/hoặc khách hàng.

TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÀI
LIỆU, CHỨNG CỨ

Sau khi thực hiện những công việc
nêu trên, Công ty bảo hiểm cần tiến
hành phân loại, đối chiếu và đánh giá
kết quả làm việc với Đại lý, khách hàng,
các bên liên quan cũng như bằng chứng
thu thập được làm cơ sở để đưa ra kết
luận cuối cùng về: mức độ sai phạm của
Đại lý, phạm vi trách nhiệm của Công ty
đối với khách hàng và những công việc
tiếp theo cần thực hiện.

Với các trường hợp Đại lý chiếm dụng
tiền, Công ty bảo hiểm chỉ xem xét
chứng cứ chứng minh cho các khoản
tiền phát sinh từ hoặc liên quan trực tiếp
đến hợp đồng bảo hiểm (bao gồm: các
khoản phí bảo hiểm, tiền tạm ứng từ giá
trị giải ước, tiền hoàn trả khoản tạm ứng
từ giá trị giải ước, tiền thanh toán quyền
lợi bảo hiểm/hoàn phí bảo hiểm hay giá
trị giải ước). Theo đó, về nguyên tắc, nếu
các khoản tiền Đại lý chiếm dụng của
khách hàng không liên quan đến hợp
đồng bảo hiểm hoặc không thuộc phạm
vi ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm
cho Đại lý hoặc không có chứng từ hợp
lệ  sẽ không thuộc trách nhiệm của
Công ty bảo hiểm. 

Thông thường các ấn chỉ mà Công ty
bảo hiểm phát hành và cấp phát cho Đại
lý để thu tiền của khách hàng bao gồm
các loại sau:

- Giấy nộp phí bảo hiểm ước tính: Ấn
chỉ này sử dụng để thu phí bảo hiểm
ước tính lần đầu khi khách hàng đóng
tiền cùng với Giấy yêu cầu bảo hiểm.
Giấy nộp phí bảo hiểm ước tính không
có giá trị để thu phí bảo hiểm định kỳ và
các khoản tiền khác phát sinh từ hoặc
liên quan đến hợp đồng bảo hiểm. 

- Hóa đơn thu phí bảo hiểm: Hóa đơn
này được sử dụng để thu Phí bảo hiểm
theo các định kỳ đóng phí của Hợp
đồng bảo hiểm kể từ sau lần đóng phí



bảo hiểm ước tính trở đi mà khách hàng
đã lựa chọn.

- Giấy nộp tiền: Giấy này được sử
dụng để thu tiền của khách hàng trong
các trường hợp thu theo Thông báo của
Công ty bảo hiểm như:

• Phí phụ trội và/hoặc phí bảo hiểm bổ
sung trước khi Hợp đồng bảo hiểm được
phát hành.

• Phí bảo hiểm truy thu trong những
trường hợp có thay đổi về Hợp đồng
như: thay đổi tuổi/giới tính do kê khai
nhầm, khôi phục hợp đồng, khôi phục
số tiền bảo hiểm giảm, lãi nợ phí khi
khôi phục/thay đổi điều kiện hợp đồng;
hoặc đóng phí còn thiếu của Hợp đồng.

• Phí bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ
(Điều khoản riêng) khi khách hàng tham
gia bổ sung Sản phẩm bổ trợ.

• Phí đóng thêm của Sản phẩm bảo
hiểm liên kết đầu tư (liên kết chung, liên
kết đơn vị).

• Phí bảo hiểm đóng trước.
• Khoản tiền tiếp tục đóng phí Sản

phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư theo đề
nghị của khách hàng.

Để xác định trách nhiệm của mình
cũng như của những người liên quan
đối với sự việc vi phạm của Đại lý, với các
chứng cứ ghi nhận khoản tiền Đại lý
chiếm dụng có trong hồ sơ vụ việc, các
Công ty bảo hiểm cần tiến hành đánh
giá theo những tiêu chí sau: 

- Xác định chứng cứ đó có phải là
những chứng từ hợp lệ do Công ty bảo
hiểm phát hành hay không, nếu đúng
thì chứng từ này còn hiệu lực tại thời
điểm Đại lý thu tiền hay không và có
được sử dụng để thu các khoản phí
đúng mục đích như trong các trường
hợp nêu trên hay không;

- Xem xét người ký nhận tiền có phải
là Đại lý được Công ty bảo hiểm giao
quản lý hợp đồng bảo hiểm đó không,
có phải là Đại lý được giao quản lý
chứng từ thu tiền đó hay là người khác,
nếu là người khác thì cần xác định rõ là
ai để quy trách nhiệm liên đới.

- Với trường hợp thu phí bảo hiểm
định kỳ, cần xem ngày nhận tiền ghi
nhận trên hóa đơn có nằm trong
khoảng thời gian thu phí bảo hiểm và

gia hạn nợ phí hay không, nếu nằm
ngoài thời gian gia hạn nợ phí thì cần
làm rõ hợp đồng của khách hàng đã xử
lý nợ quá hạn hay chưa và thủ tục xử lý
như thế nào, khách hàng có biết về việc
hợp đồng bảo hiểm đã bị xử lý nợ quá
hạn hay chưa.

- Số tiền thu ghi nhận trên chứng từ
thu tiền có trùng khớp với số phí bảo
hiểm mà khách hàng phải đóng của hợp
đồng hay không.

- Với trường hợp thu phí bảo hiểm
định kỳ nhưng lại sử dụng và giao cho
khách hàng ấn chỉ thu tiền không đúng
(sử dụng Giấy nộp tiền, Giấy biên nhận
tiền, Giấy nộp phí bảo hiểm ước tính) thì
cần kiểm tra: i) tình trạng các liên hóa
đơn thu phí định kỳ do Công ty bảo
hiểm phát hành xem liên khách hàng và
liên hóa kế toán đã bị xé rời hay chưa,
nếu đã bị xé rời thì tại sao Đại lý không
giao cho khách hàng và việc xử lý thu
hồi hóa đơn từ Đại lý đã thực hiện như
thế nào; ii) liên khách hàng có ghi nhận
về thời gian đã thu phí hay chữ ký của
người nộp tiền không.

- Với trường hợp Đại lý nhận các
quyền lợi của khách hàng theo hợp
đồng bảo hiểm nhưng không giao lại
cho khách hàng, cần kiểm tra hồ sơ giải
quyết xem Đại lý có được khách hàng
ủy quyền nhận tiền hay không, nếu có
thì việc ủy quyền thực hiện bằng hình
thức nào, có phù hợp với quy định hay
không.

XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH
NGHIỆP BẢO HIỂM

Khi phát hiện Đại lý có hành vi vi
phạm về tài chính, tất cả công ty bảo
hiểm đều cần phân tích, đánh giá về tài
liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc và
căn cứ vào những quy định của hợp
đồng bảo hiểm, hợp đồng đại lý, quy
định của pháp luật để xác định trách
nhiệm của mình đối với hành vi vi phạm
của Đại lý đồng thời đưa ra phương án
giải quyết đối với khách hàng.

Theo Điều 84 Luật kinh doanh bảo
hiểm, quan hệ giữa doanh nghiệp bảo
hiểm và đại lý là quan hệ ủy quyền trên
cơ sở hợp đồng đại lý, trong đó, Bên ủy
quyền là doanh nghiệp bảo hiểm, Bên
được ủy quyền là Đại lý bảo hiểm. Với
tính chất quan hệ ủy quyền này, khi Đại
lý có hành vi vi phạm, trách nhiệm của
doanh nghiệp bảo hiểm đối với khách
hàng sẽ được xem xét dựa trên những
quy định pháp lý sau:

Điều 88 Luật kinh doanh bảo hiểm
quy định: “Trong trường hợp đại lý bảo
hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm,
gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp
của người được bảo hiểm thì doanh
nghiệp bảo hiểm vẫn phải chịu trách
nhiệm về hợp đồng bảo hiểm do đại lý
bảo hiểm thu xếp giao kết; đại lý bảo hiểm
có trách nhiệm bồi hoàn cho doanh
nghiệp bảo hiểm các khoản tiền mà
doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường
cho người được bảo hiểm”. 

Điểm e, Khoản 2 Điều 29 Nghị định
45/2007/NĐ-CP quy định “Doanh nghiệp
bảo hiểm có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về
những thiệt hại hay tổn thất do hoạt động
đại lý bảo hiểm của mình gây ra theo thỏa
thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm”.
Khoản 2 Điều 35 Thông tư 135/2012/TT-
BTC ngày 15/8/2012 Hướng dẫn triển
khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị
quy định “Doanh nghiệp bảo hiểm phải
chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay
tổn thất do hoạt động đại lý của mình gây
ra theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý”.

Ngoài ra, Bộ luật dân sự 2005 cũng
quy định “Bên ủy quyền chịu trách nhiệm
về cam kết do bên được ủy quyền thực
hiện trong phạm vi ủy quyền” - Khoản 2
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Với bất kỳ vụ việc sai

phạm nào của Đại lý,

Công ty bảo hiểm đều

cần thông báo cho

từng khách hàng có

liên quan về phương

án giải quyết đối với

khoản tiền Đại lý chiếm

dụng và phương án xử

lý Đại lý. 



Điều 586 và “Bên ủy quyền phải thông báo bằng
văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền
chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền, nếu không
thông báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có
hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải
biết về việc hợp đồng ủy quyền bị chấm dứt”- Khoản
1 Điều 588.      

Như vậy, không phải bất cứ hành vi vi phạm nào
của Đại lý gây thiệt hại cho khách hàng cũng
thuộc trách nhiệm của Công ty bảo hiểm. Thông
thường, Công ty bảo hiểm sẽ chấp nhận giải quyết
đối với những trường hợp khách hàng bị Đại lý
chiếm dụng tiền nếu đáp ứng những điều kiện
sau: 

- Các khoản tiền Đại lý chiếm dụng phải là
những khoản tiền phát sinh từ hoặc liên quan trực
tiếp đến hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng được
hưởng và/hoặc phải thanh toán cho Công ty bảo
hiểm và được ghi nhận bằng hóa đơn, chứng từ
hợp lệ; 

- Hành vi vi phạm của Đại lý diễn ra trong
khoảng thời gian có hiệu lực của Hợp đồng đại lý
và thuộc phạm vi ủy quyền của doanh nghiệp bảo
hiểm cho Đại lý;

- Hành vi vi phạm của Đại lý có gây thiệt hại đến
quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng;

- Khách hàng không có sự câu kết với Đại lý hay
có sai sót trong việc để xảy ra vi phạm của Đại lý. 

TIẾN HÀNH XỬ LÝ ĐẠI LÝ VI PHẠM
Sau khi xác định và đưa ra kết luận cuối cùng về

mức độ sai phạm của Đại lý, phạm vi trách nhiệm
đối với khách hàng, Công ty bảo hiểm sẽ tiến hành
xử lý Đại lý vi phạm tùy theo một hoặc kết hợp
những phương án sau tùy thuộc vào mức độ
nghiêm trọng của vụ việc:  
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- Phương án 1: Giải quyết nội bộ
Phương án này do Công ty bảo hiểm chủ động thực

hiện căn cứ vào các hình thức xử phạt đại lý quy định
trong Hợp đồng đại lý. Theo đó, mức xử lý Đại lý cao
nhất có thể đưa ra là: i) chấm dứt Hợp đồng đại lý, ii)
đối trừ hoa hồng và… yêu cầu bồi thường thiệt hại và
iii) đưa vào danh sách đen của Hiệp hội Bảo hiểm Việt
Nam.

- Phương án 2: Giải quyết theo thủ tục tố tụng hình sự
Cùng với phương án 1, Công ty bảo hiểm có thể áp

dụng thêm phương án 2. Phương án này thường áp
dụng với những trường hợp Đại lý chiếm dụng số tiền
lớn, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng, Công ty bảo
hiểm, không chịu và/hoặc chậm trễ trong việc khắc
phục hậu quả. 

- Phương án 3: Giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự
Thông thường phương án này chỉ được Công ty bảo

hiểm áp dụng sau khi đã thực hiện phương án 2 nhưng
không được cơ quan Công an thụ lý giải quyết. Việc áp
dụng phương án này thường khó có khả năng thu hồi
được khoản nợ của Đại lý cho dù Công ty bảo hiểm
thắng kiện bởi vấn đề thi hành án là hết sức khó khăn.

THÔNG BÁO PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT CHO KHÁCH HÀNG
Với bất kỳ vụ việc sai phạm nào của Đại lý, Công ty

bảo hiểm đều cần thông báo cho từng khách hàng có
liên quan về phương án giải quyết đối với khoản tiền
Đại lý chiếm dụng và phương án xử lý Đại lý. Tùy thuộc
vào từng trường hợp, thông báo có thể được gửi trong
quá trình giải quyết vụ việc hoặc sau khi Công ty bảo
hiểm áp dụng phương án xử lý Đại lý. Thông báo này
thường có những loại sau:

- Thông báo chấp thuận hoàn trả hoặc ghi nhận các
khoản tiền khách hàng đã đóng cho hợp đồng bảo
hiểm nhưng bị Đại lý chiếm dụng. 

- Thông báo từ chối giải quyết đối với số tiền Đại lý
chiếm dụng  và hướng dẫn khách hàng liên hệ với các
cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Thông báo chấm dứt Hợp đồng đại lý đối với Đại lý
vi phạm và thay đổi Đại lý phục vụ mới của Hợp đồng.

Như vậy, chúng ta có thể thấy việc giải quyết những
vụ việc sai phạm về tài chính của Đại lý là một quá trình
khá dài đòi hỏi cần có sự phối hợp tốt của nhiều
phòng/ban/bộ phận chức năng trong Công ty bảo
hiểm và những cán bộ thực hiện cần có kỹ năng, độ
nhạy bén cũng như cẩn trọng. Thêm vào đó, để đạt
được kết quả tốt, hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp
và khách hàng, việc giải quyết này cần được thực hiện
càng sớm càng tốt. Hy vọng những chia sẻ của chúng
tôi trong bài viết này ít nhiều có ích đối với những
người làm công tác xử lý vi phạm của Đại lý trong các
Công ty bảo hiểm.
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Tuy nhiên, để có thể triển khai bancassurance một cách thành
công lại không hoàn toàn đơn giản. Vậy đâu là nguyên nhân,
liệu có một “công thức thành công” hay đâu là những yếu tố
quyết định thành công trong việc phát triển hợp tác và triển
khai bancassurance hiệu quả tại Việt Nam?

I. BANCASSURANCE – XU THẾ TẤT YẾU KHI TÍCH HỢP NHIỀU LỢI ÍCH
Bancassurance không phải là một khái niệm mới tại thị trường Việt

Nam và có nhiều cách hiểu khác nhau về thuật ngữ này, đơn giản đó
là việc phân phối sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng. Ban-
cassurance phát triển đầu tiên ở Mỹ và các nước Châu Âu. Hiện nay,
Bancassurance là một trong những kênh phát triển nhanh nhất ở hầu
hết thị trường châu Á, đồng thời là kênh phân phối hàng đầu trong
thị trường bảo hiểm này. Tại Việt Nam, Bancassurance đã bắt đầu phát
triển trong 10 năm trở lại đây, tuy nhiên, để thực sự chỉ ra một điển
hình thành công trong mô hình phân phối này thì chưa thực sự có
một điển hình thành công nào thực sự nổi bật.

1. Bancassurance - Hiểu thế nào cho đúng?
Trên thế giới có rất nhiều cách hiểu về Bancassurance, ví dụ như:
Theo định nghĩa của LIMRA, Bancassurance là “một chiến lược được

các ngân hàng hoặc các DNBH sử dụng nhằm hoạt động trong thị
trường tài chính theo cách thức hợp nhất dịch vụ ở mức độ phù hợp.”
Theo cách hiểu của Remark thì Bancassurance là việc “ngân hàng và
DNBH hợp tác với nhau để phát triển và phân phối một cách có hiệu
quả các sản phẩm ngân hàng và bảo hiểm thông qua việc cung cấp
các sản phẩm cho cùng một cơ sở khách hàng”.

Trên thực tế Bancassurance có thể hiểu một cách đơn giản nhất đó
là một chiến lược được các ngân hàng hoặc các DNBH sử dụng nhằm
hoạt động trong thị trường tài chính theo cách thức hợp nhất dịch
vụ ở một mức độ nhất định. Một triết lý chung của bancassurance
chính là sự kết hợp của khả năng phát triển sản phẩm và văn hóa bán
hàng của các DNBH với mạng lưới phân phối và cơ sở khách hàng
rộng lớn của các ngân hàng.
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Bancassurance (phân phối bảo
hiểm qua ngân hàng) từ lâu đã

là kênh bán hàng đầy tiềm năng
và đem lại hiệu quả cao cho

doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH)
tại thị trường các nước phát

triển. Tại Việt Nam, trong một số
năm trở lại đây, kênh phân phối

này đã bắt đầu được triển khai
tại hầu hết các DNBH và bước

đầu đem lại những kết quả khả
quan. Gần đây, Bộ Tài chính và
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
đang chuẩn bị ban hành thông

tư liên tịch hướng dẫn thực hiện
bán bảo hiểm qua các Tổ chức

tín dụng, tạo điều kiện hợp tác
phát triển bán bảo hiểm qua các

ngân hàng và tổ chức tín dụng.
Đây là cơ sở pháp lý để tất cả các

ngân hàng, tổ chức tín dụng và
các doanh nghiệp bảo hiểm biết

mình được làm những gì, làm
như thế nào để bán bảo hiểm

qua ngân hàng không phải “vừa
làm vừa nghe ngóng” như trước. 

M-PlusCare - sản phẩm của sự hợp tác giữa
Bảo hiểm Bảo Việt và MaritimeBank 

yếu tố 
quyết định
thành công10



Tóm lại, Bancassurance được hiểu là việc ngân hàng và DNBH
cùng hợp tác để phát triển và phân phối một cách hiệu quả các
sản phẩm/dịch vụ ngân hàng-bảo hiểm cho cùng một cơ sở
khách hàng. Bancassurance có thể được hiểu một cách đơn giản
nhất là việc các ngân hàng tham gia cung cấp các sản phẩm bảo
hiểm cho khách hàng của mình. Việc tham gia của ngân hàng
có thể ở nhiều cấp độ khác nhau tuỳ theo hình thức hợp tác triển
khai bancassurance mà hai bên cam kết thỏa thuận.

2. Bancassurance – Vì sao hấp dẫn?
Bancassurance hấp dẫn vì thỏa mãn nhu cầu của tất cả các

bên liên quan: khách hàng, ngân hàng và công ty bảo hiểm. 
Đối với khách hàng, nhu cầu của khách hàng thường được

thỏa mãn khi họ được tiếp cận tới một tổ chức “một cửa” cung
cấp các dịch vụ tài chính. Ngoài tiền gửi, vay và các giao dịch
thường xuyên, khách hàng ngày nay còn được bảo vệ khỏi các
rủi ro trong cuộc sống do được tham gia các hợp đồng bảo
hiểm với mức phí hợp lý và được cả DNBH và ngân hàng chăm
sóc. Bancassurance giúp ngân hàng hoàn thiện vòng quay nhu
cầu của khách hàng bằng việc đáp ứng đầy đủ 4 nền tảng dịch
vụ chủ chốt: Cho vay, Giao dịch, Đầu tư, và Bảo vệ (Bảo hiểm)

Đối với Ngân hàng, việc phân phối sản phẩm bảo hiểm sẽ
giúp củng cố lòng trung thành và tăng sự gắn bó của ngân
hàng và khách hàng vì các sản phẩm bảo hiểm có kỳ hạn dài
hơn các mức gửi tiết kiệm hay các khoản vay ở tại ngân hàng;
giúp ngân hàng trở thành một “siêu thị tài chính một cửa” cung
cấp các dịch vụ trọn gói, thỏa mãn tốt hơn nhu cầu khách
hàng, và đa dạng hóa sản phẩm, tạo thêm nguồn thu từ hoa
hồng cho ngân hàng và nhân viên ngân hàng.

Đối với Công ty bảo hiểm, bên cạnh các kênh phân phối
truyền thống, đây là một kênh phân phối phức tạp, có khả
năng mở rộng và hiệu quả, giúp gia tăng thị phần và doanh
thu,  tiếp cận thêm với nguồn khách hàng mới của ngân hàng
và tạo ra giá trị thương hiệu từ việc hợp tác liên kết (co-brand-
ing) với các ngân hàng.

Có thể nói rằng Bancassurance hấp dẫn bởi mang lại lợi ích,
sự tiện lợi và làm thỏa mãn tất cả các bên tham gia: Khách hàng
– Ngân hàng và Công ty bảo hiểm.

3. Bancassurance – Xu thế tất yếu?
Trên thế giới, bancassurance đã và đang nổi lên như một kênh

phân phối chính cho các DNBH. Hoạt động Bancassurance có
nhiều hình thức khác nhau giữa các quốc gia trên thế giới tùy
theo môi trường luật pháp, kinh tế và yếu tố về nhân khẩu học
của từng quốc gia. Yếu tố nhân khẩu quyết định sản phẩm Ban-
cassurance, tình hình kinh tế quyết định xu hướng về doanh số,
thị phần,…trong khi đó môi trường pháp luật sẽ xác định phạm
vi hoạt động Bancassurance. Ở hầu hết các nước đang phát
triển, việc bán bảo hiểm qua ngân hàng đã phát triển nhanh
hơn tất cả các kênh phân phối khác và tỷ lệ thâm nhập của ban-
cassurance tại các thị trường có xu hướng ngày càng tăng.

Trong khu vực, theo ghi nhận tại Hội nghị Châu Á lần thứ 14
về “Bancassurance và kênh phân phối tiềm năng” vừa được tổ
chức tại Indonesia, các chuyên gia trong lĩnh vực này cho biết,
Bancassurance là một trong những kênh phát triển nhanh nhất
ở hầu hết các thị trường tại Châu Á, đồng thời là kênh phân
phối hàng đầu trong nhiều thị trường tại khu vực này. Tính đến
nay, tỷ lệ đóng góp doanh thu phí bảo hiểm Bancassurance
của các DNBH nhân thọ tại Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Sin-
gapore, Hồng Kông đã tăng lên hơn 50% so với mức 10% so
với năm 2000. Đặc biệt, với thị trường có xuất phát điểm là 0%
vào năm 2000 như Thái Lan, thì đến năm 2012, tỉ lệ đóng góp
doanh thu phí bảo hiểm Bancassurance cho các DNBH nhân
thọ tại đây cũng đã lên đến hơn 43%. 

Tại Việt Nam, trong thời gian qua, các doanh nghiệp bảo
hiểm đã tích cực phối hợp với các ngân hàng thương mại tham
gia phát triển mạnh mẽ kênh phân phối Bancassurance. Ngoài
ra, Bancassurance đang trở thành một trào lưu và xu hướng tất
yếu để các ngân hàng trong nước tìm tới một nguồn thu bổ
sung bền vững và an toàn, thay vì dựa vào hoạt động tín dụng
nhiều vốn, rủi ro cao. Những DNBH đang phát triển mạnh kênh
phân phối này tại thị trường Việt Nam hiện nay là Bảo Việt, Pru-
dential, Manulife, Prevoir, VCLI, Vietin-Aviva… Các DNBH khác
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Bancassurance - thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng

Tỷ lệ thâm nhập thị trường của Bancassurance trong
bảo hiểm  nhân thọ trên thế giới (%)

Nguốn số liệu báo cáo swissri, sigma 3-2013



Bảo Việt được biết đến như một trong những đơn vị tiên phong trong hợp
tác bancassurance trong cả lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ với các
ngân hàng uy tín như HSBC, Techcombank, Maritime Bank…và đã đạt được
nhiều thành công đáng ghi nhận. Năm 2012, Bảo hiểm Bảo Việt đã thu về 140
tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm gốc từ bancassurance so với năm 2011, và dự
kiến năm 2013, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ đạt khoảng 180 tỷ đồng doanh thu, với
mức tăng trưởng tương đương 28,5% so với năm 2012. Với Bảo Việt Nhân thọ,
tổc độ tăng trưởng doanh thu phí khai thác mới luôn cao hơn 200%/năm và đã
cùng các ngân hàng nghiên cứu, triển khai nhiều dòng sản phẩm kết hợp “ngân
hàng-bảo hiểm” mang thương hiệu Bảo Việt có uy tín trên thị trường như “An
Tâm Bảo Tín”, “An Tâm Tiết Kiệm” (qua Ngân hàng Techcombank), bảo hiểm “Tình
yêu cho con”, và các dòng sản phẩm kết hợp qua Ngân hàng Bảo Việt cũng
mang lại hiệu quả và nguồn thu đáng ghi nhận trong những năm vừa qua.

II. BANCASSURANCE – YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG
Triển khai và phát triển bancassurance luôn là một thách thức, dù ở thị trường

đã phát triển hay thị trường tiềm năng. Tuy nhiên, nếu thành công, bancassurance
có khả năng giúp DNBH thiết lập một công cụ phân phối rộng lớn với chi phí hợp
lý. Vì vậy, để có thể triển khai kênh phân phối này hiệu quả, cần có sự đầu tư
nguồn lực tập trung vào bancassurance từ cả hai phía: DNBH và ngân hàng. 

Tuy nhiên, thực tế triển khai bancassurance cho thấy, việc phát triển bancas-
surance một cách hiệu quả và thành công không đơn giản do có những yếu tố
cản trở sự phát triển của bancassurance như: không có định hướng hay chiến
lược phát triển bancassurance của ngân hàng và công ty bảo hiểm, thiếu sự hỗ
trợ và cam kết từ phía ngân hàng, sản phẩm và quy trình không phù hợp và
phức tạp, khó khăn trong việc tư vấn bảo hiểm, thiếu nhân lực chất lượng cao
và có kinh nghiệm trong triển khai bancassurance, văn hóa và kỹ năng tư vấn
bảo hiểm của nhân viên ngân hàng chưa chuyên nghiệp và chủ động, hiểu biết
về sản phẩm và quy trình bảo hiểm còn hạn chế, phân bổ và cơ chế hoa hồng
chưa tạo được động lực và thu hút nhân viên ngân hàng. Bên cạnh đó, các rủi
ro về thương hiệu khi kết hợp hình ảnh giữa ngân hàng và DNBH cũng là vấn
đề được quan tâm trong bối cảnh hiện nay khi các ngân hàng phần lớn đều
gặp khó khăn ở các mảng kinh doanh. 

Để triển khai bancassurance thành công phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, vì
vậy, để có thể tận dụng được lợi thế về chi phí và quy mô của mô hình phân phối
này, cần có sự nghiên cứu và đúc kết các kinh nghiệm thực tế về những yếu tố
quyết định thành công trong hợp tác và triển khai bancassurance như sau: 

như Dai-ichi Life Việt Nam, ACE Life, AIA Việt
Nam, Great Eastern, Hanwha Life… cũng đã
vào cuộc và ký kết hợp tác với các ngân hàng
khác nhau. Các dòng sản phẩm bảo hiểm tai
nạn, sức khỏe con người, Bảo hiểm du lịch
toàn cầu, Bảo hiểm hỗ trợ viện phí, Bảo hiểm
xe hơi, bảo hiểm nhà, bảo hiểm tín dụng tiêu
dùng, bảo hiểm tài sản cầm cố thế chấp…
ngày càng được phát triển đa dạng đã và
đang được các doanh nghiệp phối hợp cung
cấp cho  khách hàng và cũng đã được thị
trường đón nhận.

Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt
Nam sau một thời gian triển khai kênh phân
phối sản phẩm này đã đạt được những thành
quả rất đáng khích lệ, doanh thu phí bảo
hiểm từ kênh Bancassurance đã không
ngừng tăng lên. Sự xuất hiện ngày càng
nhiều các thỏa thuận hợp tác mới giữa doanh
nghiệp bảo hiểm và Ngân hàng đã chứng
minh cho sự phát triển nhanh chóng của xu
hướng này. Từ việc chỉ ký kết hợp tác mang
để “truyền thông” và đánh bóng thương hiệu,
thì gần đây hoạt động bancassurance đã đi
vào chiều sâu và thực chất bằng việc doanh
thu bancassurance ngày càng tăng lên và
việc hình thành các DNBH– là các công ty con
trực thuộc các ngân hàng và phân phối sản
phẩm bảo hiểm qua các ngân hàng như BIC-
BIDV, VCLI-Vietcombank, Bảo Ngân, AVIVA-Vi-
etinbank, ABIC-Agribank. Không chỉ xuất
hiện ở phân khúc thị trường bảo hiểm nhân
thọ, hiện nay tại phân khúc thị trường bảo
hiểmphi nhân thọ, kênh Bancassurance còn
phát triển với tốc độ nhanh hơn và đang
được đánh giá là thành công hơn so với khối
bảo hiểm nhân thọ do sản phẩm bảo hiểm
phi nhân thọ thường đơn giản, dễ bán hơn.
Mặt khác, các ngân hàng cũng tỏ ra “chuộng”
các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ để bảo
vệ vốn vay cho chính ngân hàng. 
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BANCASSURANCE THÀNH CÔNG
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rõ ràng 

2 CAM KẾT  Cam kết hợp tác lâu dài và
thường xuyên từ các cấp 

3 MÔ HÌNH Xác định mô hình hợp tác
phân phối phù hợp 
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phẩm phù hợp 
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khuyến khích bán hàng,
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Hoạch định chiến lược và định hướng
phát triển bancassurance rõ ràng

Bancassurance muốn thành công, cần
có chiến lược và định hướng phát triển rõ
ràng. Bởi vì, Bancassurance khó có thể
thành công khi DNBH và ngân hàng
không xây dựng chiến lược và lộ trình
triển khai, đầu tư nghiên cứu xây dựng
mô hình hợp tác bài bản, phù hợp với
điều kiện mỗi bên và điều kiện thị trường. 

Chính vì vậy, DNBH và ngân hàng cần
thống nhất lộ trình và bước đi phù hợp
để xây dựng mô hình hợp tác. Với công
ty bảo hiểm, chiến lược phát triển ban-
cassurance có thể nhằm tăng doanh
thu, thúc đẩy tăng thị phần, đặc biệt là
tạo ra kênh phân phối thay thế các kênh
phân phối truyền thống trong bối cảnh
thị trường đang ngày càng cạnh tranh
như hiện nay. Trong bối cảnh của cơn
lốc suy thoái kinh tế, các DNBH đã học
được cách thích nghi với thị trường. Hầu
hết các DNBH phi nhân thọ đều có
chính sách tận dụng triệt để kênh bán
lẻ để phân phối những sản phẩm bảo
hiểm đáp ứng xu hướng của khách
hàng. Để đẩy mạnh doanh thu, bán lẻ
chính là chiến lược của nhiều DNBH phi
nhân thọ và bancassurance là một lựa
chọn cho hướng đi bán lẻ của DNBH
đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm phi
nhân thọ.

Tương tự với Ngân hàng, trong bối
cảnh kinh doanh khó khăn và tỷ lệ nợ
xấu ngày càng cao như hiện nay, việc
triển khai thêm các sản phẩm bảo hiểm
vừa giúp ngân hàng tăng thêm doanh
thu từ hoa hồng bảo hiểm, vừa tạo điều
kiện cho nhân viên nâng cao chất lượng
tư vấn và dịch vụ khách hàng. Chiến
lược phát triển của ngân hàng, định vị
khách hàng mục tiêu tập trung vào
khách hàng cá nhân hay khách hàng
doanh nghiệp sẽ giúp DNBH lựa chọn và
hoạch định chiến lược phát triển sản
phẩm phù hợp với nhu cầu của ngân
hàng và khách hàng. 

Đối với Bảo Việt, đến năm 2015, mục
tiêu phát triển bancassurance trong lĩnh
vực bảo hiểm được định hình khá rõ trong
chiến lược phát triển kinh doanh của
mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

nên có sự đầu tư nguồn lực và ưu tiên phát
triển cho lĩnh vực này. Chiến lược phát
triển bancassurance và định hướng triển
khai bancassurance cần được gắn vào
chiến lược kinh doanh chung của DNBH
và ngân hàng để đảm bảo cùng hướng
đến mục tiêu chung và đầu tư cho tương
lai của kênh phân phối mới.

Cam kết hợp tác chặt chẽ, lâu dài và
thường xuyên từ các cấp

Một trong những thất bại từ hoạt
động bancassurance là do cam kết hợp
tác không được duy trì đều đặn và
thường xuyên. Cam kết hợp tác không
chỉ hiểu là cam kết từ cấp lãnh đạo cao
nhất (Hội đồng Quản trị hay Tổng Giám
đốc) mà còn ở các cấp hợp tác cấp Khối,
Phòng, Ban…cụ thể như sau:

Cam kết có thể được thể hiện qua các
hình thức ký hợp đồng phân phối hàng
năm, ký giao ước thi đua quy định chỉ
tiêu hàng năm giữa DNBH và ngân hàng
cũng như của ngân hàng với từng chi
nhánh. Ngoài, các bộ phận/các cấp cần
có sự liên lạc, trao đổi thông tin thường
xuyên, lãnh đạo cần gặp gỡ, đưa ra định
hướng phát triển theo quý, hoặc theo
tháng và cập nhật tình hình kinh doanh.
Các nhân viên kinh doanh, đại lý và
chuyên gia bảo hiểm của DNBH phải
thường xuyên thăm hỏi, động viên và
hỗ trợ kinh doanh tại các chi
nhánh/điểm giao dịch của Ngân hàng.
Đồng thời, cần có những cuộc họp của
hai bên, các cấp để trao đổi và rút kinh
nghiệm trong triển khai để việc hợp tác
có hiệu quả. Nhiều đơn vị thực hiện ký

kết hợp tác nhưng sau đó, không có sự
duy trì quan hệ thường xuyên từ các cấp
triển khai dẫn đến hiệu quả hợp tác
không cao và sau đó không phát triển
được bancassurance.

Đối với Bảo Việt, để có thể hợp tác ban-
cassurance hiệu quả DNBH và Ngân hàng
cùng triển khai thành lập tổ dự án hợp tác
bancassurance và Bảo Việt đã thành lập
và đầu tư nguồn nhân lực tốt cho Phòng
Bancassurance chuyên trách về hoạt động
bancassurance một cách hiệu quả và
chuyên nghiệp để triển khai, theo dõi,
giám sát có hiệu quả hoạt động phân
phối bảo hiểm tại các ngân hàng. Quan
hệ đối tác và điều phối hoạt động, triển
khai hoạt động được thực hiện đồng bộ.
Hai bên cần cam kết và kiên trì định hướng
bán hàng hướng tới nhu cầu thể hiện
trong tất cả các khâu: Thiết kế sản phẩm,
chào phí, tư vấn bán hàng, phát hành
quản lý hợp đồng, giải quyết bồi thường
và dịch vụ sau bán hàng.

Xác định mô hình hợp tác phân phối
phù hợp

DNBH và ngân hàng cần thống nhất
mô hình phân phối có lợi cho cả hai
bên, trong đó quy định rõ ràng về sản
phẩm hợp tác, quy trình phối hợp, chia
sẻ lợi nhuận, chia sẻ cơ sở khách hàng,
sự hỗ trợ và nguồn lực trong thời gian
thỏa thuận trên cơ sở cân nhắc tới các
yếu tố như mức độ cam kết từ đối tác;
mạng lưới, năng lực phân phối sản
phẩm, thương hiệu... Cam kết hợp tác
của hai bên càng cao thì mô hình hợp
tác phân phối sản phẩm càng sâu rộng
và dài hạn. 

Có rất nhiều cách khác nhau để xác
định mô hình hợp tác phân phối giữa
các DNBH và  ngân hàng. Cơ bản nhất
là các Thỏa thuận Phân phối (Distribu-
tion agreement - ngân hàng phân chỉ
phối sản phẩm bảo hiểm (sản phẩm
liên kết hoặc sản phẩm bảo hiểm
truyền thống) và hưởng hoa hồng, sau
đó là Thỏa thuận Liên minh Chiến lược
(Strategic Alliance – ngân hàng và
DNBH sẽ hợp tác sâu hơn và mức độ
chia sẻ thông tin hợp tác cao hơn) và
cao nhất là Thỏa thuận Độc quyền (Ex-

1

2

3

Mô hình phối hợp và cam kết hợp tác
các cấp trong hợp tác Bancassurance



clusive Arrangement - hai bên sẽ có thỏa thuận rõ ràng về quyền sở hữu chung đối
với sản phẩm và khách hàng. Loại thỏa thuận này đòi hỏi hai bên đối tác có cam
kết hợp tác bền vững lâu dài, và vì vậy, có thể thấy sẽ có sự đầu tư vào bán hàng,
marketing, công nghệ thông tin, v.v). Ngoài ra, ngân hàng và DNBH có thể liên
doanh thành lập DNBH mới để cơ sở khách hàng được chia sẻ hiệu quả giữa ngân
hàng và công ty bảo hiểm. Hoặc các ngân hàng có thể thành lập DNBH riêng để
thiết kế, triển khai và phân phối sản phẩm bảo hiểm trong hệ thống của mình.

Tùy điều kiện và khả năng hợp tác, DNBH và ngân hàng sẽ lựa chọn mô hình hợp tác
phù hợp, khi bắt đầu thiết lập quan hệ hợp tác để tìm hiểu nhu cầu hai bên có thể ký thỏa
thuận phân phối trong ngắn hạn, sau đó, sẽ nâng cấp lên mức độ cao hơn. Cụ thể như
tại thị trường Việt Nam, vừa qua, Prudential và Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) đã ký
kết hợp đồng phân phối độc quyền sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại ngân hàng này sau
2 năm quan hệ phân phối bảo hiểm qua MSB. Thỏa thuận hợp tác độc quyền sẽ là mục
tiêu cho tất cả các quan hệ đối tác muốn hướng đến. Hoặc xu hướng như các DNBH được
thành lập từ các ngân hàng lớn như ABIC, Bảo Ngân, BIC, Vietcombank Cardif…tạo ra
một thị trường bancassurance thực sự sôi động tại Việt Nam thời gian vừa qua.

Kế hoạch lộ trình triển khai và cơ chế hợp tác rõ ràng

Chiến lược phát triển bancassurance đã được hoạch định, cam kết hợp tác của ngân
hàng và DNBH cao, mô hình phân phối đã được định vị rõ ràng nhưng nếu không có
mục tiêu và kế hoạch triển khai cụ thể cho từng giai đoạn thì việc hợp tác bancassur-
ance khó khả thi.

Vì lẽ đó, mục tiêu, kế hoạch và lộ trình triển khai cần được hoạch định và tuân theo
kế hoạch kinh doanh của ngân hàng và DNBH theo tháng, quý, và hàng năm. Ví dụ:
năm 2011, tập trung phân phối bảo hiểm phi nhân thọ cho khối khách hàng cá nhân
của Ngân hàng; năm 2012, triển khai 3 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ cho khối
khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng và triển khai thí điểm mô hình Chuyên gia
bảo hiểm cho các dòng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống tại Miền Bắc, năm
2013, tập trung phân phối bảo hiểm cá nhân cho khách hàng VIP của ngân hàng…
Nguồn lực, thời gian, chi phí cần được chi tiết hóa và có cam kết của hai bên. Ngoài ra,
cần xác định doanh thu và giao KPIs cho từng chi nhánh, cán bộ kèm cơ chế thưởng
phạt rõ ràng để có thẩy thúc đẩy triển khai bancassurance hiệu quả và phân rõ ràng
trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên. Cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin
cũng cần được quy định rõ và nếu các đơn vị không hoàn thành kế hoạch đã giao sẽ
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cần được hỗ trợ nhiều hơn để có thể thúc
đẩy hợp tác hiệu quả. 

Tóm lại, muốn triển khai bancassurance
thành công, DNBH  và  Ngân hàng cần rõ
mục tiêu và kế hoạch phát triển cũng như
có  kế hoạch triển khai sản phẩm, market-
ing, đào tạo và hỗ trợ bán hàng với nguồn
lực  phù hợp và hoàn thành được kế hoạch
kinh doanh đã đặt ra với thời gian thực
hiện cụ thể, rõ ràng.

Lựa chọn nhân sự phù hợp 

Con người là yếu tố quan trọng và
luôn được coi là yếu tố quyết định thành
công trong bất kỳ dự án nào. Với DNBH,
những cán bộ và quản lý bancassurance
cần là những người tâm huyết, nhiệt tình
và bởi bancassurance là chiến lược lâu
dài, kênh phân phối này cần nguồn lực
có kỹ năng cao, thể hiện được niềm đam
mê và cam kết với công việc ngoài
những kiến thức về bảo hiểm và ngân
hàng và các kỹ năng cần thiết để giao
tiếp, tư vấn và bán bảo hiểm hoặc hỗ trợ
bán hàng. . 

Với ngân hàng, yếu tố con người càng
quan trọng bởi doanh thu từ bancassur-
ance thường không lớn so với tỷ trọng
doanh thu mang lại từ hoạt đông ngân
hàng nên việc phân bổ nguồn lực và cán
bộ/bộ phận điều phối bancassurance là
vô cùng quan trọng. Chính họ sẽ là nhân
tố mang lại thành công để điều phối,
theo dõi giao chỉ tiêu và khắc phục các
khó khăn trong triển khai bán bảo hiểm
tại ngân hàng. Ngoài ra, các cán bộ kinh
doanh của Ngân hàng cũng cần được
trang bị kỹ năng về sản phẩm bảo hiểm,
kỹ năng tư vấn và thuyết phục khách
hàng hoặc được cấp chứng chỉ phân
phối bảo hiểm. Các vị trí và mô hình tổ
chức trong bộ phận bancassurance tại
ngân hàng và DNBH cần được phân định
rõ và lựa chọn “đúng người, đúng việc”
để triển khai bancassurance hiệu quả.

Từ đó, DNBH và Ngân hàng cần lựa
chọn cán bộ có năng lực và kinh nghiệm,
kỹ năng cần thiết “làm đầu mối”  và  hệ
thống tổ chức bộ phận/phòng ban chức
năng về bancassurance để điều phối và
thúc đẩy việc triển khai bancassurance tại
Ngân hàng. 

Mô hình hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm
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Lựa chọn sản phẩm bảo hiểm đơn
giản, phù hợp nhu cầu của ngân
hàng và khách hàng

Sản phẩm được coi là yếu tố quan
trọng nhất để triển khai bất kỳ mô hình
kinh doanh nào. Có hai điểm cần được
quan tâm  trong lựa chọn sản phẩm để
phân phối qua kênh bancassurance:

Một là, sản phẩm phải đơn giản, dễ
nhớ, dễ hiểu và đảm bảo nhân viên
ngân hàng vốn đã rất bận rộn vẫn có thể
nắm  được,  những dòng sản phẩm bảo
hiểm phi nhân thọ cá nhân như bảo
hiểm ôtô, xe máy, bảo hiểm sức khỏe,
bảo hiểm tai nạn, hoặc những dòng sản
phẩm bảo hiểm tử kỳ của bảo hiểm
nhân thọ  như bảo hiểm cho người đi
vay, bảo hiểm cho người gửi tiền hoàn
toàn đáp ứng được việc triển khai cho
bộ phận khách hàng cá nhân của ngân
hàng với số lượng lớn và doanh thu phí
ở mức thấp. Những dòng sản phẩm này
chủ  yếu được ngân hàng ưa chuộng
trong thời gian hợp tác ban đầu hoặc
mới triển khai bancassurance để nâng
cao  nhận thức của cán bộ ngân hàng và

nhân viên ngân hàng về việc phân phối
và tham gia bảo hiểm tại ngân hàng.
Thậm chí, nhiều ngân hàng có thể mua
làm quà tặng như một chương trình
khuyến mại  cho khách hàng. Các sản
phẩm bảo hiểm con người, sức khỏe, tai
nạn, xe cơ giới bán qua ngân hàng sẽ
phù hợp và đem lại sự thuận tiện cho
khách hàng. Xuất phát từ nhu cầu khách
hàng, hai bên có thể trao đổi và thiết kế
những dòng sản phẩm chung thỏa mãn

nhu cầu của khách hàng với dịch vụ
ngân hàng kết hợp bảo hiểm khi gửi tiết
kiệm, khi đi vay.

Hai là, mục tiêu của ngân hàng và
DNBH cuối cùng vẫn là hiệu quả kinh
doanh hay nói cách khác là phải “có lãi”,
muốn như vậy, sản phẩm phải có giá trị
cao để giúp ngân hàng thu được doanh
thu từ hoa hồng hợp lý đảm bảo vốn
đầu tư cho bancassurance cả về nhân
lực và cơ sở vật chất. Những sản phẩm
có thể có giá trị lớn và hoa hồng cao là
những  gói bảo hiểm cho khách hàng
doanh nghiệp như tòa nhà, trụ sở, tàu,
hàng không hoặc những hợp đồng  bảo
hiểm nhân thọ truyền thống được phân
phối qua ngân hàng.

Muốn thành công trong phân phối
sản phẩm bảo hiểm của ngân hàng cần
có kế hoạch và chiến lược phát triển sản
phẩm phù hợp với chiến lược và kế
hoạch kinh doanh của ngân hàng. Hơn
nữa, một điều quan trọng là cơ chế hoa
hồng qua ngân hàng cũng được cân
nhắc kỹ lưỡng để tránh xung đột với
kênh đại lý hoặc cơ chế lương, thưởng

của ngân hàng. Việc này rất khó và các
ngân hàng thường phân bổ hoa hồng để
tạo động lực cho nhân viên ngân hàng
bán sản phẩm hoặc đề ra chỉ tiêu bán
bảo hiểm hoặc triển khai các chương
trình thi đua khuyến khích bán hàng. 

Một số yếu tố quan trọng cần cân
nhắc khi phát triển các sản phẩm cho
bancassurance đó là: thỏa thuận về sản
phẩm phân phối, tài liệu tóm tắt về sản
phẩm và tài liệu hướng dẫn bán hàng

đơn giản, sản phẩm được thiết kế riêng
biệt cho ngân hàng, kết hợp thương
hiệu (Co-branded) cho ngân hàng, sản
phẩm được quảng cáo tại quầy của
ngân hàng, phí bảo hiểm phù hợp. Ngân
hàng cùng DNBH hoạch định chiến lược
phát triển sản phẩm dựa trên nhu cầu
của khách hàng, có thể kết hợp thương
hiệu (co-branding) hoặc tạo ra dòng sản
phẩm độc quyền triển khai qua ngân
hàng để tạo  sự khác biệt và hấp dẫn
khách hàng hơn.

Lựa chọn chiến lược phát triển sản
phẩm liên kết (ngân hàng – bảo hiểm) để
tăng số lượng khách hàng hoặc lựa chọn
các sản phẩm bảo hiểm truyền thống để
phân phối qua ngân hàng giúp tăng
doanh thu nhanh chóng sẽ là yếu tố tiên
quyết giúp xác định bancassurance sẽ
thành công hay thất bại. Sản phẩm/dịch
vụ của DNBH phân phối qua ngân hàng
cần đảm bảo thỏa mãn nhu cầu của
khách hàng  và nhu cầu của ngân hàng. 

Lựa chọn mô hình và phương thức
phân phối sản phẩm phù hợp

Lựa chọn sản phẩm phù hợp để phân
phối qua ngân hàng, nhưng nếu không
lựa chọn được mô hình phân phối phù
hợp để triển khai sản phẩm thì sẽ không
thể thành công. Mỗi mô hình và phương
thức phân phối sẽ có ưu và nhược điểm
riêng nhưng tựu chung lại cần phù hợp
với đặc điểm của thị trường. 

Có thể phân định được 5 mô hình
kinh doanh cơ bản dành cho phân phối
bảo hiểm qua ngân hàng, bao gồm:

(1) Mô hình giới thiệu: Nhân viên
ngân hàng giới thiệu khách hàng cho
Chuyên gia bảo hiểm bán và hưởng hoa
hồng giới thiệu. DNBH qua mô hình này
có thể tiếp xúc với nguồn khách hàng
tiềm năng là khách hàng của Ngân hàng
thay vì phải tự đi tìm kiếm khách hàng
trên thị trường.

(2) Đại lý bảo hiểm làm việc tại ngân
hàng: Tùy chiến lược bancassurance của
từng ngân hàng, một số ngân hàng
chưa đầu tư hoặc dành quá nhiều
nguồn lực cho việc kinh doanh bảo
hiểm, DNBH cử các đại lý/Chuyên gia
bảo hiểm của mình đến ngân hàng để
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phẩm trực tiếp, SMS, thư điện tử là
những cách để hút khách hàng nội bộ
như tại các ngân hàng đối tác. Các điểm
bán hàng, chi nhánh, phòng giao dịch
của ngân hàng cần có thông tin và hình
ảnh tạo sự nhận biết thương hiệu của cả
hai bên và thông tin về việc phân phối
bảo hiểm tại ngân hàng. Marketing
cũng có thể hỗ trợ các ngân hàng phân
phối sử dụng các chương trình giới thiệu
khách hàng và các chiến dịch duy trì
khách hàng. Nhằm tạo ra tiếng vang và
sự nhận biết thương hiệu, marketing lý
tưởng cần tạo ra được những tài liệu
bán hàng, các công cụ bán hàng và hỗ
trợ việc nghiên cứu sản phẩm trước khi
phát triển sản phẩm. Cuối cùng, chức
năng của marketing là liên kết với ngân
hàng phân phối và hướng tới việc quản
lý thương hiệu, sự nhận biết thương
hiệu, và tất cả các hình thức quảng cáo -
như quảng cáo truyền hình, quảng cáo
ngoài trời.

Marketing lúc nào cũng cần thiết, DNBH
và Ngân hàng cần phối hợp để có kế hoạch
marketing cụ thể trong đó xác định rõ mục
tiêu để tăng nhận biết thương hiệu hay
tăng doanh thu bán hàng. Kế hoạch triển
khai, ngân sách và thời gian thực hiện đều
cần được phê duyệt và có sự đồng thuận
của hai bên. 

Đẩy mạnh đào tạo kỹ năng bán
hàng cho nhân viên ngân hàng

Đào tạo luôn là yếu tố then chốt giúp
bancassurance thành công. Các DNBH
phải thường xuyên đào tạo và hỗ trợ bán
hàng cho các cán bộ, nhân viên ngân
hàng liên tục để đảm bảo kiến thức sản

thực hiện bán hiểm. Trong khi ngân hàng
có xu hướng làm người giới thiệu khách
hàng thì đại lý làm việc tại ngân hàng
hoạt động như người thực sự thực hiện
việc bán bảo hiểm (sales converters).
Điều này đảm bảo việc chốt hợp đồng
được diễn ra nhanh chóng và dễ dàng
hơn. 

(3) Mô hình bán hàng toàn thời gian:
Nhân viên ngân hàng bán bảo hiểm, các
nhân viên ngân hàng được đào tạo để có
khả năng bán và tư vấn các sản phẩm bảo
hiểm. Các nhân viên kinh doanh được đào
tạo đầy đủ về cả sản phẩm và các kỹ năng
mềm, và có thể được cấp chứng chỉ bán
bảo hiểm như đại lý chuyên nghiệp và có
khả năng đánh giá nhu cầu của khách
hàng và giới thiệu nhiều sản phẩm có
phạm vi rộng hơn. Điều này giúp nhân
viên ngân hàng tăng kỹ năng bán hàng
và khả năng chốt hợp đồng của nhân viên
ngân hàng cũng cao hơn do họ đã có sẵn
mối quan hệ với khách hàng.

(4) Mô hình tích hợp: Nhân viên ngân
hàng bán bảo hiểm với sự trợ giúp của
Chuyên gia bảo hiểm. Theo mô hình này
tính các sản phẩm sẽ được bán bởi các
nhân viên ngân hàng mà ở đó nhân viên
phục vụ khách hàng tại quầy sẽ phối hợp
với nhân viên bảo hiểm bên trong. Mô
hình này dựa trên các sản phẩm bảo
hiểm được kết hợp với các sản phẩm
ngân hàng, và được tích hợp với các dịch
vụ tư vấn và quản lý tài sản (wealth man-
agement) của ngân hàng. Mô hình này
được coi là hiệu quả nhất và đảm bảo
cho mức độ thâm nhập cao hơn và trải
nghiệm khách hàng tốt nhất.

(5) Mô hình Outbound Telemarket-
ing: Mô hình Outbound Telemarketing
nhằm mục tiêu vào khách hàng không
tới ngân hàng và phụ thuộc đáng kể vào
chất lượng cơ sở dữ liệu khách hàng do
ngân hàng cung cấp. Mô hình này cung
cấp một Up-selling (bán thêm sản phẩm
cho khách hàng có sẵn) dài hạn tốt hơn
và tiềm năng bán chéo với chi phí thấp.

Phần lớn các DNBH thành công trong
bancassurance đều thiết lập hệ thống
Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc – KPI
(Key Performance Indicator) cho các
nhân viên bancassurance, trong đó bao

gồm các chỉ tiêu như tỷ lệ khách hàng
giới thiệu, giá trị hợp đồng, số lượng hợp
đồng, tỷ lệ duy trì hợp đồng, tỷ lệ tái tục.
Quản lý hiệu quả phân phối của ngân
hàng có liên quan chặt chẽ đến chế độ
thưởng và chính sách ưu đãi cho cán bộ
ngân hàng tham gia bảo hiểm.

Chính vì lý do đó, lựa chọn mô hình
phân phối phù hợp là rất quan trọng trong
phát triển bancassurance, mô hình và
chiến lược cần được đánh giá và phân tích
thường xuyên để phù hợp với văn hóa bán
hàng của ngân hàng và sự hỗ trợ của công
ty bảo hiểm để đảm bảo hiệu quả trong
triển khai hợp tác. Bản chất phát triển của
hoạt động bancassurance tại các chi
nhánh ngân hàng là tạo ra cách thức để
thiết lập mô hình phân phối bán lẻ, và hỗ
trợ ngân hàng tăng cường khả năng phân
phối và kỹ năng bán hàng. Bởi vì khi nhân
viên cán bộ ngân hàng tư vấn và bán
thành công sản phẩm bảo hiểm thì các
sản phẩm/dịch vụ ngân hàng sẽ trở nên
rất đơn giản với họ.

Tăng cường marketing và khuyến khích
bán hàng, khuyến mại cho khách hàng

Hoạt động marketing về bancassur-
ance liên quan đến việc định vị để tăng
sự nhận biết về việc tham gia bảo hiểm
qua ngân hàng. Chiến lược marketing
hiệu quả sẽ quyết định hiệu quả trong
triển khai bancassurance bao gồm từ
việc quảng bá về hợp tác giữa ngân
hàng và công ty bảo hiểm, ra mắt và
triển khai sản phẩm, tăng cường kết hợp
khuyến mãi và định vị chiến lược sản
phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng, đề
ra các chương trình quảng bá, khuyến
mại cho khách hàng và chương trình thi
đua bán hàng trong nội bộ.

Một chiến lược marketing trong ban-
cassurance cần thỏa mãn khách hàng,
Kênh đối tác, Sản phẩm, Thương hiệu và
quảng cáo như tăng cường điểm tiếp
xúc với khách hàng qua trang website,
trên internet. Ngoài ra, các chương trình
khuyến mãi, xúc tiến bán hàng cần được
thiết kế và kích hoạt với phân  khúc
khách hàng cụ thể bằng những thông
điệp phù hợp, để tăng doanh thu. Các
công cụ marketing trực tiếp như bưu

SOÁ 3 | 2013
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM

NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI

58

8

9

Lễ trao giải chương trình thi đua bán hàng của Bảo
Việt Nhân Thọ và Techcombank



phẩm, quy trình được phổ biến và đặc biệt là việc trang bị các kỹ năng, kinh
nghiệm cần có trong hoạt động bảo hiểm cần được chia sẻ thường xuyên và
liên tục như: Chương trình cơ bản về bảo hiểm, các khóa đào tạo về kỹ năng bán
hàng và kinh nghiệm xử lý từ chối khi khách hàng không có nhu cầu tham gia
bảo hiểm, các khóa đào tạo nâng cao để phục vụ khách hàng VIP…..

Việc DNBH phối hợp với các ngân hàng tổ chức chương trình đào tạo cơ bản để
trang bị kiến thức về sản phẩm, quy trình, kỹ năng bán hàng, kỹ năng tư vấn, quản
lý và huấn luyện cho từng cấp quản lý, cấp thực hiện trong ngân hàng là thực sự
cần thiết. Ngoài ra, không chỉ đào tạo hay tổ chức hội thảo mà DNBH cần liên tục
cử cán bộ hỗ trợ đào tạo tại chi nhánh/Phòng giao dịch của ngân hàng thường
xuyên để nhân viên ngân hàng được  hỗ trợ thực tế khi tư vấn bảo hiểm về kỹ
năng bán hàng cá nhân, kỹ năng giới thiệu khách hàng, xác đinh và định vị nhu
cầu khách hàng và kỹ năng tìm kiếm thông tin, kỹ năng Quản lý, theo dõi và hỗ
trợ bán hàng, kỹ năng quản lý bán hàng theo mục tiêu kinh doanh.

Do đó, DNBH và Ngân hàng cần phân tích nhu cầu đào tạo và xây dựng bản đồ
học tập về  bancassurance cho các vị trí làm việc tại ngân hàng phân phối bảo hiểm
và lập kế hoạch thời gian đào tạo cụ thể theo nhu cầu của ngân hàng. Không chỉ có
vậy, việc đào tạo và hỗ trợ sau đào tạo thường xuyên và liên tục  sẽ giúp nhân viên
ngân hàng tự tin khi tư vấn bảo hiểm.

Quy trình phối hợp đơn giản và dễ áp dụng

DNBH và ngân hàng phải thống nhất và xác định hệ thống vận hành hoạt
động trơn chu, đảm bảo luân chuyển dữ liệu chứng từ tuân thủ yêu cầu của quy
trình nghiệp vụ, triển khai nhanh chóng và đồng bộ các giải pháp mà hai bên
mong muốn, thanh toán và quyết toán tài chính nhanh và chính xác. Hai bên
cùng xây dựng các chương trình và chính sách khách hàng phù hợp với hoạt
động chung của ngân hàng để tạo dựng hình ảnh sản phẩm bảo hiểm trong
ngân hàng trở nên quen thuộc với khách hàng.

Quy trình cung cấp dịch vụ không chỉ quan trọng trong việc đẩy mạnh doanh
số mà quan trọng nhất là trong việc tạo sự tự tin cho các nhân viên ngân hàng
trong phân phối bảo hiểm. Do đó, quy trình đơn giản và nhanh chóng, và cần tích
hợp quy trình cung cấp dịch vụ bảo hiểm tương tự với quy trình cung cấp dịch vụ
của ngân hàng. Quy trình đưa ra cần đảm bảo tạo hiệu quả cho việc nhận biết nhu
cầu khách hàng và bán hàng, quy trình thẩm định và phát hành hợp đồng cần
được tối giản. Ngoài ra, cần nghiên cứu về khả năng tích hợp công nghệ để giản
lược các bước không cần thiết trong việc phối hợp giữa các bên.

Do đó, quy trình bán hàng và cung cấp dịch vụ cần được đơn giản hóa, việc
hỗ trợ bán hàng như thông tin liên lạc, tích hợp với các hệ thống ngân hàng và
quy trình cung cấp dịch vụ của ngân hàng, đơn giản hóa quy trình đánh giá rủi
ro và xử lý đơn yêu cầu bảo hiểm, đường dây nóng dành cho khách hàng để
phản ánh các vấn đề về dịch vụ, và thỏa thuận cam kết dịch vụ: (SLA - Service
Level Agreements) là văn bản quan trọng để xác định chất lượng kết quả công
việc thực hiện bởi ngân hàng đối tác và công ty bảo hiểm để tạo sự khác biệt và
đảm bảo sự hài lòng của đối tác, khách hàng.

Do đó, DNBH và Ngân hàng cần thường xuyên xem xét lại quy trình bán hàng và
tích hợp các sản phẩm bảo hiểm với danh mục khách hàng của ngân hàng, và đảm
bảo quy trình cung cấp dịch vụ bảo hiểm giống với quy trình cung cấp dịch vụ của
ngân hàng phân phối.
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Tóm lại, sẽ không có một “công
thức thành công” hay chỉ có “10 hay
100” yếu tố quyết định thành công
cho hợp tác và triển khai bancassur-
ance hiệu quả? Bởi điều này còn phụ
thuộc vào rất nhiều yếu tố, vào điều
kiện thị trường và vào nỗ lực của cả
hai bên Ngân hàng và Bảo hiểm.
Chính vì vậy, mỗi đơn vị, mỗi doanh
nghiệp sẽ có cách lựa chọn và điều
chỉnh chiến lược bancassurance
riêng của mình để đảm bảo hiệu
quả kinh doanh và nâng cao uy tín
doanh nghiệp. Tuy vậy, cũng như
một “cuộc hôn nhân” giữa ngân
hàng và bảo hiểm, cần có sự “đồng
lòng” của hai bên để cùng phối hợp
nhịp nhàng và hiệu quả nhằm đạt
được mục tiêu chung trên cơ sở thỏa
mãn các mục tiêu riêng của doanh
nghiệp bảo hiểm, của ngân hàng và
hơn cả là làm hài lòng khách hàng
–“những thượng đế khó tính” – cần
sự chăm sóc của cả hai phía Ngân
hàng – Bảo hiểm.

Tài liệu tham khảo 
Davis International Banking Consultant
(2008).
LIMRA bancassurance report (2009).
Bancassurance – Hiệu quả tới đâu? Nguyễn
Quân – Thời báo kinh tế Sài Gòn (2012)
Phát triển kênh phân phối Bancassurance –
Xu thế tất yếu trong lĩnh vực kinh doanh bảo
hiểm nhân thọ giai đoạn hội nhập quốc tế -
Phan Hồ Trung (2012)
Bancassurance: a winning formular –
Earnst&Young UK, September 2010.
Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam
(2010,2011,2012,2013), Số liệu thị trường bảo
hiểm Việt Nam
TS. Nguyễn Hữu Hiểu (2009), Tìm hiểu ban-
cassuance dưới góc độ ngân hàng, cổng
thông tin điện tử Vietinbank, 2009.
Nguyễn Thu Phương (2009), Bancassurance ở
Châu Á, Thái Bình Dương, chờ sự đón nhận tại
thị trường Việt Nam, diễn đàn Luật Tài chính,
2009.
Lương Xuân Trường (2006), Bancassurance –
cách thức kết hợp các dịch vụ tài chính “ một
cửa” hiệu quả, Tạp chí Bảo hiểm số 04/2005,
số 01/2006. 
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Tác giả là giảng viên chuyên thực hiện
các khóa đào tạo kỹ năng mềm cho doanh
nghiệp, và từng giảng nhiều chương trình
đào tạo về kỹ năng bán hàng dành cho tư
vấn viên bảo hiểm nhân thọ. Công việc tạo
điều kiện cho tác giả có dịp gặp gỡ rất
nhiều tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ,
trong đó có không ít người là những tư vấn
viên giỏi và xuất sắc. Qua đó, tác giả nhận
thấy con đường đến với thành công của
mỗi người mỗi khác: Người tập trung vào
những khách hàng trí thức, người khác lại
có thế mạnh đặc biệt khi khai thác nhóm
khách hàng quan chức, người lại thành
công với thị trường là những bà con nông
dân, người tự đi tìm kiếm khách hàng tiềm
năng, người tận dụng được những mối
quan hệ của gia đình... Về tính cách, họ
cũng rất khác nhau: Có người nói năng
hoạt bát, năng động; có người mộc mạc,
chân thành; người thì sôi nổi và thu hút
được sự chú ý của mọi người xung quanh
nhưng người khác lại trầm tĩnh, sâu sắc...

Vậy đâu là “mẫu số chung” cho sự thành
công của những tư vấn viên rất khác nhau
về con đường đi, hoàn cảnh và tính cách?
Dưới đây, tác giả xin được chia sẻ những
điều mình ghi nhận được qua nhiều lần
tiếp xúc với họ - những tư vấn viên bảo
hiểm nhân thọ thành công nhất của Bảo
Việt Nhân thọ.

TỰ TIN
Henry Ford - người sáng lập tập đoàn

Ford, được xem như cha đẻ của ngành
công nghiệp ôtô hiện đại, là một trong
100 nhân vật thế giới có tầm ảnh hưởng
nhất mọi thời đại(1) - đã từng nói: “Dù bạn
nghĩ có thể hay không thể, bạn đều đúng!”.
Câu nói ngắn gọn mà hàm chứa một ý
nghĩa mang tính động viên tinh thần rất
lớn lao và được nhiều người coi là chân
lý: Đứng trước một việc khó khăn, nếu
bạn nghĩ mình có thể làm được thì chắc
chắn bạn làm được; ngược lại, nếu bạn
nghĩ công việc này quá sức mình, rằng
mình kém cỏi, không đủ sức thực hiện
thì chắc chắn bạn sẽ thất bại.

Tại sao có những tư vấn viên rất thành công, mỗi
tháng có thể mang về cho công ty hàng chục hợp
đồng hoặc những hợp đồng trị giá tiền tỷ mà
ngược lại, có những tư vấn viên nhiều tháng liên
tiếp không khai thác được một hợp đồng?
Có phải bạn định trả lời rằng: Một số người có
được sự thành công như vậy là vì họ “ăn nói” tốt,
gia đình họ có người “làm to” nên họ có thể tận
dụng được các mối quan hệ rộng rãi, họ ở thành
phố lớn nên khách hàng “có điều kiện” tham gia
bảo hiểm nhiều hơn, hoặc ở địa bàn đó có ít công
ty bảo hiểm nhân thọ cạnh tranh? Một vấn đề đặt
ra, có phải là một khi hội đủ những yếu tố trên thì
bạn sẽ chắc chắn thành công trong nghề tư vấn
bảo hiểm nhân thọ hay không?

1. Danh sách 100 nhân vật thế giới có tầm ảnh hưởng
nhất mọi thời đại do tạp chí Time bình chọn, năm
2012. Nếu xét trong số 20 người Mỹ thuộc danh
sách này, Henry Ford đứng thứ 8.

Bí quyết
thành công 
trong nghề tư vấn 
bảo hiểm nhân thọ
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Chuẩn bị gọi điện hẹn gặp một khách
hàng lớn, bạn có cảm giác thế nào? Bạn
lo âu, hồi hộp, thậm chí tay run lên khi
bấm số? Bấm số xong, bạn vừa mong họ
nhấc máy lại vừa không muốn? Khi nói
chuyện với họ qua điện thoại, bạn mong
cuộc nói chuyện kết thúc sớm vì bạn
cảm thấy nói chuyện với khách hàng này
sao căng thẳng quá? Đến trước cửa nhà
họ, bạn định đưa tay gõ cửa nhưng lại
ngập ngừng và rụt tay lại? Ngay cả khi
bước vào trong nhà họ rồi, ngồi nói
chuyện, thấy họ tỏ vẻ không “thích” bảo
hiểm nhân thọ lắm, bạn nghĩ ngay đến
việc xin phép ra về? Tất cả những cảm
xúc tiêu cực này sẽ khiến bạn nghĩ rằng:
“Mình tư vấn vậy thôi chứ chắc khách
hàng này chẳng tham gia đâu, vì có
nhiều người đến rồi cũng thất bại mà.
Rồi mình sẽ thất bại như họ thôi, ở lại
cũng chẳng ích gì.”?

Nghĩ như vậy, chưa làm bạn đã thất
bại, bởi lẽ chính bạn đã không tin tưởng
vào khả năng của bản thân. 

Ngược lại, cũng với tình huống tương
tự, nhiều tư vấn viên nghĩ khác: “Khách
hàng này rất giàu có, điều kiện tham gia
bảo hiểm có thừa. Ông ấy mà tham gia
thì chắc chắn hợp đồng sẽ rất lớn và
mình sẽ được ông ấy giới thiệu những
khách hàng lớn như ông ta, thậm chí lớn
hơn. Vậy thì mình sẽ có rất nhiều cơ hội
tốt. Cớ sao mà không mạnh dạn tiếp
cận? Nghe nói đã có nhiều tư vấn viên
đến mà chưa thuyết phục được ông ấy,
chắc là vì họ chưa tạo được niềm tin thôi.
Mình không tư vấn được ông ta thì
không lẽ mình cũng chỉ kém như họ thôi
sao?” Chính sự tự tin vào bản thân đã
giúp cho những tư vấn viên này đạt được
sự thành công.

Bắt đầu ngay từ bây giờ, bạn hãy suy
nghĩ tích cực lên. Khách hàng, cho dù lớn
đến đâu, khó tính đến mức nào, thì cũng
chỉ là một con người bình thường, giống
như mọi người khác; và điều tồi tệ nhất
mà họ có thể làm với bạn là nói “không”.
Vậy thì có gì đáng “sợ” đâu? Có gì làm bạn
mất tự tin đâu?

YÊU NGHỀ 
Bạn đã đọc những câu chuyện về

“Những người làm thuê số 1 Việt Nam”?
Cô gái mang tên Lê Thị Ngọc Hà, tốt
nghiệp khoa quản trị kinh doanh -
trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí
Minh nhưng bắt đầu công việc của mình
khi ra trường là... rửa bát đũa tại Khách
sạn nổi Sài Gòn. Vậy mà sau này cô đã trở
thành giám đốc ẩm thực của chuỗi nhà
hàng - khách sạn trong hệ thống Khaisilk
và rồi Tổng giám đốc của Khaisilk – một
nơi có thể làm hài lòng những vị khách
đặc biệt VIP và cả những nguyên thủ
quốc gia, khi họ đến Tp. Hồ Chí Minh. Tất
cả điều này có được chỉ vì cô thật sự yêu
nghề, tâm huyết với nghề. Ngay từ khi
còn là một nhân viên phục vụ, cô đã để
ý và học hỏi từ những việc nhỏ nhất như
cách cầm chiếc khay thế nào cho đúng,
cho tới cách sắp đặt thìa, dĩa cho từng loại
món ăn, chính xác đến từng centimet...

Đó là câu chuyện về thành công của
một người trong lĩnh vực khác. Tuy nhiên
đó cũng là một bài học cho nhiều người
- bài học về lòng yêu nghề. Trong lĩnh
vực bảo hiểm cũng có những câu
chuyện tương tự. Bạn có biết rằng nhiều
tổng giám đốc và giám đốc các công ty
bảo hiểm trước đây cũng từng là tư vấn
viên không? Những tư vấn viên giỏi, với
mức thu nhập có thể lên đến hàng chục
triệu, thậm trí hàng trăm triệu một
tháng, liệu họ có thể là người không yêu
thích công việc đang làm không?

Trên thực tế, nghề tư vấn bảo hiểm
nhân thọ là một nghề rất cao quý vì tư
vấn viên là người mang lại cuộc sống an
toàn, thịnh vượng và hạnh phúc cho mọi
người. Hơn nữa, công việc này cho bạn
cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều người,
được học hỏi và rèn luyện tính cách hoàn
thiện hơn. Bạn thử nghĩ xem, còn điều gì
ý nghĩa hơn thế?

Trong chuyến công tác tại một tỉnh
phía Nam, tác giả có dịp trò chuyện với
một “đại gia đình” tư vấn viên gồm 5 anh
chị em trong một nhà đều là những tư
vấn viên xuất sắc của công ty, thậm chí

vợ/chồng của họ cũng là tư vấn viên.
Một chị kể câu chuyện rất thú vị về lòng
yêu nghề của chồng: “Nhà em (chồng
của chị) đã có nhiều đêm làm em... mất
ngủ”. Cố tình dừng lại một chút, chị tiếp:
“Đang đêm, anh ấy... tư vấn cho khách
hàng. Ban đầu em tưởng anh ấy nói
chuyện với ai qua điện thoại, không ngờ
anh ấy đang nói mê.”

Công việc đi vào cả trong giấc ngủ của
họ - những tư vấn viên tâm huyết. Họ
thật sự đã say với nghề và luôn trăn trở
về nó...

LẠC QUAN
Do yêu cầu của công việc, tác giả đã

từng làm tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ
nên phần nào hiểu được những khó
khăn và vất vả của nghề được coi là “làm
dâu trăm họ” này. Khách hàng từ chối
nhiều lần, hoặc đã đồng ý nhưng sau đó
thay đổi ý định; khách hàng có thái độ
không tốt, thậm chí có những lời lẽ
không hay với tư vấn viên; công việc phải
đi lại nhiều, gặp hôm nắng gắt hay mưa
rét lại càng thêm vất vả. Khi đã khai thác
được nhiều hợp đồng thì lo không biết
làm thế nào để chăm sóc tốt tất cả khách
hàng, không để xảy ra tình trạng “được
người này mất người kia”...

Gặp phải những khó khăn này, nếu
không có ý chí vươn lên với một tinh
thần lạc quan thì chắc chắn bạn không
thể tồn tại lâu với nghề.

Nghề nào cũng có những khó khăn và
thử thách. Nghề tư vấn bảo hiểm nhân
thọ cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy
nhiên, nếu chỉ nhìn vào những khó khăn
mà không để ý rằng còn có rất nhiều
điều tốt đẹp trong nghề nghiệp của
mình, tư vấn viên sẽ luôn mang tâm
trạng ủ ê, buồn chán và bi quan.

Khách hàng từ chối ư? Chẳng qua họ
chưa thấy được lợi ích của sản phẩm mà
bạn đang tư vấn. Hãy tìm dịp khác thích
hợp hơn và rèn luyện thêm kỹ năng tư
vấn của mình.

Khách hàng khó tính ư? Có thể họ
đang bực dọc điều gì đó, hoặc họ đang
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“thử” khả năng của bạn đấy.
Khách hàng không nộp phí đúng

hạn? Đừng vội trách cứ họ và cũng đừng
bực tức, bạn hãy bình tĩnh tìm hiểu lý do
của họ. Khách hàng rất cần sự đồng cảm
và chia sẻ.

Khách hàng có ý định huỷ hợp đồng?
Hãy gặp gỡ họ ngay. Rất có thể vì họ vừa
nghe một nguồn tin không chính xác
nào đó. Cũng có thể vì họ đang khó
khăn về tài chính. Hãy đứng về phía họ
để tìm cách tốt nhất giúp họ giải quyết
vấn đề.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ đã bão
hoà ư? Hoàn toàn không phải vậy, mới
chỉ có chưa đến 5% người dân Việt Nam
tham gia bảo hiểm nhân thọ, đồng
nghĩa với 95% người dân chưa được bảo
hiểm. Vâng, 95% của 90 triệu dân(2).

Thị trường cạnh tranh ngày càng khắc
nghiệt vì có thêm nhiều công ty và tư
vấn viên? Bạn cảm thấy lo ngại? Đáng ra
bạn phải thấy đó là điều đáng mừng chứ!
Càng nhiều công ty và nhiều tư vấn viên
tham gia vào thị trường thì càng khẳng
định rằng thị trường còn rất nhiều tiềm
năng cần được khai thác. Trước khi quyết
định thành lập, ban lãnh đạo các công ty
bảo hiểm nhân thọ đã nghiên cứu rất kỹ
về tiềm năng của thị trường và triển
vọng thành công của chính mình. Không
có lý do gì để họ đầu tư vào một thị
trường mà họ không còn cơ hội.

KIÊN TRÌ 
Không giống như một số nghề có thể

học được một cách nhanh chóng, với
nghề tư vấn bảo hiểm, bạn không chỉ
học kiến thức và kỹ năng mà quan trọng
hơn, bạn phải tự rèn luyện, rút kinh
nghiệm qua những lần chưa thành
công. Đây là cả một quá trình dài, đòi hỏi
thời gian và sự quyết tâm. Khách hàng
có thể liên tiếp từ chối bạn, phản bác ý
kiến mà bạn đưa ra… nhưng bạn cần
nhìn nhận rằng, đó chỉ là những thử
thách trước mắt, rồi bạn sẽ vượt qua.
Vấn đề là bạn có nghiêm túc phân tích
sự việc vừa trải qua và rút ra được điều
gì sau những lần như vậy hay không, có

quyết tâm sửa chữa những sai lầm trước
đó không.

Tác giả từng đọc một câu chuyện có
thật về giám đốc một công ty bảo hiểm
nhân thọ. Xin được trích một đoạn để
bạn cùng đọc. Một chàng trai 22 tuổi,
đang là kỹ sư tự động hoá mà bỏ nghề,
từ Miền Trung vào Tp. Hồ Chí Minh để
học nghề tư vấn bảo hiểm. Khi học xong
lớp tư vấn bảo hiểm, anh tự hỏi không
biết ai là khách hàng của mình. Một thân
một mình vào Sài Gòn rộng lớn, đông
đúc mà không có lấy một người quen
nào. Vậy thì tư vấn cho ai bây giờ? Đang
lúc rối trí thì gặp ngay chuyện mất chiếc
xe máy. Anh kể: “Đói từ sáng đến chiều,
chạy đi mượn tiền người quen mà thấp
thỏm lo xe hết xăng dọc đường phải dắt
bộ xe về. Rồi tới một ngày, chiếc xe cũng
chẳng còn để mà dắt về. Nó bị mất trong
một lần đi tư vấn bảo hiểm.”

Hoạ vô đơn chí! Rồi đến những lần bị
từ chối ngay từ lúc hẹn gặp. Ngay cả
những đồng hương của anh cũng
không mặn mà đón tiếp.

“Khi mình ra đi, mọi người bảo mình
sai, giờ mà về quê thì hoá ra thừa nhận
mình sai còn mọi người đúng sao? Phải
quyết tâm ở lại để chứng minh mình đã
đúng.” Vạn sự khởi đầu nan! Đã có lúc
anh tính bỏ cuộc. Nhưng rồi, khi nhớ lại
ước mơ của ngày mới đặt chân đến Sài
Gòn: “Mình sẽ đặt chân đến hết những
cao ốc Sài Gòn nhưng với tư cách một
khách mời chứ không phải là một người
tò mò.”, anh lại quyết tâm tiếp tục “cuộc
chiến” – theo cách nói của anh.

Thế rồi, bằng sự kiên trì bền bỉ, anh đã
lên đến chức danh trưởng nhóm, trưởng
ban và hiện là giám đốc một công ty bảo
hiểm nhân thọ.

Lòng kiên trì đã giúp anh chiến thắng
chính mình và vươn đến thành công.

Xin tặng bạn một câu nói nổi tiếng
của chủ tịch tập đoàn Hyundai: “Không
bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách!”

PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC KHOA HỌC
Bạn đã lập sổ khách hàng tiềm năng

chưa? Bạn đã lưu giữ thông tin những

khách hàng đã tham gia bảo hiểm vào
sổ dịch vụ khách hàng (sổ khách hàng
thực tế) chưa? Bạn có lập kế hoạch để
đạt được mục tiêu cho tháng, cho năm
không? Bạn có bắt đầu ngày mới bằng
việc lập kế hoạch trong ngày không?
Bạn có hẹn khách hàng trước khi đến
gặp họ không? Bạn có tư vấn dựa trên
nhu cầu thực tế của họ không? Khi
khách hàng phản ứng hay thắc mắc
điều gì, bạn có bắt đầu bằng sự đồng
cảm hay không?

Phương pháp làm việc khoa học có
được khi tất cả những câu trả lời cho
các câu hỏi trên đều là “Có, tôi đã làm
và làm rất tốt.”

Nhiều lần tác giả hỏi học viên của
mình những câu hỏi như: “Trong sổ
khách hàng tiềm năng của anh/chị hiện
có bao nhiêu người?”, “Ngay ngày mai,
sau khi kết thúc khoá học, những việc
anh/chị định làm là gì?”, tác giả thường
nhận được những ánh mắt ngơ ngác,
sau đó là những cái nhíu mày suy nghĩ
và cuối cùng là một nụ cười xoà với câu
trả lời: “Em cũng không biết nữa.”

Đây là tình trạng “Không biết đi đâu
về đâu”. Rõ ràng, những người có câu trả
lời như trên đều chưa lập kế hoạch và

2.  Ngày 01/11/2013, Việt Nam đã chào đón công dân thứ 90 triệu.



không có thói quen ghi chép. Cách làm
việc như vậy là chưa khoa học và không
có định hướng rõ ràng.

Việc hẹn gặp cũng chưa được nhiều
người coi trọng lắm vì ý nghĩ “Cứ đến
luôn, khỏi phải hẹn, gặp được thì tốt,
không gặp được cũng chẳng sao, lần sau
gặp!” Những người này không biết rằng
vấn đề không chỉ ở chỗ gặp được khách
hàng hay không, mà ở chỗ họ đã làm
việc một cách tuỳ hứng, có thể lãng phí
thời gian vô ích. Tồi tệ hơn, nhiều khách
hàng không đánh giá cao cuộc gặp và
cho rằng tư vấn viên làm việc thiếu tổ
chức, thậm chí chán ghét tư vấn viên.

Đến giai đoạn tư vấn, nhiều người vội
vã trình bày về sản phẩm và áp đặt khách
hàng tham gia một loại sản phẩm mà họ
cho rằng phù hợp với khách hàng mà bỏ
qua những việc nhất thiết phải làm trước
đó là hỏi thăm, tạo lòng tin, tìm hiểu và
phân tích, gợi mở nhu cầu của khách
hàng... Do đó, thất bại là điều rất dễ hiểu.

Khi xử lý phản ứng của khách hàng,
theo cảm tính, rất nhiều tư vấn viên trực
tiếp đi vào bước giải thích khiến khách
hàng khó chịu vì họ thấy có vẻ như tư
vấn viên đôi co với họ vậy. Nguyên nhân
là do tư vấn viên dùng lý lẽ để “chiến

thắng” khách hàng mà quên mất rằng,
khách hàng rất cần sự đồng cảm. 

Hãy nhớ: Nếu dùng lý, bạn có thể chiến
thắng khách hàng, nhưng bạn sẽ mất
khách hàng.

CHÂN THÀNH
Cho dù nói năng khéo léo đến đâu, tế

nhị đến mức nào, chưa chắc tư vấn viên
chiếm được lòng tin của khách hàng và
vẫn có thể thất bại trong bán hàng;
ngược lại, một người rất mộc mạc, giản
dị lại có thể khiến khách hàng có cảm
giác rất đáng tin cậy.

Mọi hành động, lời nói của bạn với
khách hàng có thể rất tốt đẹp nhưng nếu
không xuất phát từ đáy lòng thì sẽ
không có nghĩa gì. Khách hàng tham gia
bảo hiểm của bạn không chỉ coi quan hệ
giữa họ và bạn là quan hệ mua-bán, mà
hơn thế, họ mong tư vấn viên là một
người bạn chân thành của họ.

Để có được điều đó, bạn hãy đặt lợi ích
của khách hàng lên trên lợi ích của mình
và đặt mình vào vị trí của khách hàng.

KIẾN THỨC, SỰ HIỂU BIẾT VÀ KỸ NĂNG
Nếu như sáu yếu tố vừa nêu dường

như thuộc về tố chất của mỗi người,
không học được ở các trường lớp thì yếu
tố thứ bẩy hoàn toàn có thể học được.

Là một tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ,
bạn có điều kiện được tiếp xúc với đủ
mọi kiểu người trong xã hội. Đó cũng
chính là cơ hội tuyệt vời, mà không phải
ai cũng có được, để rèn luyện bản thân.
Tuy nhiên, chính công việc cần giao tiếp
nhiều này lại cần ở bạn rất nhiều kiến
thức và sự hiểu biết. Tối thiểu, bạn phải
biết rõ về sản phẩm, về công ty bạn đang
làm, về thị trường bảo hiểm nhân thọ, về
các đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, bạn cần
hiểu rõ về ngành, lĩnh vực mình đang
hoạt động; những ngành, lĩnh vực có liên
quan không chỉ đến mình mà còn liên
quan đến khách hàng... Tóm lại, bạn cần
sự hiểu biết về tất cả các lĩnh vực đời
sống xã hội, để khi tiếp xúc với bất kỳ
khách hàng nào, bạn cũng là một
“chuyên gia”. Khách hàng sẽ thấy bạn
không những là một người bán hàng
giỏi mà còn là một người bạn biết quan

tâm và hiểu về những mối quan tâm của
họ trong cuộc sống.

Nói chuyện với một bác sỹ, bạn không
thể không biết về một số loại bệnh tật,
những phương pháp chữa bệnh hiện
đại, các loại dịch bệnh đang được ngành
y học quan tâm hoặc đang là vấn đề thời
sự nóng bỏng...

Tiếp xúc với một giáo viên phổ thông,
bạn nên biết về công việc hằng ngày của
họ, những khó khăn vất vả cũng như
niềm vui trong công việc giảng dạy...

Để có thể tư vấn cho một khách hàng
là quan chức, bạn cần hiểu biết về những
vấn đề chính trị, xã hội không chỉ trong
hiện tại mà cả trong quá khứ...

Còn rất nhiều lĩnh vực khác, trên đây
chỉ là 3 ví dụ tiêu biểu. Bạn đã tích luỹ đủ
vốn hiểu biết để tự tin tiếp xúc với tất cả
các loại khách hàng chưa?

Cuối cùng, nếu chỉ có đầy đủ kiến thức
và sự hiểu biết, bạn chưa thể thành công
khi không có một kỹ năng bán hàng
được thực hành thuần thục. Làm thế nào
để tìm kiếm thông tin về khách hàng
tiềm năng? Cách hẹn gặp nào là tốt
nhất? Khi khách hàng đã có những dấu
hiệu muốn tham gia bảo hiểm, bạn làm
gì, làm như thế nào? Đó là một số trong
rất nhiều kỹ năng mà bạn nhất thiết phải
thành thạo.

Tư vấn viên rất cần đến kỹ năng, giống
như một vận động viên chạy bền cần
phải học các kỹ năng chạy: Từ tư thế xuất
phát đến việc vung tay, sải chân, đến
cách điều hoà hơi thở và sức lực cho
từng giai đoạn, tư thế khi cán đích… Vận
động viên buộc phải thuần thục những
kỹ năng đó mới có thể hy vọng dành
chiến thắng.

Có thể còn một vài yếu tố khác đóng
góp cho sự thành công của một tư vấn
viên. Trên đây là bẩy yếu tố cơ bản. Vậy
yếu tố nào là quan trọng nhất? Câu hỏi
này có lẽ rất khó trả lời. Nó phụ thuộc
vào từng người. Tuy nhiên, nếu thiếu chỉ
một trong bẩy yếu tố này, tư vấn viên sẽ
rất khó để thành công với nghề. Hãy
quyết tâm học hỏi, rèn luyện, thậm chí
thay đổi cả cách nghĩ nữa, để bản thân
mình hội đủ cả bẩy yếu tố. Chúc bạn
thành công.
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M&A THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM:
Hứa hẹn sớm phát triển 

mạnh mẽ
Tại Việt Nam, mua bán - sáp nhập doanh
nghiệp (M&A)vốn chỉ diễn ra chính ở lĩnh
vực ngân hàng và bất động sản trong
nhiều năm qua nhưng giữa bối cảnh môi
trường kinh doanh đang có nhiều thay
đổi, M&A lĩnh vực bảo hiểm hứa hẹn
sẽ sớm phát triển mạnh mẽ trong
thời gian tới.
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Số liệu thống kê của Cục Quản
lý - Giám sát Bảo hiểm (QL-
GSBH) cho thấy từ khi thị
trường bảo hiểm mở cửa cho
đến nay, M&A lĩnh vực này

vẫn còn ở dạng sơ khai, chưa khi nào
M&A giữa các đối tác ngoại và doanh
nghiệp bảo hiểm Việt Nam cũng như
giữa chính các doanh nghiệp bảo hiểm
nội hoặc ngoại với nhau thực sự phát
triển mạnh mẽ.

Quãng thời gian từ 1999 đến 2005, chỉ
có vài thương vụ thành công như Tập
đoàn Allianza (Đức) bán cổ phần trong
Công ty Allianz Việt Nam (Công ty 100%
vốn của Đức và Pháp) cho đối tác Aus-
tralia – Công ty Bảo hiểm QBE; BIDV mua
lại Liên doanh bảo hiểm Việt - Úc để
thành lập Công ty bảo hiểm BIDV (BIC);
Dai-ichi Life (Nhật Bản) mua lại Bảo Minh
CMG để thành lập Dai-ichi Life Việt
Nam… Năm 2007, HSBC mua 10% cổ
phần của Tập đoàn Bảo Việt và sau đó
tăng tỷ lệ sở hữu lên 18%.  

Các chuyên gia của Stoxplus - đơn vị
chuyên cung cấp các giải pháp thông tin
tài chính và dữ liệu thị trường chuyên
sâu - đã nhận định rằng M&A ngành bảo
hiểm không được mong đợi nhiều từ
năm 2011 trở về trước vì nhu cầu tìm
kiếm đối tác đầu tư chủ yếu chỉ đến từ
một phía – các doanh nghiệp bảo hiểm
nội – do họ thiếu vốn, thiếu nguồn nhân
lực giỏi và hệ thống công nghệ thông tin
chưa đáp ứng được yêu cầu thị trường. 

Trong khi đó, các tổ chức bảo hiểm
nước ngoài và các tổ chức bảo hiểm lớn
cho rằng họ hoàn toàn có thể gây dựng
được hệ thống mạng lưới, có nguồn nhân
lực tốt hơn. Chưa kể đến những hạn chế
mà các liên doanh giữa các đối tác ngoại
và đối tác trong nước thường gặp phải
như: sự khác biệt và mâu thuẫn trong
cách thức quản trị; quyền điều hành; tăng
vốn hoặc tăng tỷ trọng sở hữu… Chính vì
thế nên các tổ chức bảo hiểm nước ngoài
này không mặn mà gì với việc mua bán,
sáp nhập hoặc thâu tóm một tổ chức
kinh doanh bảo hiểm Việt Nam. Thay vào

đó là sự ra đời của hàng loạt các văn
phòng đại diện hoặc các công ty bảo
hiểm 100% vốn nước ngoài.

Tuy nhiên trong những năm gần đây,
giao dịch M&A trong lĩnh vực bảo hiểm
diễn ra ngày càng mạnh mẽ với sự gia
tăng cả về số lượng và giá trị các
thương vụ.

Xét về quy mô các Tập đoàn, có thể kể
đến như thương vụ giữa năm 2012 hãng
bảo hiểm Đức – Talanx sẵn sàng rót
thêm 27 triệu USD để tăng tỷ lệ nắm giữ
của doanh nghiệp này trong liên doanh
với PVI từ 25% lên 31,82%. Trong đợt
phát hành riêng lẻ này, hai bên đã thống
nhất mức giá mua bán bằng với giá trị
sổ sách của PVI tại thời điểm 31/12/2011
là 26.335 đồng/cổ phiếu, cao gấp 1,55
lần giá thị trường PVI tại thời điểm ký
hợp đồng.

Cuối năm 2012, khi tình hình kinh tế
vĩ mô còn nhiều khó khăn, hãng bảo
hiểm hàng đầu Nhật Bản Sumitomo Life
đã mạnh tay chi 340 triệu USD mua lại
18% cổ phần mà HSBC đã đầu tư vào
Bảo Việt trong vòng 5 năm và chính thức
trở thành đối tác chiến lược của Tập
đoàn này. Giá trị vụ chuyển nhượng này
gần gấp đôi thị giá của BVH tại thời điểm
ký kết.

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ,
thương vụ mua bán giữa Tập đoàn Insur-
ance Australia Group Ltd (IAG) và Công
ty Cổ phần bảo hiểm AAA cũng là một
trong số các thương vụ đình đám kéo
dài suốt từ giữa năm 2012 đến giữa năm
2013.

IAG tuy không công bố rõ số tiền bỏ
ra để nâng cổ phần trong AAA từ 30%
lên 60,9% - chính thức trở thành cổ
đông chi phối và chuyển AAA thành
một thành viên của IAG tại Việt Nam,
nhưng chắc hẳn số tiền bỏ ra không nhỏ
bởi trước đó vài tháng, IAG đã phải chi
khoảng 20 triệu USD để mua 30% cổ
phần phát hành thêm của AAA.

Cùng với xu hướng nở rộ các giao dịch
mua bán, lĩnh vực bảo hiểm thời gian
gần đây cũng đón nhận thêm một làn

sóng ra đời các doanh nghiệp bảo hiểm
liên doanh giữa một tổ chức nước ngoài
và một doanh nghiệp bảo hiểm Việt
Nam.

Điển hình như sự ra đời của Công ty
Cổ phần PVI Sun Life là liên doanh giữa
PVI và Sun Life Financial đến từ Canada
với tỷ lệ vốn góp là 59% thuộc về PVI và
Sun Life là 41%.

Cuối tháng 9/2013, sau hàng năm trời
tìm kiếm đối tác ngoại, Tổng Công ty
Bảo hiểm BIDV(BIC) đã tuyên bố chọn
liên doanh với Tập đoàn MetLife Inc
(Metlife) thành lập Công ty TNHH Bảo
hiểm Nhân thọ BIDV Metlife dự kiến đi
vào hoạt động trong năm 2014.

Công ty Bảo hiểm Viễn Đông và một
vài doanh nghiệp khác cũng vẫn đang
âm thầm tìm kiếm các đối tác đầu tư để
mua bán cổ phần thành lập liên doanh.

XU HƯỚNG TẤT YẾU
Các chuyên gia đầu ngành tài chính

bảo hiểm nhận định rằng M&A lĩnh vực
bảo hiểm thời gian tới là xu hướng tất
yếu vì các yếu tố cơ bản như: những quy
định gần đây của chính phủ về tái cấu
trúc ngành tài chính bảo hiểm; nhu cầu
tự thân của các doanh nghiệp bảo hiểm
muốn tồn tại trong môi trường cạnh
tranh buộc phải tái cấu trúc để tăng
vốn; đổi mới mô hình quản trị, đa dạng
hóa các kênh bán hàng, mở rộng thị
trường và thị phần; đối tác nước ngoài
muốn đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực
bảo hiểm đầy tiềm năng của Việt Nam.

Quy định hiện hành

Đề án “Tái cấu trúc thị trường chứng
khoán và các doanh nghiệp bảo hiểm”
nhằm nâng cao năng lực tài chính, quản
trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro và chất
lượng dịch vụ đã được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt thông qua Quyết định
1826/QD-TTg ngày 6/12/2012. Nếu theo
đúng lộ trình thực hiện, từ 2012 đến
2015 thị trường sẽ chứng kiến việc hàng
loạt các doanh nghiệp bảo hiểm thuộc
nhóm kinh doanh bảo hiểm gốc không
có lãi ít nhất trong vòng 2 năm; nhóm



nguy cơ không hoặc mất khả năng thanh
toán - ráo riết tìm kiếm các đối tác chiến
lược để tái cơ cấu.

Song song đó sẽ là những thương vụ đi
kèm với lộ trình thoái vốn đầu tư của tập
đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tại
các tổ chức kinh doanh chứng khoán và
doanh nghiệp bảo hiểm theo Đề án tái cơ
cấu doanh nghiệp nhà nước trọng tâm là
các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà
nước giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm
theo Quyết định 929/QĐ-TTg ngày
17/7/2012.

Cạnh tranh khốc liệt

Theo ông Phùng Đắc Lộc, Tổng thư ký
Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, thì chưa cần
đến Nhà nước phải gia tăng áp lực khiến
các doanh nghiệp bảo hiểm tìm đường
M&A mà trong môi trường kinh doanh
cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, tự thân
các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước
và đối tác nước ngoài đều có nhu cầu
thông qua M&A để giải quyết các vấn đề
của mình. 

Có thể nói trong vài năm gần đây, bất
chấp sự trồi sụt của kinh tế vĩ mô, trong khi
các ngành kinh doanh khác đều gặp khó
khăn thì lĩnh vực bảo hiểm vẫn duy trì mức
tăng trưởng tốt. 

Tiềm năng thị trường lớn thu hút ngày

càng nhiều nhà đầu tư cả trong và ngoài
nước. Theo báo cáo của Cục Quản lý giám
sát bảo hiểm, hiện có tổng số 58 doanh
nghiệp kinh doanh bảo hiểm tại thị trường
Việt Nam, bao gồm 29 doanh nghiệp bảo
hiểm phi nhân thọ, 15 doanh nghiệp bảo

hiểm nhân thọ, 12 doanh nghiệp môi giới
bảo hiểm, và 02 doanh nghiệp tái bảo
hiểm. Các doanh nghiệp bảo hiểm mới
liên tục được ra đời khiến các tổ chức kinh
doanh bảo hiểm đã hoạt động lâu trên thị
trường buộc phải tái cơ cấu hoạt động
theo hướng tìm các đối tác đầu tư để phát
triển trong môi trường cạnh tranh.

Về phía các công ty bảo hiểm nội, nếu
không kể đến việc các công ty bảo hiểm
là công ty con của một tập đoàn lớn mà
lĩnh vực kinh doanh chính không phải là
bảo hiểm khiến quyết định lựa chọn đối
tác chiến lược luôn phụ thuộc hoặc bị
khống chế theo chiến lược phát triển
chung của ngành hoặc của chính công ty
mẹ của doanh nghiệp đó thì đa số các
doanh nghiệp nội địa đều có nhu cầu và
hiện cũng đang âm thầm tìm kiếm đối tác
nước ngoài.

Vốn

Các đối tác nước ngoài đứng đầu trong
danh sách tìm kiếm của các doanh nghiệp
bảo hiểm nội là các đối tác có tiềm lực tài
chính mạnh vì khó khăn lớn nhất của họ
là vấn đề vốn do suy thoái kinh tế trong
những năm gần đây.

Cụ thể: đối với lĩnh vực bảo hiểm phi
nhân thọ, Nhà nước ra quy định doanh
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải có vốn
điều lệ tối thiểu 300 tỷ đồng gây áp lực
tăng vốn đối với các công ty bảo hiểm quy
mô nhỏ khiến những đơn vị này buộc phải
tìm nhà đầu tư hoặc cổ đông mới góp vốn
để đảm bảo mức vốn đó. 

Điển hình trên thị trường là trường hợp
của Công ty Bảo hiểm Viễn Đông (VASS)
kêu gọi thêm cổ đông góp vốn là Bamboo
Capital để duy trì hoạt động, Công ty Bảo
hiểm Bảo Tín chuyển thành Công ty Bảo
hiểm Phú Hưng khi xuất hiện cổ đông mới
là Công ty Chứng khoán Phú Hưng…

Đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, nhu
cầu về vốn càng trở nên bức thiết hơn bao
giờ hết vì các đơn vị này luôn luôn phải
chịu lỗ kỹ thuật, cần phải có dòng vốn lớn
để duy trì hoạt động và mở rộng kinh
doanh.

Kênh phân phối mới

Tiến sĩ kinh tế Hoàng Việt Hà, Giám đốc
Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt cũng cho
biết thêm bên cạnh yếu tố về vốn, sự phát
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Các doanh nghiệp
bảo hiểm mới liên

tục được ra đời
khiến các tổ chức

kinh doanh bảo
hiểm đã hoạt động
lâu trên thị trường

buộc phải tái cơ cấu
hoạt động theo

hướng tìm các đối
tác đầu tư để phát

triển trong môi
trường cạnh tranh.

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam,
tính chung 9 tháng 2013, tổng doanh
thu phí bảo hiểm gốc của thị trường bảo
hiểm phi nhân thọ đạt 18.229 tỷ đồng
tăng 8,13% so với cùng kỳ 2012. Thị
trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục tăng
trưởng cao. Tổng doanh thu phí bảo
hiểm nhân thọ 9 tháng đạt 15. 574 tỷ
đồng, tăng 20,3% so với năm 2012. 
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triển của kênh phân phối mới cũng là một trong những nhân tố mà doanh nghiệp
bảo hiểm Việt Nam cân nhắc trong quá trình tìm kiếm đối tác thực hiện M&A. 

Bancassurance – có thể hiểu đơn giản là việc bán sản phẩm bảo hiểm thông
qua ngân hàng – là kênh phân phối hiệu quả, cạnh tranh mạnh mẽ với kênh phân
phối truyền thống (đại lý bảo hiểm).

Theo thống kê của Hiệp hội Ngân hàng, ở Việt Nam kênh bancassurance mới
đem lại khoảng 1,5% trong tổng doanh thu phí bảo hiểm, trong khi số liệu này
tại các nước Châu Âu lên tới 50-70%. Thông qua kênh bancassurance, các doanh
nghiệp bảo hiểm có thể tận dụng được nguồn cơ sở khách hàng rộng rãi, mạng
lưới chi nhánh rộng khắp của các ngân hàng, cơ hội bán chéo sản phẩm… Chính
vì thế xu thế các ngân hàng thực hiện M&A đối với các công ty bảo hiểm hoặc
thành lập các công ty bảo hiểm ngày càng tăng. 

Nền tảng 

Ông Hà cũng nhấn mạnh rằng các yếu tố đóng vai trò then chốt quyết định
hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp nói chung cũng như doanh nghiệp
bảo hiểm nói riêng như mô hình quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực, công
nghệ thông tin, quảng bá thương hiệu, mô hình kinh doanh… ở các doanh
nghiệp Việt Nam hiện vẫn còn khá yếu, chưa chuyên nghiệp do chưa có đủ kinh
nghiệm hoạt động như các doanh nghiệp nước ngoài. Điều đó cũng là một
nhân tố thúc đẩy các doanh nghiệp bảo hiểm nội tìm kiếm đối tác chiến lược/cổ
đông nước ngoài với kỳ vọng rằng bên cạnh nguồn lực tài chính dồi dào, bằng
năng lực và kinh nghiệm của mình, các doanh nghiệp nước ngoài có thể hỗ trợ
doanh nghiệp trong nước củng cố/ hoàn thiện mô hình quản trị, đào tạo phát
triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh hạ tầng công nghệ thông tin… từ đó tăng năng
lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tối ưu hóa lợi nhuận và nâng cao vị thế của
doanh nghiệp.

Tồn tại và mở rộng đầu tư

Về phía các doanh nghiệp nước ngoài, một chuyên gia đầu ngành bảo hiểm
nhận định cho đến thời điểm này thì việc thành lập công ty bảo hiểm 100% vốn
nước ngoài không còn là điều khó khăn nữa và hiện rất nhiều công ty đã có đủ
điều kiện để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài (có ít nhất 3 năm thành lập
văn phòng đại diện tại Việt Nam và thường tổ chức các chương trình huấn luyện,
chia sẻ kinh nghiệm hay có những hoạt động phát triển thị trường bảo hiểm
trong nước…) nhưng họ lại vẫn chỉ dừng lại ở việc xin gia hạn làm văn phòng đại
diện hoặc trông chờ cơ hội liên doanh với một đối tác trong nước chứ không ồ ạt
thành lập các công ty bảo hiểm 100% vốn nước ngoài như trước đây nữa.

Theo ông Lộc, thực tế chứng minh ngoại trừ các doanh nghiệp ngoại đầu tư
lâu đời tại Việt Nam thì thị phần của phần lớn các công ty bảo hiểm 100% vốn
nước ngoài ở Việt Nam bây giờ vẫn rất nhỏ.

Khách hàng chủ yếu của các công ty này vẫn là những khách đến từ mẫu quốc
đầu tư kinh doanh, sản xuất tại Việt Nam nên các doanh nghiệp bảo hiểm có
nguồn gốc từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan có kết quả kinh doanh tương đối
khả dĩ còn các doanh nghiệp đến từ các quốc gia khác có kết quả kinh doanh

không cao. Điểm lại trong khoảng 3 năm
trở lại đây không có doanh nghiệp bảo
hiểm phi nhân thọ 100% vốn nước
ngoài nào được thành lập.

Bên cạnh đó, chính do sự khác biệt về
văn hóa nên doanh nghiệp bảo hiểm
nước ngoài không nắm được tâm lý của
khách hàng Việt Nam, buộc phải mở
rộng điều kiện bảo hiểm để giữ khách
lâu dần thành chịu lỗ.

Thêm nữa, hiện trên thị trường Việt
Nam đã có những doanh nghiệp có kinh
nghiệm hoạt động lâu dài và gây dựng
được thương hiệu uy tín lớn nên công ty
100% vốn nước ngoài thành lập mới sẽ
gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn cạnh
tranh lại họ.

Chính vì những lý do trên mà nhu cầu
M&A từ phía ngoại cũng đang trở nên
hết sức mạnh mẽ. Đối tác trong nước mà
các nhà đầu tư nước ngoài muốn mua lại

cổ phần là những doanh nghiệp đã xây
dựng được thương hiệu tốt, mạng lưới
sẵn có, sẵn sàng thay đổi hoặc tiếp nhận
những mô hình quản trị/ kinh doanh/
quản lý hoạt động mới. 

ĐỂ M&A ĐẠT HIỆU QUẢ MONG ĐỢI
Thành công của M&A không thể chỉ

kể đến giá trị của thương vụ hay các hợp
đồng sở hữu cổ phần vốn góp mà yếu tố
quan trọng nhất là các bên liên quan có
đạt được sự kỳ vọng của mình sau M&A
trong khi vẫn đảm bảo sự hài hòa về lợi
ích giữa các bên hay không.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, tính
đến hết năm 2012, thị trường bảo hiểm
Việt Nam đang có sự hiện diện của 32
văn phòng của các tổ chức bảo hiểm
nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có
gần 10 văn phòng của các tổ chức bảo
hiểm nhân thọ mà chủ yếu đến từ Châu
Á. Có những văn phòng đã có thời gian
hiện diện tại thị trường Việt Nam khá
lâu, gần 7 năm và đã xin gia hạn giấy
phép đến 2 lần.

Một số trường hợp ngân hàng liên doanh với công ty bảo hiểm hoặc tự thành lập công ty bảo hiểm:

Ngân hàng Liên doanh/Tự thành lập Công ty Bảo hiểm

BIDV Tự thành lập Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC)

Vietinbank Liên doanh với Aviva Công ty Bảo hiểm Vietinbank-Aviva 

Vietcombank Liên doanh với BNP Paribas Cadif Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank Cadif (VCLI)

Agribank Tự thành lập Công ty Bảo hiểm Agribank (ABIC)



Tập đoàn Bảo Việt – Tập đoàn có nhiều
kinh nghiệm trong việc hợp tác với
HSBC, Sumitomo Life và Tokyo Marine
cho biết trong quá trình lựa chọn đối
tác, Bảo Việt luôn đặt phương châm
Đồng lòng – Đổi mới – Phát triển trong
quan hệ hợp tác để tạo ra giá trị cộng
hưởng cho cả hai bên.

Mục tiêu của Bảo Việt là hướng đến sự
tăng trưởng bền vững, lâu dài và ổn
định, vì thế bên cạnh việc nâng cao
năng lực tài chính, Thỏa thuận Hỗ trợ Kỹ
thuật và Chuyển giao Năng lực là sự cam
kết giữa đối tác và Bảo Việt trong việc tư
vấn, hỗ trợ tiếp cận mô hình quản trị
doanh nghiệp hiện đại, các thông lệ và
chuẩn mực quốc tế.

Trong giai đoạn hợp tác với HSBC,
Bảo Việt đã thực hiện thành công giai
đoạn I của chiến lược phát triển 5
năm, xây dựng “Một Bảo Việt - Một
nền tảng mới” bao gồm: tạo dựng nền
tảng hệ thống công nghệ thông tin
hiện đại, tiếp cận mô hình quản trị
doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc
tế, xây dựng hệ thống quản lý rủi ro
xuyên suốt toàn Tập đoàn, minh bạch
hóa thông tin, tiên phong trong lập
báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế
toán Việt Nam và quốc tế; chuẩn hóa
quản trị nguồn nhân lực theo thông lệ
quốc tế, thống nhất và đổi mới
thương hiệu, phát triển sản phẩm và
kênh phân phối. 

Đến tháng 3/2013, khi chính thức bắt
tay với cổ đông chiến lược Sumitomo
Life - Công ty bảo hiểm nhân thọ hàng
đầu Nhật Bản với hơn 100 năm kinh
nghiệm, Bảo Việt kỳ vọng sự cộng
hưởng các giá trị với Sumitomo Life sẽ
hỗ trợ Bảo Việt - doanh nghiệp Việt
Nam duy nhất cạnh tranh với 15 doanh
nghiệp nước ngoài và liên doanh - tăng
trưởng thị phần, trở thành doanh
nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực bảo
hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Mới đây, Tập đoàn Bảo Việt và đối tác
chiến lược Sumitomo Life cũng đã tổ
chức Lễ ký kết Kế hoạch triển khai Thỏa
thuận hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao
năng lực (TSCTA) Giai đoạn I.

Kế hoạch triển khai này được xây
dựng dựa trên Hợp đồng TSCTA đã ký
trước đó vào ngày 20/12/2012 giữa
Sumitomo Life và Tập đoàn Bảo Việt và
quá trình trao đổi, khảo sát, tìm hiểu
hoạt động kinh doanh cùng nhu cầu
phát triển của cả hai bên.

Theo đó, giai đoạn I của TSCTA sẽ kéo
dài trong vòng 1 năm, từ  ngày
16/10/2013 - 15/10/2014. Giai đoạn này,
Sumitomo Life sẽ tập trung hỗ trợ cho
Bảo Việt ở lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ;
bảo hiểm phi nhân thọ và quản lý rủi ro.
Cụ thể:

- Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ,

Sumitomo Life tập trung hỗ trợ 04 lĩnh
vực với các chuyên gia trực tiếp làm việc
tại Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. Bốn
lĩnh vực này bao gồm: actuary - dịch vụ
actuary, phát triển sản phẩm; công
nghệ thông tin - hỗ trợ triển khai
chuyển đổi hệ thống; bancassurance -
duy trì quan hệ với đối tác ngân hàng,
mở rộng đối tác mới, ứng dụng kinh
nghiệm và thế mạnh phát triển bancas-
surance của Sumitomo Life để thúc đẩy
hoạt động bancassurance của Bảo Việt
Nhân thọ và quản lý đại lý - hỗ trợ và
chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao
năng suất, chất lượng đại lý.

- Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân
thọ, Sumitomo Life sẽ hỗ trợ tập trung
vào chia sẻ kinh nghiệm về bảo hiểm y
tế - mảng bảo hiểm có nhiều tiềm năng

phát triển tại thị trường Việt Nam và tập
trung hỗ trợ phát triển các sản phẩm
bảo hiểm y tế phù hợp với nhu cầu của
khách hàng.

- Trong lĩnh vực quản lý rủi ro, Sumit-
omo Life sẽ chủ yếu hỗ trợ mảng rủi ro
thị trường, báo cáo và thông tin quản trị
trong lĩnh vực quản lý rủi ro.

Đây cũng chính là những thế mạnh
của Sumitomo Life, những thế mạnh
này đã giúp Sumitomo Life củng cố
tiềm lực tài chính vững mạnh, uy tín và
năng lực kinh doanh bảo hiểm trên thị
trường bảo hiểm Nhật Bản, đồng thời
tạo được niềm tin vững chắc với nhiều
khách hàng.

Đại diện Sumitomo Life, Ông Shinzo
Kono, Thành viên Ban điều hành, đồng
Giám đốc Kinh doanh, Khối Kinh doanh
quốc tế cho biết: “Sau lễ ký kết TSCTA vào
tháng 12/2012, Sumitomo Life đã rất
mong chờ đến ngày chính thức được triển
khai dự án này. Bằng việc cử các chuyên
gia hàng đầu và tận tâm của Sumitomo
Life tới hỗ trợ Bảo Việt, chúng tôi hy vọng
sẽ phát huy được tối đa và linh hoạt
những thế mạnh của mình tại Việt Nam,
phù hợp với nhu cầu của Bảo Việt, phù
hợp với thị trường Việt Nam cũng như nhu
cầu của con người Việt Nam, qua đó góp
phần vào sự phát triển lớn mạnh, bền
vững của Bảo Việt.” Đến thời điểm hiện
tại đã có 7 chuyên gia Sumitomo Life
đến làm việc trực tiếp tại Bảo Việt, các
chuyên gia khác sẽ sớm được cử sang
sau Lễ ký kết.

Trong bối cảnh môi trường kinh
doanh cạnh tranh gay gắt, sự cộng
hưởng các giá trị với Sumitomo Life -
một cổ đông chiến lược lớn, dày dặn
kinh nghiệm, có sự tương đồng về văn
hóa và thấu hiểu thị trường bảo hiểm –
được nhận định sẽ mở ra cho Bảo Việt
rất nhiều cơ hội và kỳ vọng Bảo Việt sẽ
tận dụng tốt tất cả những cơ hội đó
nhằm tăng trưởng thị phần, trở thành
doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực
bảo hiểm tại Việt Nam, đặc biệt trong
lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. 
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NGÔ HOÀNG ANH
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Cùng với sự phát triển của nền
kinh tế toàn cầu, mỗi năm có
hàng nghìn các doanh nghiệp
được thành lập. Để cạnh tranh,
các doanh nghiệp phải tiếp cận
khách hàng dưới nhiều hình
thức khác nhau. Truyền thông
thông tin trở thành yếu tố quan
trọng quyết định đến sự thành
bại của một doanh nghiệp.
Trong số các kênh truyền thông
tới khách hàng, quảng cáo được
coi như một cách tiếp cận đại
trà, hướng đến đông đảo người
tiêu dùng, ít bị hạn chế bởi
khoảng cách địa lý giữa thành
phố và nông thôn.  

Tại Việt Nam, truyền hình là phương tiện truyền thông
có nhiều khán giả nhất, tiếp đó là kênh Internet dù
khoảng cách có khá xa so với truyền hình. Vị trí thứ 3
của báo chí và Radio cho thấy kênh truyền thông qua
hình thức này đang giảm dần tính hiệu quả và không

còn thu hút người tiêu dùng. Với xu hướng như vậy, quảng cáo
qua các kênh trên sẽ như thế nào, hãy cùng phân tích sâu hơn
vai trò của từng kênh tại thị trường Việt Nam.

I. KÊNH QUẢNG CÁO TRUYỀN THỐNG
1. Quảng cáo trên truyền hình tiếp tục tăng trưởng

Quảng cáo trên truyền hình vẫn là xu hướng của năm 2013.

Thị trường quảng cáo trên các phương tiện truyền thông ở Việt
Nam tiếp tục tăng trưởng qua các năm, đặc biệt là quảng cáo
trên truyền hình. Xét riêng đối với hình thức quảng cáo truyền
thống bao gồm: Quảng cáo trên truyền hình, qua báo tạp chí và
radio thì tính tới thời điểm 6 tháng đầu năm 2013, tỷ lệ quảng
cáo trên truyền hình chiếm tới 92% trong khi quảng cáo từ báo
và tạp chí đều giảm. 
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Quảng cáo trên truyền hình vẫn là xu hướng của năm 2013. 
Nguồn: Kantar Media Việt Nam
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Tại Việt Nam, truyền hình là phương tiện truyền thông có lượng khán giả đông
nhất và được xem như là công cụ quảng cáo hiệu quả nhất tính theo chi phí trên
đầu người. Bình quân trên cả nước, một người bỏ ra 229 phút xem truyền hình/ngày,
trong khi chỉ dành 50 phút truy cập Internet và 16 phút để đọc báo in. Đặc biệt,
quảng cáo trên truyền hình vẫn có hiệu quả nhất khi có đến 64% số người độ tuổi
15-54 được hỏi cho rằng quảng cáo trên truyền hình là hữu ích nhất đối với họ trong
mua sắm (Theo kết quả khảo sát của Kantar Media).

Trong khi đó, chi phí bình quân để đưa được thông điệp
quảng cáo đến với 1.000 khán giả ở 6 thành phố chính ở Việt
Nam bao gồm TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha
Trang và Cần Thơ ở truyền hình là 15 USD, trong khi con số
này ở báo in và tạp chí lần lượt là 18 và 36 đô la trên tạp chí
in do sự hạn chế về đối tượng tiếp nhận thông tin.

Như vậy, nếu doanh nghiệp có khách hàng mục tiêu
thuộc đối tượng công chúng đại trà (ví dụ như các doanh
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng) thì quảng cáo trên truyền
hình vẫn đem lại lợi thế lớn xét về phạm vi tiếp cận và  chi
phí tính trên đầu người. Tuy nhiên, nhược điểm của Quảng
cáo trên truyền hình là chi phí đầu tư cao bao gồm chi phí
sản xuất và chi phí phát sóng. Để một quảng cáo có thể lưu
lại trong tâm trí khách hàng thì tần suất quảng cáo phải lớn, 

2. Quảng cáo trên đài phát thanh – kênh quảng cáo di

động mới 

Mặc dù chỉ chiếm 1% thị phần quảng cáo tại VN, nhưng
phân khúc quảng cáo trên radio tại VN liên tục tăng trưởng
nhanh từ năm 2008 đến nay cùng với internet (theo khảo sát
của TNS). Đặc biệt, khi doanh nghiệp không còn dám chi
mạnh tay cho quảng cáo truyền hình trong thời buổi kinh tế
khó khăn, thì quảng cáo trên các kênh truyền thông chi phí
hợp lý như radio lại lên ngôi. Radio thể hiện rõ tính hiệu quả
trong hoạt động marketing trực tiếp (direct marketing) để
cạnh tranh bán của doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh
nghiệp vừa và nhỏ, khi kinh phí marketing hạn hẹp.

Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2012,
tổng số thuê bao điện thoại được đăng ký và đang hoạt
động trên toàn quốc hiện có là 148,5 triệu, trong đó di động

chiếm tới 93,3%. Mật độ điện thoại di động Việt Nam đạt ở mức 1,5 thuê bao/người
dân. Trong đó 30,5% người nghe đài radio qua điện thoại di động và tại 6 thành phố
lớn, tỷ lệ này là 32,6%. Chính tính “di động” của việc nghe radio qua điện thoại hay
trên xe ô tô đã giúp radio thành kênh truyền thông linh hoạt và từ đó hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, nghe radio trực tuyến cũng đang được các nhà đài lớn như VOV chú
tâm phát triển đón đầu xu hướng thích nghe tin tức, nghe đọc truyện hơn là đọc
bằng mắt khi vào internet. 

Bên cạnh đó, nếu như người xem có nhiều lựa chọn các kênh truyền hình và bỏ
qua mục quảng cáo cao  thì với radio, do không có quá nhiều lựa chọn, người nghe
thường có xu hướng để yên hay đi chỗ khác. Tuy nhiên, với các thiết bị như di động
hay ô tô thì việc đi chỗ khác khó xảy ra. 62,6% số thính giả ở các địa bàn thành thị
và 65,5% ở địa bàn nông thôn cho biết khi nghe quảng cáo trên kênh FM họ tiếp
tục nghe cho dù đó là quảng cáo mà họ thích hay không thích.

Như vậy, với tính lan tỏa cao, chi phí hợp lý, radio sẽ là kênh truyền thông hiệu
quả mà doanh nghiệp nên cân nhắc đầu tư để tạo lợi thế cạnh tranh trong thời kỳ
kinh tế khó khăn, cho ngân sách dành marketing bị hạn chế.
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3. Quảng cáo trên báo in tiếp tục mất thị

phần

Theo kết quả nghiên cứu Net Index năm
2011, Internet đã vượt qua radio và báo giấy
để trở thành phương tiện thông tin được sử
dụng hàng ngày phổ biến nhất tại Việt Nam,
với tỷ lệ 42%.

Sự bùng nổ của Internet đã khai sinh ra
hàng loạt các trang báo điện tử từ trang
chính thống đến trang thông tin xã hội, báo
điện tử đang chiếm ưu thế và dần thay thế
cho báo giấy. Quảng cáo báo giấy cũng theo
đó mà sụt giảm, đây là xu hướng của toàn
cầu.

Mới đây, Công ty The New York Times đã
công bố, quý III năm nay thua lỗ 24,2 triệu
USD do doanh thu quảng cáo sụt giảm. Theo
Kantar Media Việt Nam cho hay, quảng cáo
báo in đang trải qua giai đoạn khó khăn trên
phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, cũng theo Kan-
tar Media Việt Nam, quảng cáo trên tạp chí
vẫn có cơ hội thu hút các nhà quảng cáo
hàng xa xỉ phẩm nhắm tới các phân khúc
khách hàng hẹp hơn và khó tính hơn.

Trước mắt, tại thị trường Việt Nam, quảng
cáo truyền hình vẫn chiếm đa số khi đây vẫn
là phương tiện truyền thông phổ biến nhất.
Năm 2012, doanh thu quảng cáo toàn thị
trường đạt 20.400 tỷ đồng, tăng 30% so với
năm 2011. Trong đó, truyền hình chiếm
18.246 tỷ đồng, tăng 136% so với năm 2011;
quảng cáo trên báo in và tạp chí giảm
khoảng 8%, đạt 2.151 tỷ đồng và phát thanh
giảm gần 20%, với chưa đầy 25 tỷ đồng.

4. Quảng cáo ngoài trời vẫn có tiềm năng

phát triển 

Theo nhận định của giới chuyên môn, hình
thức quảng cáo ngoài trời qua các panô, nhà
chờ xe buýt, phương tiện giao thông công
cộng… đã chứng minh được hiệu quả nhất
định. Phổ biến nhất vẫn là các billboard: là
loại hình quảng cáo đặt trên nóc và tường
các tòa nhà; các biển quảng cáo được dựng
độc lập, có sử dụng các kỹ thuật tiên tiến…
Để thực hiện một billboard, doanh nghiệp
phải tốn khoảng 40.000-80.000 USD/năm.
Loại hình quảng cáo này luôn có mức cầu lớn
hơn cung, do nhu cầu ngày càng tăng trong
khi các công ty quảng cáo ngoài trời đã được
“quy hoạch” những khu vực cố định.

Quảng cáo ngoài trời nói chung được nhìn
nhận là có tiềm năng phát triển và có thể dễ

dàng thấy được. Ví dụ: loại hình quảng cáo
trên phương tiện công cộng, với hơn 4.000
xe buýt đang hoạt động ở Hà Nội và TpHCM,
phục vụ cho hàng triệu lượt hành khách mỗi
ngày, tần suất nhận diện quảng cáo của
người dân nhiều hơn. Xe buýt còn có thêm
các ưu thế khác, như xuất hiện ở các tuyến
giao thông quan trọng của thành phố; thời
gian hiện diện ngoài đường của mỗi xe là
hơn 15 giờ/ngày; các hình ảnh quảng cáo
được thiết kế ở hai bên hông xe, ngang tầm
mắt người đi đường, dễ gây chú ý hơn các
biển quảng cáo tầm cao.

Nghiên cứu của Hiệp hội Quảng cáo thế
giới cho thấy, thời gian đi lại ngoài đường
của cư dân đô thị trung bình khoảng 1,5
giờ/ngày. Ở Việt Nam, tần suất này có thể cao
hơn vì tốc độ giao thông chậm hơn. Vì vậy,
hình thức quảng cáo này đem lại hiệu quả
cho doanh nghiệp với chi phí khoảng 7.000-
10.000 USD/năm.

II. KỶ NGUYÊN KỸ THUẬT SỐ - QUẢNG CÁO
TRỰC TUYẾN VÀ CÁC “BIẾN THIÊN” CỦA
QUẢNG CÁO TRUYỀN THỐNG ĐANG DẦN
LÊN NGÔI

1. Quảng cáo trực tuyến và mobile lên

ngôi trong vai trò đại chúng

Soán ngôi báo giấy và radio, xếp sau đài
truyền hình, Internet đang dần chiếm ưu thế
với hơn 30 triệu người đang sử dụng Internet
tại Việt Nam (số liệu năm 2012). Trong đó,
đọc tin tức trên mạng là hoạt động trực

Trước mắt, tại thị
trường Việt
Nam, quảng cáo
truyền hình vẫn
chiếm đa số khi
đây vẫn là
phương tiện
truyền thông
phổ biến nhất.



tuyến phổ biến nhất, tiếp đó là tìm kiếm
thông tin quan tâm, tải nhạc và video, xem
video clip và sử dụng trang mạng xã hội.
Số người sử dụng Internet để truy cập vào
các trang mạng xã hội đã tăng từ 41% năm
2010 lên 55% năm 2011 và 86% năm 2012.  

Như vậy, song song với kênh quảng cáo
truyền thống, doanh nghiệp hoàn toàn có
thể khai thác quảng cáo trên Internet theo
xu thế chung của người sử dụng. Một đặc
điểm nội trội của quảng cáo trên mạng đó
doanh nghiệp hoàn toàn có thể kiểm soát
được lượng người xem quảng cáo với mức
chi phí thấp hơn nhiều so với kênh quảng
cáo khác.  Bên cạnh đó, quảng cáo trực
tuyến còn tiếp cận được đúng khách hàng
mục tiêu thay vì quảng cáo đại trà như các
kênh truyền thống. Một doanh nghiệp tài
chính có thể đặt banner quảng cáo trên
các trang kinh tế như vneconomy, Đầu tư
chứng khoán; Một doanh nghiệp bảo
hiểm có thể mua chỗ trên các chuyên
trang về bảo hiểm. 

Theo số liệu nghiên cứu ở trên thì
quảng cáo trên các trang báo điện tử, lồng
ghép quảng cáo doanh nghiệp trước đoạn
video clip, cài đặt quảng cáo trên trang tìm
kiếm google, yahoo hay khai thác mạng xã
hội là các kênh thông tin linh hoạt giúp
doanh nghiệp kiểm soát được thông tin
gửi cho đối tượng khán giả mục tiêu với
hiệu quả quảng cáo hoàn toàn có thể đo
lường được. 

Song song với số lượng người sử dụng
Internet, số lượng người dùng smart-

phone của Việt Nam cũng tăng lên. Số liệu
thống kê của Google cho thấy, trong quý
II/2013, số người dùng smartphone tại Việt
Nam đã chiếm 20% dân số toàn quốc,
trong đó 70% lên Internet hàng ngày bằng
smartphone. Vì vậy, cũng gần như radio,
sự kết hợp giữa quảng cáo trên internet và
quảng cáo trên smartphone tạo ra sự cộng
hưởng giúp cho doanh nghiệp khai thác
tính “di động” và gắn liền với người sử
dụng khi quảng cáo trực tuyến hoặc qua
smartphone. 

Nhận diện được ưu điểm của smart-
phone, nhiều doanh nghiệp đã phát triển
các ứng dụng để khách hàng có thể theo
dõi thông tin cũng như mua hàng trực tiếp
từ điện thoại di động. Ngân hàng, bảo
hiểm là những doanh nghiệp đang khai
thác hình thức này. Ứng dụng của ngân
hàng HSBC trên điện thoại di động giúp
khách hàng xem được thông tin về lãi suất
tiết kiệm, thực hiện chuyển tiền cũng như
các giao dịch khác từ điện thoại cá nhân.

Sự phát triển của quảng cáo trên Inter-
net và điện thoại di động được khá nhiều
chuyên gia dự đoán sẽ lấy đi miếng bánh
quảng cáo của truyền hình trong tương
lai, vốn chiếm đến phần lớn thị trường
quảng cáo.

2. Những “biến thiên” của quảng cáo

truyền thống 

Quảng cáo truyền hình trên Internet
Nếu như kênh truyền hình truyền thống

có chi phí đắt đỏ dù chiếm ưu thế về tỷ lệ
người xem và mức độ bao phủ thì doanh
nghiệp có thể tiết kiệm hơn thông qua
việc cài quảng cáo trên các trang báo.
Thực tế, chi phí quảng cáo trên Internet
chỉ bằng 1/10 của chương trình trên
truyền hình, và ¼ trên giấy in. Do vậy,
quảng cáo trên internet là một lựa chọn
mới cho doanh nghiệp nếu muốn tăng
cường hiệu quả của hoạt động truyền
thông. 

Các hình thức quảng cáo trên Internet
cũng rất đa dạng từ việc xuất hiện toàn bộ
video quảng cáo dưới hình thức “pop-up”
hay cài đoạn video ngắn trước các clip ca
nhạc, các tập phim, doanh nghiệp còn có
thể khai thác khéo léo hơn thông qua hình
thức ‘viral video”: hình thức xây dựng
video để chia sẻ trên cộng đồng mạng.
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Các hình thức
quảng cáo đang

được biến hóa và
cải tiến để phù

hợp với hành vi
của người tiêu

dùng, đồng thời
đa dạng hóa các

kênh tiếp cận
khách hàng của

doanh nghiệp với
chi phí hợp lý hơn.   
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Hoặc thay thế cho quảng cáo tĩnh trên
báo giấy, doanh nghiệp có thể sử dụng
quảng cáo trên banner đặt tại các trang
báo, trang mạng xã hội thậm chí lồng
ghép giữa nội dung trang để buộc người
đọc phải lướt qua thông tin để tiếp tục
theo dõi nội dung. 

Nếu như trước đây, “word of mouth” là
hình thức dựa vào truyền miệng giới
thiệu về một nhãn hàng, sản phẩm hoặc
một dịch vụ cụ thể từ một cá nhân (theo
nhghĩa đen, nó tạo ra sự lan truyền từ
người này sang người khác mà không có
sự can thiệp của quảng cáo) thì trong
thời đại số, word of mouth được biến tấu
dưới hình thức “like”, “share” hay “tag” ở
trên các trang mạng. Vẫn dưới hình thức
lan truyền từ người này sang người khác,
nhưng với internet sức mạnh lan tỏa
nhanh và mạnh hơn gấp nhiều lần. Khi
doanh nghiệp đã tạo ra được viral video
gây sự chú ý của cộng đồng mạng thì sức
lan tỏa của video sẽ rất lớn và tự động
các thông điệp trong video được lưu lại
trong tâm trí người xem một cách hoàn
toàn tự nhiên. 

Khái niệm của quảng cáo ngoài trời
được mở rộng

Để thu hút sự chú ý của người đi
đường, quảng cáo ngoài trời đã mở rộng
khái niệm truyền thống dưới tên gọi “out
of home” (OOH), tức tất cả các loại hình
quảng cáo tác động đến người tiêu dùng
khi họ bước ra bên ngoài ngôi nhà đang
sống. Theo quan niệm này, nhiều loại
hình quảng cáo dù là “indoor” nhưng vẫn
được xếp vào “outdoor”, ví dụ quảng cáo
trong thang máy, trong siêu thị, trong
buồng điện thoại công cộng, rạp chiếu
phim, sảnh của các tòa nhà, banner treo
dọc các tuyến phố…

Quảng cáo biển bảng cũng được biến
tấu dưới hình thức 3D với sản phẩm
quảng cáo được làm nổi lên và vươn ra
ngoài khuôn hình bảng biển truyền
thống. Nhiều công ty quảng cáo đang
khai thác những loại hình quảng cáo
công nghệ cao như màn hình đèn LED,
màn hình LCD, màn hình cảm ứng tương
tác (với người tiêu dùng), kỹ thuật chiếu
hình 3D vào không gian (holovision)…

Dự kiến đến giữa năm 2014 sẽ có

6.500 màn hình LCD được lắp đặt tại các nơi công cộng trên toàn
quốc, đồng thời khu vực quảng cáo sẽ triển khai rộng đến các
bệnh viện, trung tâm thẩm mỹ, spa… Ưu điểm của hình thức
quảng cáo này là tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu. Với thời
lượng phát 60 lần/ngày/TVC (đoạn phim quảng cáo), thông điệp
quảng cáo được truyền đến khách hàng trực tiếp và liên tục.
Theo định kỳ tuần hoặc tháng, doanh nghiệp tham gia quảng
cáo còn được gửi báo cáo về lượt người xem quảng cáo, lượng
người qua lại tại khu vực… nhằm kịp thời điều chỉnh chiến lược
kinh doanh và tiết kiệm chi phí.

Kết luận:

Như vậy, mặc dù quảng cáo được coi là kênh truyền thông
một chiều từ phía doanh nghiệp và khách hàng đang bị bao vây
bởi lượng lớn các quảng cáo từ khắp mọi nơi nhưng không thể
phủ nhận vai trò của quảng cáo đối với doanh nghiệp trong hoạt
động tiếp thị và truyền thông. Các hình thức quảng cáo đang
được biến hóa và cải tiến để phù hợp với hành vi của người tiêu
dùng, đồng thời đa dạng hóa các kênh tiếp cận khách hàng của
doanh nghiệp với chi phí hợp lý hơn.   

Một doanh nghiệp mới, một sản phẩm mới hay chương trình
khuyến mại mới không thể bỏ qua kênh truyền hình. Nhưng để
sản phẩm có thể lưu giữ lâu hơn trong tâm trí khách hàng thì
doanh nghiệp  cần khai thác các kênh thông tin khác, bổ sung
cho truyền hình. Theo một số chuyên gia, Ngân sách Maketing
nên được chia theo tỉ lệ 70-20-10, theo đó 70% được thực hiện
trên các phương tiện đã làm rồi và đã chứng minh được hiệu
quả, thông thường là truyền hình. 20% chạy trên các kênh mới
và có thể đo lường được hiệu quả, và 10% còn lại là dùng cho
các chiến dịch mới và chưa đo lường được.
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NỢ XẤU VÀ NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ NỢ XẤU CỦA BASEL
Hiện nay có nhiều khái niệm khác nhau về nợ xấu,

theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF): “Một khoản cho vay
được coi là không sinh lời (nợ xấu) khi tiền thanh toán
lãi và/hoặc tiền gốc đã quá hạn từ 90 ngày trở lên, hoặc
các khoản thanh toán lãi đến 90 ngày hoặc hơn đã được
tái cơ cấu hay gia hạn nợ, hoặc các khoản thanh toán
dưới 90 ngày nhưng có các nguyên nhân nghi ngờ việc
trả nợ sẽ được thực hiện đầy đủ". Với quan điểm này, nợ
xấu được nhận dạng qua hai giác độ: thời gian quá hạn
và khả năng trả nợ đáng nghi ngờ. Theo thông tư
02/2013/TT-NHNN, nợ xấu là những khoản nợ được
phân loại vào nhóm 3 (nợ dưới chuẩn), nhóm 4 (nợ nghi
ngờ) và nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn); các nhóm
nợ trên có các khoản nợ gốc và lãi đã quá hạn từ 90
ngày trở lên. Tuy có nhiều khái niệm khác nhau nhưng
nhìn chung các khái niệm nợ xấu về cơ bản cũng được
xác định dựa trên hai yếu tố: (i) Các khoản dư nợ đã quá
hạn từ 90 ngày trở lên; (ii) Khả năng trả nợ của khách
hàng được xếp vào loại nghi ngờ về khoản vay sẽ được
thanh toán đầy đủ.

Kiểm soát và xử lý vấn đề nợ xấu luôn là mục tiêu ưu
tiên hàng đầu của hệ thống ngân hàng, đặc biệt khi tỷ
lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam tăng cao

như hiện nay. Việc tỷ lệ nợ xấu cao nếu không kiểm soát
và xử lý kịp thời thì hậu quả xấu của nó gây ra đối với
bản thân các ngân hàng và đối với nền kinh tế là rất lớn.
Tỷ lệ nợ xấu cao có thể làm giảm lợi nhuận hoặc gây
thua lỗ đối với ngân hàng do tăng trích lập dự phòng
rủi ro, làm xói mòn niềm tin đối với người gửi tiền, các
nhà đầu tư và nếu không sớm cải thiện sẽ gây nên rủi
ro thanh khoản và ảnh hưởng rất lớn đến an toàn của
hệ thống ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu cao sẽ gây bất ổn cho
kinh tế vĩ mô, nợ xấu là một trong những tác nhân gây
ra lạm phát cao và sau đó kéo theo là lãi suất cũng tăng
cao do Ngân hàng trung ương phải thực thi chính sách
tiền tệ thắt chặt để kiềm chế lạm phát. Một khi lạm phát
và lãi suất tăng cao sẽ gây rất nhiều khó khăn cho hoạt
động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặt
biệt là các doanh nghiệp có tỷ trọng vốn vay lớn.

Uỷ ban Basel về giám sát ngân hàng (Basel Commit-
tee on Banking Supervision - BCBS) được thành lập vào
năm 1974 bởi một nhóm các Ngân hàng Trung ương và
cơ quan giám sát của 10 nước phát triển (G10) tại thành
phố Basel, Thụy Sỹ nhằm tìm cách ngăn chặn sự sụp đổ
hàng loạt của các ngân hàng vào thập kỷ 80. Ủy ban
Basel không có bất kỳ một cơ quan giám sát nào và
những kết luận của Uỷ ban này không có tính pháp lý

Vận dụng nguyên tắc 
của Hiệp ước Basel
nhằm hạn chế nợ xấu tại các 
ngân hàng thương mại ở Việt Nam
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và yêu cầu tuân thủ đối với việc giám sát
hoạt động ngân hàng. Thay vào đó, Ủy
ban Basel chỉ xây dựng và công bố
những tiêu chuẩn và những hướng dẫn
giám sát rộng rãi, đồng thời giới thiệu
các báo cáo thực tiễn tốt nhất trong kỳ
vọng rằng các tổ chức riêng lẻ sẽ áp
dụng rộng rãi thông qua những sắp xếp
chi tiết phù hợp nhất cho hệ thống quốc
gia của chính họ. Theo cách này, Ủy ban
khuyến khích việc áp dụng cách tiếp cận
và các tiêu chuẩn chung mà không cố
gắng can thiệp vào các kỹ thuật giám
sát của các nước thành viên. Ủy ban
Basel đã ban hành 17 nguyên tắc về
quản lý nợ xấu mà thực chất là đưa ra
các nguyên tắc trong quản trị rủi ro tín
dụng, đảm bảo tính hiệu quả và an toàn
trong hoạt động cấp tín dụng. Các
nguyên tắc này tập trung vào các nội
dung cơ bản sau đây: 

aXây dựng môi trường tín dụng thích
hợp (3 nguyên tắc): Hội đồng quản trị
phải thực hiện phê duyệt định kỳ chính
sách rủi ro tín dụng, xem xét rủi ro tín
dụng và xây dựng một chiến lược xuyên
suốt trong hoạt động của ngân hàng (tỷ
lệ nợ xấu, mức độ chấp nhận rủi ro…).
Ban tổng giám đốc có trách nhiệm thực
hiện các định hướng  mà Hội đồng quản
trị phê duyệt và phát triển các chính
sách, thủ tục nhằm phát hiện, đo lường,

theo dõi và kiểm soát nợ xấu trong mọi
hoạt động, ở cấp độ của từng khoản tín
dụng và cả danh mục đầu tư. Các ngân
hàng cần xác định và quản lý rủi ro tín
dụng trong mọi sản phẩm của mình. 

aThực hiện cấp tín dụng lành mạnh
(4 nguyên tắc): Các ngân hàng phải hoạt
động trong phạm vi các tiêu chí cấp tín
dụng lành mạnh được xác định rõ ràng.
Ngân hàng cần xây dựng các hạn mức
tín dụng cho từng loại khách hàng vay
vốn và nhóm khách hàng vay vốn để tạo
ra các loại hình rủi ro khác nhau nhưng
vẫn có thể theo dõi được trên sổ sách kế
toán kinh doanh, nội bảng và ngoại
bảng. Ngân hàng cần có quy trình rõ
ràng trong việc phê duyệt các khoản tín
dụng mới cũng như sửa đổi, gia hạn, tái
cơ cấu, tái tài trợ cho các khoản tín dụng
hiện tại. Việc cấp tín dụng cần được thực
hiện trên cơ sở giao dịch công bằng giữa
các bên. 

aDuy trì một quá trình quản lý, đo
lường và theo dõi tín dụng phù hợp (10
nguyên tắc): Các ngân hàng cần có hệ
thống quản lý một cách cập nhật đối với
các danh mục đầu tư có rủi ro tín dụng,
cần có hệ thống theo dõi điều kiện của
từng khoản tín dụng, bao gồm mức độ
đầy đủ của dự phòng và dự trữ. Khuyến
khích ngân hàng phát triển và sử dụng
hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ

trong quản lý rủi ro tín dụng. Ngân hàng
cần có hệ thống thông tin và các kỹ
thuật phân tích để đo lường được rủi ro
tín dụng trong mọi hoạt động nội và
ngoại bảng; phải có hệ thống theo dõi
cơ cấu và chất lượng của toàn bộ danh
mục đầu tư tín dụng; cần có hệ thống
khắc phục sớm đối với các khoản tín
dụng xấu, quản lý các khoản tín dụng có
vấn đề. Các chính sách rủi ro tín dụng
của ngân hàng cần chỉ rõ cách thức
quản lý các khoản tín dụng có vấn đề. 

TÌNH HÌNH NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG THỜI GIAN
QUA TẠI VIỆT NAM

Nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín
dụng có chiều hướng gia tăng mạnh. Số
liệu nợ xấu được công bố gần đây đã
phản ánh xu hướng này. Từ năm 2005
đến 2007, tỷ lệ nợ xấu đã giảm đáng kể,
từ 3,18%/năm xuống còn 2%/năm.
Nhưng đến năm 2008, tỷ lệ nợ xấu đã
tăng trở lại (3,5%/năm) chủ yếu là trong
lĩnh vực bất động sản. Tín dụng bất
động sản năm 2007 tăng cao và khi
bong bóng bất động sản vỡ tan, thị
trường bất động sản xuống giá, người
vay không trả được nợ làm phát sinh nợ
xấu. Tỷ lệ nợ xấu được công bố chính
thức có chiều hướng tăng dần từ năm
2009 và ở mức 8,6% năm 2012. Đây là

Tóm tắt: Việt Nam không nằm trong danh sách các quốc gia thành viên của Ủy
ban Basel về giám sát ngân hàng, tức không chịu áp lực phải vận dụng các quy
định an toàn của các hiệp ước này, song việc vận dụng các hiệp ước Basel trong
hoạt động quản trị ngân hàng là vấn đề hết sức ý nghĩa và cần thiết đối với hệ
thống ngân hàng nước ta. Với việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, hoạt động
của hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ ngày càng lành mạnh hơn, khả năng cạnh
tranh của các ngân hàng sẽ ngày càng được nâng cao hơn và tính an toàn hoạt
động cũng ngày càng đảm bảo hơn. Mục tiêu của bài viết nêu ra các nguyên
tắc quản lý nợ xấu của Basel, thực trạng nợ xấu của các ngân hàng thương mại
Việt Nam từ đó đưa ra một số gợi ý trên cơ sở vận dụng nguyên tắc Basel nhằm
hạn chế nợ xấu tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.
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mức cao nhất trong các năm qua, mặc dù
các Ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay,
tình hình lạm phát đã được cải thiện
nhưng doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn,
không có nguồn thu trả nợ ngân hàng.
Các tổ chức xếp hạng độc lập cũng như
các nhà kinh tế khác cho rằng mức nợ
xấu chưa được công bố thực sự còn cao
hơn rất nhiều. Nhiều cá nhân và tổ chức
cho rằng con số nợ xấu 8,6% năm 2012
chưa thực sự phản ánh trung thực tình
trạng khó khăn của các doanh nghiệp
Việt Nam hoặc chất lượng tín dụng của
các ngân hàng.  

Bản chất của nợ xấu ngân hàng là do
khách hàng vay vốn sử dụng vốn vay
không hiệu quả và nó thường phát sinh
sau một chu kỳ vay vốn, thậm chí sau một
thời gian dài. Nợ xấu hiện nay của các tổ
chức tín dụng được tích lũy từ trước đây
do môi trường kinh doanh xấu đi kể từ
năm 2008, khách hàng vay gặp nhiều khó
khăn về tài chính và hoạt động, vì vậy nợ
xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng có
chiều hướng gia tăng nhanh trong thời
gian gần đây. Trong bối cảnh dư nợ tín
dụng không biến động nhiều từ đầu năm
2012 trở lại đây cho thấy nợ xấu phát sinh
mới chủ yếu là các khoản tín dụng đã
được cấp trước đây, đặc biệt là trong giai
đoạn tăng trưởng tín dụng nhanh.

Nguyên nhân chính dẫn đến phát sinh

nợ xấu:

aNền kinh tế mang tính toàn cầu nên
khủng hoảng tài chính đã dẫn đến sự suy
thoái kinh tế thế giới, có nước bị ảnh
hưởng nhiều và một số nước bị ảnh
hưởng ít hơn, tuy nhiên với mức độ ảnh
hưởng nhất định đã tác động trực tiếp
hoặc gián tiếp đến sự tăng trưởng kinh tế
của mỗi nước. Nền kinh tế Việt Nam cũng
bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng như lạm
phát cao dẫn đến lãi suất cao và nền kinh

tế nói chung lâm vào tình trạng trì trệ như
thị trường bất động sản đóng băng, thị
trường chứng khoán không còn là kênh
để thu hút vốn đầu tư hiệu quả; các
doanh nghiệp lớn kinh doanh thua lỗ,
phát sinh nhiều nợ không có khả năng
hoàn trả vốn vay và lãi vay; doanh nghiệp
nhỏ và vừa do thiếu vốn, hoạt động kinh
doanh không hiệu quả nên phải đóng
cửa, phá sản.

aChính các ngân hàng trước đây chạy
theo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, cấp tín
dụng tràn lan và không kiểm soát được rủi
ro của danh mục tín dụng. Các ngân hàng
không có hệ thống báo cáo về mức rủi ro
tín dụng của từng khách hàng, ngành
hàng, sản phẩm, kỳ hạn. 

Kể từ năm 2005, Ngân hàng Nhà nước
ban hành nhiều quy định mới về quản trị
rủi ro, an toàn hoạt động ngân hàng và
quản lý tín dụng đặc biệt là quy định về
phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự
phòng rủi ro tiến dần tới các chuẩn mực
quốc tế. Ngân hàng nhà nước đã ban
hành rất nhiều quy định để kiểm soát và
quản lý tình trạng nợ xấu tại các ngân
hàng thương mại và gần đây nhất là ban
hành thông tư 02/2013/TT-NHNN về
phân loại nợ (có hiệu lực từ tháng 6 năm
2013) và thành lập VAMC (Công ty quản
lý tài sản Việt Nam) để mua lại nợ xấu của
các ngân hàng để giúp các ngân hàng xử
lý nợ xấu.

Hoạt động của Ngân hàng có nhiều
bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên,
trong nền kinh tế đầy biến động rủi ro là
điều không thể tránh khỏi đối với tất cả
các thành phần kinh tế. Những nguy cơ
tiềm ẩn như sự không trung thực của
khách hàng, vốn vay bị sử dụng sai mục
đích, khách hàng phá sản hay do suy thoái
kinh tế đều có khả năng biến một khoản
vay chất lượng cao thành một khoản nợ
xấu. Kinh doanh ngân hàng không thể
tránh khỏi nợ xấu, nhưng để nợ xấu tồn
tại lâu và quá cao là vấn đề nghiêm trọng
cần phải giải quyết. Nhiệm vụ quan trọng
và trọng tâm của ngân hàng thương mại
là phải nâng cao chất lượng tín dụng, đưa
ra các biện pháp phòng ngừa và hạn chế
rủi ro tín dụng nhằm giảm thiểu nợ xấu
đến mức thấp nhất.
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Tình hình nợ xấu của các NHTM tại Việt Nam từ 2005-2012

Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dư nợ (1.000 tỷ đồng) 527 661 1.017 1.275 1.754 2.301 2.577 2.937

Nợ xấu (1.000 tỷ đồng) 17 13 20 45 36 58 85 252

Tỷ lệ nợ xấu (%) 3,18 2,00 2,00 3,5 2,03 2,51 3,3 8,6

Nguồn: Tổng hợp số liệu của NHNN qua các năm

Kiểm soát và xử
lý vấn đề nợ

xấu luôn là mục
tiêu ưu tiên

hàng đầu của
hệ thống ngân
hàng, đặc biệt

khi tỷ lệ nợ xấu
của hệ thống

ngân hàng Việt
Nam tăng cao
như hiện nay. 
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KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH
Quan điểm của Ủy ban Basel là: sự yếu

kém trong hệ thống ngân hàng của một
quốc gia, dù quốc gia phát triển hay
đang phát triển, sẽ đe dọa đến sự ổn
định về tài chính trong cả nội bộ quốc
gia đó. Vì vậy, nâng cao sức mạnh của hệ
thống tài chính là điều mà Ủy ban Basel
quan tâm. Ủy ban Basel không chỉ bó
hẹp trong phạm vi các nước thành viên
mà mở rộng mối liên hệ với các chuyên
gia trên toàn cầu. Trên cơ sở tham khảo
các nguyên tắc quản trị tín dụng của
Basel, tác giả nêu ra một số gợi ý nhằm
góp phần hạn chế nợ xấu tại các ngân
hàng thương mại tại Việt Nam.

aÁp dụng phương pháp phân loại

nợ có khả năng cảnh báo sớm rủi ro tín

dụng: Các ngân hàng phải xây dựng hệ
thống xếp hạng tín dụng nội bộ hỗ trợ
cho việc phân loại nợ, quản lý chất
lượng tín dụng để từng bước tiếp cận
cách đánh giá rủi ro tín dụng và phân
loại theo chuẩn quốc tế (Basel II) giúp
các ngân hàng nhận biết sớm được các
khoản tín dụng có nguy cơ xảy ra rủi ro,
từ đó có thể đưa ra được các giải pháp
để có thể hạn chế nợ xấu. Đối với những
khoản nợ vay đã phát sinh nợ xấu, Ngân
hàng cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan
thi hành án, trung tâm đấu giá tài sản và
các cơ quan bảo vệ pháp luật khác … để
đẩy nhanh tiến độ bán, xử lý các tài sản
đảm bảo, thu hồi vốn.

aThực hiện tốt quy trình quản lý tín

dụng: Bản thân hoạt động tín dụng luôn
chứa đựng nguy cơ rủi ro tiềm ẩn, chính
vì vậy, các ngân hàng khi xem xét cho
vay đều phải thực hiện nghiêm ngặt quy
trình quản lý tín dụng: từ khâu thẩm
định, giải ngân cho vay đến các khâu
kiểm tra trước và sau khi cho vay… Việc
thực hiện và quản lý nghiêm ngặt quy
trình quản lý tín dụng sẽ giúp cho ngân
hàng tránh được rủi ro các khoản nợ xấu
phát sinh, phát hiện và chấn chỉnh kịp
thời các sai phạm và các thiếu sót trong
hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

aThẩm định tín dụng chặt chẽ: Trước
khi cho vay cần thẩm định các điều kiện
như tính pháp lý, khả năng tài chính và
tính khả thi của phương án, dự án vay

vốn từ đó lựa chọn ra những khách hàng
tốt, khách hàng tiềm năng. Bên cạnh đó,
căn cứ vào cơ sở xếp loại khách hàng,
mức dư nợ cũng như ngành nghề ưu
tiên đầu tư, Ngân hàng xem xét và đưa
ra chính sách lãi suất phù hợp với từng
đối tượng khách hàng theo nguyên tắc
khách hàng vay có độ rủi ro thấp, có số
dư nợ lớn hay thuộc ngành nghề ưu tiên
đầu tư thì áp dụng lãi suất cho vay thấp,
nới lỏng một số điều kiện cho vay và
ngược lại.

aNâng cao vai trò của CIC và các tổ

chức xếp hạng tín nhiệm độc lập: Để
các ngân hàng Việt Nam có thêm cơ sở
để ra quyết định tín dụng, bên cạnh kết
quả phân tích tín dụng và kết quả xếp
hạng tín nhiệm nội bộ của mình, rất cần
có thêm thông tin và kết quả xếp hạng
tín nhiệm của CIC và các công ty xếp
hạng tín nhiệm độc lập. Mặc dù Trung
tâm thông tin tín dụng (CIC) của Ngân
hàng Nhà nước ngày càng phát triển
mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng
trong cung cấp thông tin về khách hàng,
thực hiện phân tích, xếp loại tín dụng
doanh nghiệp, cung cấp các thông tin
cảnh báo…, góp phần quan trọng cho
sự phát triển của ngành ngân hàng Việt
Nam vì mục tiêu an toàn, hiệu quả
nhưng những đòi hỏi về thông tin của
các ngân hàng vẫn chưa được đáp ứng
một cách đáng tin cậy, nhanh chóng và
kịp thời.

Ngân hàng cần có hệ
thống thông tin và
các kỹ thuật phân tích
để đo lường được rủi
ro  tín dụng trong mọi
hoạt động nội và
ngoại bảng; phải có
hệ thống theo dõi cơ
cấu và chất lượng của
toàn bộ danh mục
đầu tư tín dụng; cần
có hệ thống khắc
phục sớm đối với các
khoản tín dụng xấu,
quản lý các khoản tín
dụng có vấn đề. 

Tài liệu tham khảo:
1. Trần Huy Hoàng (2012), Khủng hoảng kinh

tế, quản trị ngân hàng và vấn đề nợ xấu, Tạp
chí Công nghệ ngân hàng số 73, tháng
4/2012, trang 4-9.

2. Ngân hàng Nhà nước (2013), Thông tư
02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy
định về phân loại tài sản có, mức trích,
phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và
việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong
hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài. 

3. KPMG (2013), Khảo sát về ngành ngân hàng
Việt Nam 2013.
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THẾ NÀO LÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG?
Chiến lược đầu tư năng động là sự kết hợp

giữa phương pháp phân bổ tài sản chủ động và
phương pháp đầu tư theo rổ cổ phiếu.  Khi áp
dụng chiến lược đầu tư năng động, công ty
quản lý quỹ sẽ căn cứ vào các yếu tố vĩ mô cũng
như biến động của thị trường tài chính để đưa
ra quyết định phân bổ tỷ trọng giữa đầu tư cổ
phiếu và các tài sản có lãi suất cố định trong
danh mục. Bên cạnh đó, thay vì lựa chọn một vài
cổ phiếu mục tiêu theo phương thức truyền
thống công ty quản lý quỹ sẽ đầu tư danh mục
cổ phiếu mô phỏng theo một chỉ số đã có trên
thị trường. Điều này giúp khắc phục được tình
trạng một số doanh nghiệp hoạt động tốt và ổn
định nhưng không mang lại sự tăng trưởng cho
giá cổ phiếu như tăng trưởng của thị trường
chứng khoán, trong khi đó việc đầu tư vào rổ chỉ
số sẽ giúp giá trị của danh mục bám sát các vận
động của thị trường.

Có thể nói, đây là chiến lược cho phép phát
huy tối đa năng lực của người quản lý danh mục
trong việc phán đoán tình hình thị trường để
đưa ra quyết định phân bổ các lớp tài sản đầu
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Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt
(BVFED) đã chính thức được chào bán tới
đông đảo Nhà đầu tư từ ngày 18/11 đến
18/12/2013. Quỹ BVFED hiện là quỹ mở

đầu tiên tại Việt Nam lựa chọn đầu tư vào
rổ chỉ số VN30 với chiến lược đầu tư năng

động. Theo đánh giá của một số chuyên
gia đầu tư, chiến lược đầu tư của Quỹ

BVFED có nhiều ưu điểm và phù hợp với
tình hình thị trường hiện nay. Bài viết này

sẽ mang đến cho độc giả cái nhìn cận
cảnh hơn về chiến lược đầu tư được đánh

giá là khác biệt của Quỹ BVFED.

Tìm hiểu chiến lược 

đầu tư năng động 

của Quỹ BVFED
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tư (cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi v.v…). Việc đầu tư
theo rổ chỉ số có sẵn trên thị trường sẽ giúp nhà đầu
tư đưa ra quyết định nhanh hơn nhiều so với phương
pháp đầu tư truyền thống khi không phải thực hiện
các bước phân tích từ vĩ mô đến phân tích ngành,
doanh nghiệp để lựa chọn cổ phiếu đầu tư. 

Hiện nay trên thị trường Việt Nam, mới chỉ có Quỹ
BVFED của Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt lựa chọn
chiến lược đầu tư năng động theo rổ chỉ số VN30.
Chiến lược đầu tư của Quỹ được thực hiện theo các
bước như sau: (i) Phân tích cơ hội đầu tư vào thị
trường và cân đối với rủi ro có thể phát sinh để xác
định tỷ trọng đầu tư cổ phiếu và tỷ trọng đầu tư vào
các công cụ lãi suất cố định trong danh mục, (ii)Đối
với phần đầu tư cổ phiếu: xác định các mã cổ phiếu
và tỷ trọng từ cổ phiếu trong danh mục, bám sát
theo tỷ trọng của rổ cố phiếu VN30, (iii) Đối với
khoản đầu tư vào công cụ lãi suất cố định: tập trung
chủ yếu vào các công cụ có rủi ro thấp vào thanh
khoản cao như trái phiếu chính phủ, tiền gửi nhằm
cân bằng giữa mục tiêu đảm bảo thanh khoản và
hiệu quả của danh mục. 

Cụ thể đối với Quỹ BVFED, trong điều kiện thị
trường cổ phiếu thuận lợi, tỷ trọng của danh mục cổ
phiếu có thể được đẩy lên tối đa là 95% để tận dụng
cơ hội thị trường, nâng cao lợi nhuận. Ngược lại, khi
thị trường không thuận lợi, người quản lý quỹ hoàn
toàn có thể nâng tỷ trọng danh mục trái phiếu lên
đến 80% để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo thanh
khoản cho chứng chỉ quỹ. Đây chính là điểm linh hoạt
và khác biệt của Quỹ BVFED so với các quỹ khác trên
thị trường. 

SO SÁNH VỚI NHỮNG CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ ĐIỂN HÌNH
Theo thống kê, hiện nay trên thế giới có khoảng

hơn 80% các quỹ đang hoạt động là quỹ mở với chiến
lược đầu tư khác nhau nhằm đáp ứng được mục tiêu
và nhu cầu đầu tư của khách hàng.  Có thể liệt kê một
số chiến lược đầu tư điển hình như chiến lược đầu tư
thụ động/mô phỏng hoàn toàn (passive/full replica-
tion), chiến lược đầu tư chủ động (active/stock pick-
ing), chiến lược cân bằng (balanced).

Chiến lược đầu tư mô phỏng hoàn toàn thường áp
dụng đối với một danh mục cổ phiếu nhằm cố gắng
đạt bằng lợi nhuận bình quân của thị trường cổ phiếu.
Các quỹ áp dụng chiến lược này mô phỏng theo các
chỉ số chứng khoán lớn như Dow Jones, S&P 500  trên
thế giới hoặc VN30 tại Việt Nam. Trên thế giới có hàng
ngàn các chỉ số chứng khoán và cùng theo đó sẽ có
hàng ngàn quỹ đầu tư chỉ số hiện đang xây dựng
danh mục đầu tư mô phỏng theo những chỉ số này.
Quỹ Vanguard 500, một trong những quỹ tương hỗ
lớn nhất thế giới cũng theo đuổi chiến lược đầu tư
thụ động.  Ưu điểm của phương pháp này là người
quản lý danh mục không phải tiến hành những
nghiệp vụ phân tích phức tạp mà chỉ cần theo dõi
diễn biến của chỉ số chứng khoán, từ đó giúp giảm
thiểu thời gian và chi phí giao dịch. Tuy nhiên, trong
điệu kiện thị trường suy thoái, phương pháp này
khiến nhà đầu tư bị trói buộc vào một tài sản bị sụt
giá mạnh mà không có biện pháp hạn chế lỗ. Nhược
điểm này của chiến lược đầu tư thụ động đã được
khắc phục với chiến lược đầu tư năng động của Quỹ
BVFED, khi mà quỹ đầu tư thêm vào các công cụ lãi
suất cố định có tính an toàn cao nhằm tạo sự ổn định

Chiến lược đầu tư của Quỹ BVFED giúp rút ngắn thời gian ra quyết định đầu tư

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TRUYỀN THỐNG CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ BVFED

Phân tích thị trường

Quản lý danh mục

Phân tích thị trường

Phân tích ngành nghề

Phân tích 
doanh nghiệp

Quản lý 
danh mục
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cho danh mục trước những diễn biến bất lợi
của thị trường cổ phiếu.

Ngược lại với chiến lược đầu tư thụ động là
chiến lược đầu tư chủ động (stock picking),
trong đó nhà đầu tư tiến hành việc đầu tư với
mục tiêu đạt kết quả tốt hơn các chỉ số chuẩn
mực trên thị trường. Chiến lược đầu tư chủ
động thường đặt niềm tin vào một vài loại tài
sản có tiềm năng đem lại lợi nhuận cao nhất
trong mức độ rủi ro có thể chấp nhận được.
Chiến lược này đòi hỏi nguồn lực rất lớn
trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư cũng như
lựa chọn thời điểm đầu tư phù hợp và đương
nhiên đi kèm với nó là mức độ rủi ro cao. Bên
cạnh đó, các quỹ áp dụng chiến lược đầu tư
chủ động thường đưa ra mức phí quản lý rất
cao do tính phức tạp của công tác quản lý
danh mục đầu tư.

Một chiến lược khác cũng khá phổ biến hiện
nay đó là chiến lược đầu tư cân bằng (bal-
anced). Chiến lược này thường có tỷ trọng cơ
cấu tài sản khá ổn định, ít có sự điều chỉnh kể
cả  khi xảy ra những biến cố lớn trên thị trường.
Điều này khiến chiến lược đầu tư cân bằng
thường chậm chạp trong việc hạn chế thua lỗ
khi thị trường suy thoái. Mặc dù trong chiến
lược đầu tư cân bằng, nhà đầu tư cũng có thể
sử dụng phân bổ tài sản chiến thuật (TAA) khi
thị trường xấu đi, nhưng những ràng buộc về
tỷ trọng tài sản thường ngăn cản nhà đầu tư

quyết liệt hơn trong việc cơ cấu lại danh mục.
Trong khi đó, với sự linh hoạt trong việc điều
chỉnh tỷ trọng các phân lớp tài sản đầu tư,
chiến lược đầu tư năng động có thể tận dụng
tốt nhất cơ hội thị trường cũng như khả năng
hạn chế rủi ro tốt hơn. 

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG – SỰ KẾT HỢP
THÔNG MINH

Chiến lược đầu tư năng động của Quỹ
BVFED được ra đời từ những đúc kết và tổng
hợp điểm mạnh, yếu của những chiến lược đầu
tư điển hình trước đó. Bằng sự kết hợp giữa
phương pháp phân bổ tài sản chủ động và
phương pháp đầu tư theo rổ cổ phiếu, chiến
lược này đã cho thấy một số những ưu điểm
nổi bật sau:

aĐa dạng hóa rủi ro dựa trên nền tảng
phân bổ vào nhiều loại tài sản có đặc tính khác
nhau như cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi ngân
hàng… 

a Tiết kiệm thời gian, nắm bắt nhanh cơ
hội thị trường: với chiến lược đầu tư năng
động, người quản lý danh mục chỉ cần thực
hiện phân tích cơ hội thị trường và tiến hành
việc phân bổ tỷ trọng các tài sản đầu tư trong
danh mục. Bên cạnh đó, phương pháp đầu tư
theo rổ cổ phiếu VN30 tạo sự linh hoạt hơn
trong lựa chọn thời điểm đầu tư, đồng nghĩa
với việc bị bỏ lỡ những con sóng lớn của thị
trường. 

aChi phí quản lý thấp: khác với phương
pháp đầu tư chủ động, quỹ BVFED đầu tư mô
phỏng theo chỉ số VN30 giúp giảm thiểu tối đa
các chi phí quản lý và vận hành, qua đó gián
tiếp tiết kiệm cho nhà đầu tư và gia tăng tỷ suất
lợi nhuận đầu tư.

Có thể thấy, bất cứ chiến lược đầu tư nào đều
có những điểm mạnh và điểm yếu nhất định.
Điều quan trọng là chiến lược đầu tư đó có thể
hiện được sự linh hoạt, phù hợp với tình hình
thị trường cũng như mục tiêu lợi nhuận và nhu
cầu của nhà đầu tư hay không.  Quỹ BVFED đã
bước đầu tạo được ấn tượng tốt với nhà đầu tư
bởi chiến lược đầu tư khác biệt và linh hoạt. Với
những kinh nghiệm và sự am hiểu thị trường
của Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt, hi vọng
những ưu điểm của chiến lược đầu tư sẽ được
hiện thực hóa và tạo ra hiệu quả đầu tư tốt khi
quỹ chính thức đi vào hoạt động. 

Qũy đầu tư cổ
phiếu năng động

Bảo Việt giúp
đồng vốn của
bạn vân động
không ngừng
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