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Trong vài năm trở lại đây, nếu như bạn đầu tư vào thị trường
tài chính Việt Nam, có thể bạn phải trải qua nhiều đêm mất
ngủ. Thị trường đầy biến động, thanh khoản kém và chất
lượng tín dụng khó đo lường. Tất cả những điều này chỉ ra
rằng đây không phải là một môi trường dễ dàng để đưa ra các
quyết định đầu tư. Và nếu như tính chất công việc buộc bạn
phải đầu tư vào thị trường tài chính, có lẽ điều tối thiểu bạn
cần làm là đo lường và quản lý rủi ro.
Bài viết này sẽ cung cấp một số thông tin hữu ích về hoạt
động quản lý rủi ro theo thông lệ quốc tế và thực tế áp dụng
như thế nào tại Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund).

Quản lý rủi ro đầu tư:
thông lệ Quốc tế và  
cách tiếp cận của công ty
Quản lý Quỹ bảo việt
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QUẢN LÝ RỦI RO LÀ CÔNG VIỆC CỦA
NHỮNG NGƯỜI ĐA NGHI?

Cách tốt nhất để xác định tất cả các rủi
ro đối mặt với nhà đầu tư là mô tả khoản
đầu tư tồi tệ nhất là như thế nào. Công
việc của một người làm quản lý rủi ro là
hình dung ra những tình huống xấu nhất
và rút kinh nghiệm từ những sai lầm
trước đó (tất nhiên lý tưởng nhất là từ sai
lầm của người khác).

Hãy coi như bạn có một khoản tiền
nhàn rỗi trong năm nay và hy vọng rằng
thị trường cổ phiếu sẽ tăng mạnh. Bạn
chọn ra 5 cổ phiếu tốt đã được bạn bè và
đồng nghiệp gợi ý. Nhưng vì bạn không
tự tin 100% vào dự đoán của mình nên
bạn quyết định đầu tư một phần tiền vào
trái phiếu chính phủ dài hạn với hy vọng
về sự ổn định và lợi nhuận tốt. Cuối cùng,
bạn phân bổ phần còn lại vào tiền gửi
tiết kiệm ở một ngân hàng vì đây là
khoản hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận hấp
dẫn nhất. 

Nhưng rồi một người bạn làm quản lý
rủi ro xuất hiện, anh chàng này thực sự rất
đa nghi và có phần hoang tưởng. Anh ấy
sẽ hỏi bạn hàng tá các câu hỏi, chẳng hạn:

- Nếu bạn chỉ có tiền nhàn rỗi trong
vòng một năm, liệu có hợp lý khi đầu tư
vào cổ phiếu? Thị trường cổ phiếu quá
nhiều biến động và khó có thể dự đoán
trong ngắn hạn vì vậy cho dù dự đoán
của bạn là đúng thì liệu nó có thành sự
thật trong vòng một năm, hai năm hay ba
năm? (phân bổ chiến lược/rủi ro cổ phiếu). 

- Bạn chỉ mua 5 cổ phiếu và có thể
thuộc cùng một nhóm ngành. Bạn có
chắc rằng sẽ đạt được sự tăng trưởng ít
nhất giống như chỉ số VNIndex? Nếu như
chỉ một công ty trong danh mục của bạn
đối mặt với khó khăn nào đó, chẳng hạn
như vướng phải vụ bê bối với truyền
thông, khó khăn về tài chính thì điều này
sẽ ảnh hưởng tới 20% danh mục cổ
phiếu của bạn. Và hậu quả là giấc mơ
đầu tư “lãi lớn” bị phá tan – kể cả trong
trường hợp dự đoán của bạn hoàn toàn
đúng và thị trường có tăng trưởng (rủi ro
tập trung cổ phiếu).

CedriC GiLBerT
Giám đốc Hoạt độnG, cônG ty Quản lý Quỹ Bảo Việt

- Đầu tư vào trái phiếu có thể an toàn
hơn cổ phiếu, nhưng nếu bạn không thể
giữ trái phiếu cho đến khi đáo hạn, thì giá
trị tại thời điểm bạn bán trái phiếu sẽ bị
ảnh hưởng bởi chiều hướng tăng giảm
của lãi suất. Nếu lãi suất tăng thì giá trị trái
phiếu sẽ giảm, và bạn sẽ phải đối mặt với
nguy cơ mất một phần vốn đầu tư (rủi ro
lãi suất).

- Bạn quyết định lựa chọn gửi tiền vào
một ngân hàng với lãi suất cao nhất. Tại
sao ngân hàng đó lại chào mức lãi suất
cao hơn các đối thủ khác? Điều này khá
tốn kém đối với ngân hàng vậy chứng tỏ
họ đang có những khó khăn trong tái huy
động vốn và tiền của bạn thực sự đang
trong tình trạng rủi ro (rủi ro tín dụng).

- Và cuối cùng, khi bạn muốn thu hồi
tiền mặt vào thời điểm cuối năm, bạn có
thể bán được số cổ phiếu hay trái phiếu
đang nắm giữ? Liệu bạn đã lựa chọn
đúng kỳ hạn cho các khoản tiền gửi? Có
lẽ bạn nên gửi 2 khoản tiền gửi với kỳ hạn
khác nhau để có thể thu hồi và tái đầu tư
thường xuyên hơn, tạo sự thuận tiện hơn
cho các khỏan chí phí bất thường (rủi ro
thanh khoản).

Rất có thể bạn không muốn trả lời tất
cả những câu hỏi trên mỗi khi bạn đưa ra
quyết định đầu tư cá nhân, nhưng chúng
sẽ trở nên vô cùng quan trọng khi bạn
đang quản lý lượng tài sản trị giá hàng tỷ

đồng cho khách hàng, chẳng hạn như
các khách hàng của công ty bảo hiểm
nhân thọ, cổ đông của các quỹ tương hỗ,
nhà đầu tư của các quỹ hưu trí, ngân
hàng trung ương hay các khách hàng tổ
chức khác.

Khi tham gia vào hoạt động đầu tư, việc
tìm kiếm lợi nhuận luôn đi kèm với rủi ro,
đây là học thuyết kinh điển về lợi nhuận
và rủi ro. Vì vậy, mục tiêu của quản lý rủi
ro đầu tư không phải để loại bỏ rủi ro mà
nhằm đảm bảo rủi ro đó được đo lường
một cách chính xác và phù hợp với kỳ
vọng của khách hàng. Một mục tiêu khác
nữa là nhằm tránh những rủi ro không
đáng có. 

Tuy nhiên, rủi ro có thể khác nhau tùy
vào danh mục, phân loại tài sản, thị
trường, quốc gia và có thể thay đổi theo
thời gian. Vì vậy, không có khuôn mẫu
chung nào được áp dụng. Lời khuyên đầu
tiên dành cho một người làm quản lý rủi
ro là phải luôn nghi ngờ cũng như  luôn
hình dung ra những trường hợp xấu nhất
trong mọi tình huống, đánh giá tác động
tới danh mục và báo cáo cho đúng người
vào đúng thời điểm.

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT VỚI
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO

Quản trị rủi ro
Chúng ta không thể phủ nhận tầm

quan trọng của quản trị rủi ro, thế nhưng
việc đo lường rủi ro bằng những tính toán
phức tạp sẽ trở nên vô nghĩa nếu kết quả
đó không được rà soát, báo cáo và thảo
luận ở mức quản lý cấp cao.

Một điều quan trong nữa đó là tính độc
lập của bộ phận quản lý rủi ro đối với hoạt
động đầu tư. Điều này có nghĩa là quản lý
rủi ro phải báo cáo trực tiếp cho Tổng
Giám đốc và tất cả các mô hình, dữ liệu sử
dụng để đo lường rủi ro phải được thu
thập và rà soát hoàn toàn độc lập với bộ
phận đầu tư. 

Do đó, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt đã
thiết lập một bộ phận Quản lý rủi ro độc
lập, báo cáo trực tiếp lên Giám đốc Hoạt
động và Tổng Giám đốc. Cuộc họp Hội

Quản lý đầu tư và theo
dõi những rủi ro đi
kèm là một công việc
toàn thời gian. Hầu hết
các công ty bảo hiểm,
ngân hàng, quỹ hưu
trí, quỹ đầu tư quốc
gia và kể cả ngân hàng
nhà nước cũng thường
ủy thác những khoản
đầu tư dài hạn cho các
công ty quản lý tài sản
chuyên nghiệp.
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đồng Quản lý rủi ro do Tổng Giám đốc làm chủ tọa
được tổ chức hàng quý để báo cáo và thảo luận
những vấn đề liên quan đến rủi ro trong hoạt động
của doanh nghiệp. 

Bộ phận quản lý rủi ro của Công ty Quản lý Quỹ
Bảo Việt đã đưa ra mô tả chi tiết cơ cấu quản lý rủi ro,
kiểm soát và những phương pháp được lựa chọn để
đo lường rủi ro trong tài liệu “Chính sách quản lý rủi
ro” – tài liệu chính thức đã được phê duyệt với ban
lãnh đạo công ty. “Cẩm nang” này giúp cho hoạt
động quản lý rủi ro hàng ngày trở nên thuận tiện và
dễ dàng hơn.

Hoạt động giám sát rủi ro
Do hoạt động đầu tư liên quan trực tiếp tới các con

số và tiền bạc, toán học được sử dụng rất nhiều trong
đo lường rủi ro. Hoạt động cốt lõi của giám sát rủi ro
là thu thập và kiểm tra dữ liệu, tính toán các chỉ số
rủi ro, kiểm tra xu hướng và so sánh với các giới hạn.

Vậy ai là người đặt ra những giới hạn rủi ro? Thông
thường sẽ có một số mức giới hạn: đầu tiên là các
giới hạn thống nhất với khách hàng, sau đó là một
mức báo động thấp hơn trong nội bộ nhằm đảm bảo
rằng độ rủi ro không đạt tới mức đã thống nhất với
khách hàng.

Trong báo cáo rủi ro, mức độ rủi ro sẽ được thể
hiện ở ba mức: xanh, vàng và đỏ. Việc phân loại này
sẽ giúp rà soát dễ dàng hơn là kiểm tra một lượng
lớn các dữ liệu và con số.

Kế bên là bản tóm tắt những rủi ro chính:
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Những khó khăn khi tiến hành giám sát rủi ro ở Việt Nam
Trên thực tế, hầu hết các phương pháp quản lý rủi ro được triển

khai tại các ngân hàng quốc tế đều có thể được áp dụng tại Việt Nam,
tuy nhiên sẽ gặp phải một số khó khăn. Những đặc điểm riêng của
thị trường Việt Nam như: thanh khoản thấp, ít giao dịch sản phẩm lãi
suất cố định có thể sẽ gây ảnh hưởng tới việc định giá thị trường. Ví
dụ, hiện đang có rất ít thông tin liên quan đến lợi suất trái phiếu
doanh nghiệp, vì vậy sẽ khó để định giá theo giá thị trường và tính
toán chuẩn đo rủi ro cho những công cụ này. Do vậy, người quản lý
rủi ro phải tính giá trị theo mô hình, có nghĩa là ước lượng giá giao
dịch lý thuyết căn cứ theo một mô hình nội bộ.

Loại rủi ro
Phân loại

cụ thể hơn
Định nghĩa Một số ví dụ về công cụ giám sát 

Rủi ro thị
trường 

Rủi ro thị
trường
chung

Rủi ro thất thoát vốn
do những biến động
bất thường của thị
trường

- Phân tích chiến lược phân bổ tài
sản của khách hàng

- Stress tests
- VaR
- Kết quả đầu tư, tính biến động

Rủi ro 
cổ phiếu

Rủi ro thất thoát vốn
do những biến động
về giá cổ phiếu

- Đa dạng hóa cổ phiếu
- Đa dạng hóa ngành
-  Tracking-error (sai số theo dõi)

Rủi ro 
Lãi suất 
cố định

Rủi ro thất thoát vốn
do những biến động 
về lãi suất

- PV01 (thất thóat vốn khi lãi suất
biến động khoảng 1điểm cơ bản) 

- Macaulay duration (độ nhạy của
danh mục trước lãi suất) 

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro gặp khó khăn
khi muốn bán tài sản
đúng thời gian

- Đánh giá yêu cầu về thanh khỏan
của khách hàng.

- Khối lượng giao dịch bình quân
hàng ngày đối với những tài sản
tài chính niêm yết.

- Ảnh hưởng của thị trường khi
giao dịch được thực hiện.

Rủi ro tín dụng và đối tác

Rủi ro khi người vay
hoặc đối tác mất 
khả năng trả nợ dẫn
đến nguy cơ mất vốn
của nhà đầu tư và 
giá trị thị trường của
khoản nợ sẽ giảm sút. 

- Phân tích tín dụng của tổ chức
gửi tiền, tính xác suất mặc định.

- Giá trị hợp lý của mức 
chênh lệch tín dụng.

- Giới hạn tín dụng
- Đa dạng hóa tổ chức tín dụng

Rủi ro hoạt động

Rủi ro khi doanh
nghiệp thất thoát
tiền hoặc ảnh hưởng
đến kết quả đầu tư do
sai sót trong quy
trình, hệ thống 
và con người.

- Các chỉ số rủi ro chính giúp giám
sát hoạt động của công ty và
lường trước các vấn đề. 

- Phân tích những sai lầm trong
quá khứ và các vấn đề khác của
công ty nhằm rút kinh nghiệm 
và phòng tránh cho tương lai. 

- Thường xuyên tiến hành kiểm
toán nội bộ và tuân thủ theo các
kiến nghị kiểm toán.

- Chạy thử nghiệm kế hoạch đảm
bảo tính liên tục trong kinh
doanh (Business continuity plan)

Tổng Giám đốc

Giám đốc Hoạt động

Bộ phận Quản lý rủi ro

Hội đồng Quản lý rủi ro



Kịch bản stress-test có thể được chọn
lựa một cách ngẫu nhiên, hoặc được xây
dựng theo những biến động bất thường
được ước tính bởi các nhà cung cấp số
liệu thị trường như Bloomberg hay
Reuters. Một cách tốt để rà soát lại những
kết quả này là để kiểm tra lại xu hướng
của chúng: nếu một bài stress-test chỉ ra
rằng rủi ro phát sinh sẽ cao hơn tuần
trước hoặc tháng trước, có nghĩa là độ
nhạy của danh mục sẽ cao hơn, và rủi ro
cũng tăng cao.

Giá trị rủi ro (VaR)
Giá trị rủi ro (Value at risk - VaR) đo

lường mức tổn thất tiềm tàng qua một
khoảng thời gian nhất định ứng với độ
tin cậy cho trước. VaR là một thước đo rủi
ro phổ biến bởi nó cung cấp duy nhất
một kết quả cho một danh mục đầu tư
vào nhiều loại tài sản khác nhau. Tuy
nhiên, phương pháp này cũng có ít nhất
3 hạn chế chính:

- Phương pháp này dựa trên một giả
định mạnh mẽ rằng mỗi tương quan
giữa các tài sản (điều khó có thể đánh giá
đối với tài sản không có thanh khoản) sẽ

luôn ổn định theo thời gian.
- Phương pháp này cũng dựa trên giả

định rằng lợi nhuận tuân theo luật phân
phối chuẩn (Gaussian distribution).

- VaR không thể diễn tả được đầy đủ
tiềm năng phân bố lợi nhuận của một
danh mục. Ví dụ, VaR không thể cung
cấp thông tin về những tổn thất tiềm
tàng trong một kịch bản (tình huống)
xấu khi mà tổn thất cao hơn độ tin cậy

đã lựa chọn. 
Có nhiều phương pháp để tính toán

VaR, mỗi phương pháp đều yêu cầu 3
tham số chính:

- Mức độ tin cậy (thông thường 95%
hoặc 99%).

- Khung thời gian của các khoản thua
lỗ dự tính (Có thể là một ngày, một tuần
hoặc một tháng)

- Các yếu tố điều chỉnh tùy chọn có thể
làm tăng tỷ trọng của những dữ liệu gần
đây hơn là so với dữ liệu cũ.

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt lựa chọn
phương pháp Monte-Carlo lịch sử VaR
trong khoản thời gian 1 tuần tại mức độ
tin cậy 95% và 99%. Giá và đường cong lãi
suất trên Reuters được sử dụng để xây
dựng biểu mẫu giá trong lịch sử, trong giai
đoạn 3 năm gần nhất (2009-2012). Với các
mức giá và tỷ lệ biến động trong lịch sử,
phòng Đánh giá và Quản lý rủi ro Công ty
Quản lý Quỹ Bảo Việt tính toán phân phối
cho sự biến động NAV của những danh
mục hiện tại, và tiếp tục xác định VaR theo
các mức độ tin cậy cần thiết.

Biểu đồ trang kế bên là ví dụ về việc
kiểm nghiệm back-testing VaR 1 tuần
cho 1 danh mục. Đường màu vàng là lợi
nhuận thực tế của danh mục và đường
màu xanh là giá trị ban đầu VaR với độ tin
cậy 95% và 99%. Lợi nhuận danh mục chỉ
thấp hơn mức 95% VaR 2 lần trong 208
tuần tương đương với tỷ lệ 0,96%, thấp
hơn rất nhiều so với mức dự kiến cho
phép là 5% và không bao giờ chạm
ngưỡng VaR 99%.

Giá trị rủi ro có điều kiện (CVaR)
Giá trị rủi ro có điều kiện (CVaR) hay

còn gọi là độ đo Tổn thất dự kiến (ex-
pected shortfall) là phương pháp thay
thế cho VaR. Phương pháp này được xem
là có độ nhạy tốt hơn khi có thể xác định
số lượng tổn thất có thể gặp phải trong
đuôi (tail) phân phối. “Tổn thất dự kiến tại
mức độ q%” tức là lợi nhuận kỳ vọng của
danh mục đầu tư trong q% tồi tệ nhất
của các trường hợp. CVaR được tính như
tổn thất trung bình trong đuôi phân phối
dưới mức q. 

Giám sát kết quả hoạt động và sự
biến động của danh mục

Lợi nhuận của danh mục luôn được
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Hầu hết các nguồn của rủi ro hoạt
động đều giống nhau ở các nước phát
triển, bởi có rất nhiều công ty quản lý tài
sản nhỏ (đặc biệt là quỹ đầu tư mạo hiểm
- hedge funds) có quy mô tương đương
với các công ty quản lý quỹ ở Việt Nam.
Hiện nay ở Việt Nam không có công cụ
phái sinh nào, do vậy sẽ có ít phân loại tài
sản, ít phức tạp hơn, cũng ít giao dịch
hơn và đương nhiên rủi ro hoạt động
cũng sẽ thấp hơn. 

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT RỦI RO ÁP DỤNG
TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

Tóm tắt những chỉ báo rủi ro thị trường
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt đã lựa

chọn để theo sát những chỉ số rủi ro dưới
đây. Sở dĩ chúng ta phải tính toán rất
nhiều chỉ số để đo lường cùng một rủi ro
bởi vì mỗi chỉ báo đều có ưu và nhược
điểm riêng, không có chỉ báo hoàn chỉnh
nào để đo lường đầy đủ rủi ro thị trường.
Người làm quản lý rủi ro cần phải xem xét
những thước đo khác nhau dựa trên
những phương pháp, dữ liệu và giả
thuyết khác nhau. 

PV01 và stress tests
PV01 và stress-test là một chỉ báo tốt

để giám sát độ nhạy của danh mục đối
với các biến động thị trường bởi các chỉ
số này không yêu cầu bất cứ một nhận
định nào về diễn biến thị trường trong
tương lai. Bộ phận quản lý rủi ro sẽ tính
toán khả năng mất giá trị thị trường khi
áp dụng một số kịch bản thị trường vào
hoàn cảnh hiện tại.

Chỉ báo rủi ro Phương pháp Dữ liệu

PV01

Tác động của sự biến động 1 điểm cơ bản được tính toán bằng
cách thay đổi đường cong lãi suất và chiết khấu tất cả các
dòng tiền.

Đường cong lãi suất
Reuters.

Value at Risk (VaR)

Phương pháp mô phỏng Monte-Carlo sẽ được tính toán dựa
trên một cổ phiếu riêng biệt và cơ sở đường cong lãi suất bằng
cách mô phỏng phân bổ lợi nhuận danh mục với dữ liệu thị
trường trong 2 năm gần nhất của Reuteur
Chỉ số VaR được tính toán ở mức độ tin cậy là 95% và 99% với
mức dao động 1tuần và không có yếu tố làm suy giảm.

Dữ liệu lịch sử  (24 tháng)
và dữ liệu hàng ngày của
cổ phiếu từ Reuters.

CVaR Phương pháp tương tự như VaR Tương tự như trên

Stress Tests

Mô phỏng tác động của các tình huống thị trường đối với
danh mục. Các kịch bản thị trường sẽ được đề cập đến ở phần
sau của bài này.

Dữ liệu thị trường Reuters
Tình huống nội bộ

Phân tích lợi nhuận Tính toán mức bình quanh, phương sai, kurtosis, skewness,
sai số của lợi nhuận danh mục.  NAV, Reuters
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Chuyeân ñeà quaûn lyù ruûi ro

theo dõi để đảm bảo rằng sẽ không có
bất kỳ biến động bất thường hay rủi ro
nào xảy ra. Lợi nhuận, tính bất ổn, phân
phối chuẩn (skewness, kurtosis) được rà
soát đều đặn và so sánh với các thời kỳ
trước. Bất kỳ sai lệch nào trong quá trình
phân tích phải được thảo luận với người
quản lý danh mục và được nêu rõ trong
báo cáo rủi ro. 

Giám sát rủi ro lãi suất
Thời gian đáo hạn bình quân điều

chỉnh (Modified Duration) và Độ lồi
(Convexity) được tính toán và giám sát
phục vụ cho các danh mục đầu tư lãi
suất cố định. Những thước đo này sẽ
cung cấp thông tin hữu ích về độ nhạy
của lãi suất.

Đa dạng hóa 
Một vài chỉ số tập trung cũng được

theo dõi, chẳng hạn như tỷ trọng của
mảng cổ phiếu lớn nhất trong danh mục
đầu tư. 

Rủi ro về thanh khoản
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt có cách

tiếp cận rủi ro thanh khoản riêng biệt, đó
là dựa trên những đánh giá tương đối về
tính thanh khoản mà không giám sát
tuyệt đối. Vì thế, rủi ro thanh khoản được
đo lường thông qua việc đánh giá:

- Khả năng bán các tài sản hiện tại
- Yêu cầu thanh khoản của khách

hàng/chủ sở hữu tài sản.
Mục đích cuối cùng của việc phân tích

này để đảm bảo không có lỗ hổng về
thanh khoản giữa danh mục đầu tư do
công ty quản lý và yêu cầu thanh khoản
của khách hàng trong ngắn, trung và dài
hạn. Từ đó, Công ty có thể dự đoán trước
và đáp ứng được nhu cầu về dòng tiền
của khách hàng vào bất cứ lúc nào.

Giám sát rủi ro tín dụng và rủi ro
đối tác

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt hiện
đang quản lý một số lượng lớn trái phiếu
doanh nghiệp và đầu tư vào tiền gửi ngân
hàng, do vậy yêu cầu phải có phân tích rủi
ro tín dụng bên cạnh rủi ro lãi suất. Tính
toán rủi ro tín dụng tại Việt Nam do thị
trường trái phiếu doanh nghiệp không
thanh khoản nên không tồn tại giá thị
trường. Xếp hạng tín dụng cũng chưa
phổ biến ở Việt Nam, vì vậy giải pháp duy
nhất để giám sát rủi ro tín dụng là xây
dựng một mô hình tín dụng nội bộ.

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt đã phát
triển một mô hình định lượng để đánh
giá chất lượng tín dụng của từng tổ chức
phát hành. Mô hình này được xây dựng
dựa trên nghiên cứu của Merton –chủ
nhân giải Nobel kinh tế và tổ chức xếp
hạng Moody’s. Với mô hình này, Công ty
có thể tính toán điểm tín dụng và ước
lượng mức chênh lệch tín dụng (mức độ
chênh lệch giữa lãi suất trái phiếu doanh
nghiệp và lãi suất trái phiếu chính phủ
có cùng thời hạn) 

Các điểm số xếp hạng và mức chênh
lệch dự tính này được sử dụng để:

- Báo cáo tới các nhà quản lý quỹ bất
kỳ biến động tiêu cực nào về chất lượng
tín dụng của tổ chức phát hành.

- Giám sát rủi ro của đối tác; đảm bảo
rằng Quản lý Quỹ Bảo Việt không gửi quá
nhiều tiền hoặc chứng khoán (hợp đồng
mua bán trái phiếu) cho những ngân
hàng đang gặp khó khăn. 

Tuy nhiên, ngay cả những mô hình
phức tạp cũng không thể dự báo được
tất cả biến động về tín dụng. Vì vậy, việc
áp dụng những biện pháp kiểm soát
đơn giản lại trở nên vô cùng quan trọng.
Chẳng hạn đưa ra giới hạn không đầu
tư quá 7,5% lượng vốn vào một tổ chức
tín dụng. 

Kiểm soát rủi ro hoạt động
Là kiểm soát các rủi ro nội bộ liên quan

đến hoạt động quản lý đầu tư, như rủi ro
hoạt động và rủi ro thương mại. Rủi ro
hoạt động có thể hiểu là nguy cơ mất
tiền do những sai sót trong việc triển
khai đầu tư như lỗi giao dịch, tiến hành
thanh toán chậm trễ…

Bên thứ ba
Rủi ro cũng có thể bắt nguồn từ bên

thứ ba, chẳng hạn các lệnh giao dịch
được thực hiện  thông qua nhân viên
môi giới và ngân hàng. Nếu bên thứ ba
thất bại trong việc thực hiện và giải
quyết các yêu cầu một cách chính xác thì
kết quả danh mục của khách hàng có
thể bị ảnh hưởng.

Do đó, trước khi quyết định hợp tác
với bất cứ bên thứ ba nào, công ty cần
tiến hành quy trình due diligence để
đánh giá chi tiết về năng lực của đối tác
và cần phải có sự thông qua của Ủy ban
Quản lý rủi ro. Sau đó, chất lượng của
việc hợp tác giữa các bên cũng cần được
thường xuyên giám sát.

Chỉ số rủi ro chính (KRI)
Thực tế, có rất nhiều nguồn phát sinh

rủi ro hoạt động từ nội bộ. Người làm
quản trị rủi ro phải chắc chắn rằng quy
trình đầu tư, hệ thống đang vân hành
hiệu quả bằng cánh đo lường các chỉ số
rủi ro chính (Key Risk Indicators – KRI) .

Trong lĩnh vực này, kinh nghiệm của
người quản lý rủi ro là nhân tố chính để
thành công bởi KRI của mỗi một tổ chức
là khác nhau tùy theo cách tổ chức, hệ
thống và sản phẩm. Các chỉ tiêu này phải
được chọn một cách kỹ lưỡng để có thể
đưa ra những cảnh báo sớm trước khi
phát sinh thua lỗ trong hoạt động. 

Giám sát nguyên tắc đầu tư
Nguyên tắc đầu tư được kiểm soát bởi

bộ phận kiểm soát nội bộ trên cơ sở: tất
cả các yêu cầu cần phải được thông qua
trước khi thực hiện. Cuối cùng, báo cáo
giao dịch hàng ngày hiển thị tất cả
những giao dịch đã và đang thực hiện
được ký bởi đại diện kiểm soát nội bộ để
theo dõi tình trạng của tài sản, đảm bảo
rằng tất cả đều tuân thủ theo đúng quy
trình, chính sách đầu tư. Bộ phận Quản
lý rủi ro sẽ thường xuyên tổng hợp các

8

% thay  đổi giá trị thị trường với VaR 95% và 99% (hàng tuần)
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số liệu vi phạm và đưa thông tin  vào bản
báo cáo rủi ro.

Kế hoạch về tính liên tục kinh doanh
Kế hoạch Phục hồi kinh doanh của

Quản lý Quỹ Bảo Việt là một yếu tố quan
trọng để giảm thiểu rủi ro hoạt động
thông qua việc đánh giá các tác động và
cung cấp giải pháp chi tiết trong trường
hợp hệ thống của công ty, toà nhà và
nhân viên đột nhiên gặp trục trặc hoặc bị
vô hiệu hóa. Bộ phận quản lý hoạt động
của Quản lý Quỹ Bảo Việt sẽ chịu trách
nhiệm xây dựng và cập nhật bản kế hoạch
này thường xuyên và được báo cáo lại với
Ủy ban Quản lý rủi ro sau mỗi đợt cập
nhật. Kế hoạch này sẽ được thử nghiệm
định kỳ hàng năm và biên bản kiểm tra sẽ
được gửi tới Ủy ban Quản lý rủi ro.

Rủi ro về bảo mật thông tin
Bảo mật thông tin cũng là một phần

của rủi ro hoạt động. Vừa qua, một số
ngân hàng tại châu Âu và Ấn Độ đã bị
đánh cắp các thông tin quan trọng như
tài khoản ngân hàng, tài sản của khách
hàng… Điều này có thể ảnh hưởng
nghiêm trọng đến danh tiếng của tổ
chức tài chính, khiến họ không bảo vệ
được dữ liệu khách hàng và của doanh
nghiệp cũng như các mô hình nội bộ. 

Rủi ro về mô hình
Rủi ro mô hình trở thành một mối

quan tâm lớn kể từ khi một công ty quản
lý quỹ của Mỹ Axa Rosenberg gặp phải
một lỗi trong mô hình định lượng và
khiến hiệu suất tính ra cao hơn mong
đợi. Mô hình định lượng sai có thể dẫn
đến những quyết định đầu tư sai lầm và
đánh giá rủi ro thiếu chính xác, do đó
chúng cần được kiểm soát và đảm bảo.

Rủi ro từ hoạt động phát triển kinh
doanh

Sản phẩm mới, hoạt động mới, rủi ro mới
Rủi ro cũng có thể xuất phát từ chính

hoạt động phát triển kinh doanh. Xây
dựng sản phẩm mới hoặc mở rộng sản
phẩm hiện tại sang thị trường mới đều
có thể tạo ra rủi ro hoạt động. Vì vậy, việc
đưa kiểm soát rủi ro vào quá trình phát
triển sản phẩm mới là điều rất quan
trọng để đảm bảo rằng công ty sẽ không
phải chịu những thiệt hại bất ngờ khi bắt
đầu triển khai sản phẩm mới. 

Mis-selling
Khi một công ty quản lý quỹ bán sản

phẩm cho các khách hàng bên ngoài sẽ
xuất hiện rủi ro bán sai sản phẩm (mis-
sell) - một trong những mối quan tâm
lớn nhất của các công ty quản lý tài sản
phương tây. Đây là rủi ro khi một sản
phẩm được tư vấn và bán sai đối tượng
khách hàng  thông qua hệ thống phân
phối. Khách hàng ngày càng trở nên chủ
động trong việc đưa ra những ý kiến
phản đối công ty quản lý tài sản khi mà
họ cảm thấy không được tư vấn chính
xác và/hoặc khi kết quả đầu tư không
giống như điều mà họ được quảng cáo.
Do vậy, quản lý rủi ro cần phải tham gia
rà soát và xác nhận các tài liệu tiếp thị,
quảng cáo để đảm bảo tính chính xác và

minh bạch của thông tin sản phẩm. 
Hiện nay, rủi ro bán sai sản phẩm đang

trở thành vấn đề “nóng” đối với các nhà
quản lý tại Châu Âu. Các quy định pháp
luật về vấn đề này ngày càng thắt chặt,
việc thanh tra kiểm soát được tiến hành
thường xuyên hơn. Trong trường hợp cơ
quan quản lý phát hiện ra hệ thống bán
hàng nào không bán đúng sản phẩm
cho đúng đối tượng thì doanh nghiệp đó
sẽ phải chịu mức phạt rất cao. 

Tuân thủ
Một rủi ro không thể không nhắc tới

đó là vi phạm các quy định của pháp luật
hoặc giúp khách hàng để “lách” luật.
Thậm chí, việc vô tình giúp đỡ khách
thực hiện các hành vi phạm pháp có thể
xảy ra trong các dịch vụ tài chính và công
ty sẽ có nguy cơ bị vướng vào vòng lao
lý. Các công ty quản lý quỹ phải xác định

rõ nguồn gốc của tài sản và danh tính
của khách hàng như là một phần của
quy trình KYC (Know your customer -
hiểu khách hàng). Họ phải nắm vững các
quy định pháp luật hiện hành và điều
chỉnh hoạt động của tổ chức cho phù
hợp với các quy định của nước sở tại. 

Kết luận: hơn cả những con số
Giờ đây, bạn có thể đặt câu hỏi làm thế

nào để người làm công tác quản lý rủi ro
có thể quản với tất cả những rủi ro và
con số? Phần khó khăn nhất của công
việc này chính là xác định được khi nào
cần phải báo động và khi nào không.
Điều quan trọng là phải biết những chỉ
số được tính toán như thế nào để làm rõ
các chuyển động và ý nghĩa của các chỉ
số đó.

Rất nhiều nghiên cứu về việc tính toán
những chỉ số rủi ro vẫn đang được triển
khai, đặc biệt là để dự đoán dữ liệu thị
trường trong tương lai hơn là sử dụng
những thông tin trong quá khứ. Một vài
mô hình mới đang cố gắng để dự báo
được những bất ổn của thị trường và mối
tương quan giữa tài sản, một số khác tập
trung vào nghiên cứu hành vi của thị

trường trong những thời điểm căng
thẳng bởi thực tế những mô hình phức
tạp có thể đánh giá thấp rủi ro trong quá
trình xẩy ra khủng hoảng. Điều này chủ
yếu là do các mô hình chỉ dựa trên
những dữ liệu thị trường được ghi nhận
trong thời kỳ không có biến động. 

Với cuộc khủng hoảng tài chính năm
2008, một xu hướng gần đây là quay trở
lại những gì căn bản nhất, nhìn lại những
chỉ số rủi ro đơn giản nhất như stress-
test, bởi những mô hình phức tạp đang
bị phụ thuộc quá nhiều vào các nhận
định – điều mà có thể không còn giá trị
khi thị trường đi lệch hướng.

Và có lẽ bài học quan trọng nhất rút ra
được từ những cuộc khủng hoảnh tài
chính là: chúng ta luôn phải cẩn trọng
với tình huống xấu nhất có thể xảy ra bất
cứ lúc nào.
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Thực tế cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cho thấy, với
những suy nghĩ chủ quan, nông cạn - đặc biệt trong lĩnh vực
quản trị rủi ro - sẽ dẫn tới những hậu quả khó lường. Trên
phạm vi toàn cầu, việc tập trung vào các rủi ro đơn lẻ - mà
không tính đến tổng thể - đã làm gia tăng sự phức tạp và cuối

cùng đã đưa hệ thống tài chính đến bờ vực sụp đổ. Nói cách khác, đó là
một thất bại trong việc xem xét các rủi ro một cách căn bản trên phạm vi
toàn doanh nghiệp, nơi gốc rễ của nhiều vấn đề. Không có gì ngạc nhiên
khi quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM) hiện đang thu hút đáng kể sự chú
ý của các nhà quản lý, với một số đề xuất nhằm đảm bảo các định chế tài
chính sẽ tập trung hơn vào việc xem xét các rủi ro trên bình diện tổng thể.

Ngày 18/3/2010 Cơ quan Quản lý thận trọng của Úc (The Australian Pru-
dential Regulation Authority - APRA) đã ban hành văn bản nhằm giám sát

Quản lý rủi ro trong
doanh nghiệp -
nghệ thuật
cân bằng

Cuộc khủng hoảng tài
chính toàn cầu đánh dấu
sự thất bại khá lớn của
công tác quản lý rủi ro,
nguyên nhân chính là do
các định chế tài chính
không đánh giá và kiểm
soát rủi ro một cách toàn
diện. Sau đây là bài trao
đổi của Giám đốc Quản lý
rủi ro Ngân hàng Com-
monwealth (Úc) - Alden
Toevs, về những cách tiếp
cận trong việc quản lý rủi
ro doanh nghiệp tại ngân
hàng này, trong đó có
trường hợp kiểm tra tình
huống (stress-test) của
Trung Quốc và có tính đến
chu kỳ mất cân đối giữa
tài sản và trách nhiệm.
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các tập đoàn kinh tế lớn. Cùng với
khuôn khổ giám sát hiện tại đối với
các doanh nghiệp độc lập (cấp một),
các ngành công nghiệp (cấp hai), cơ
quan này có kế hoạch đưa ra một
khung giám sát nữa (cấp ba). Khung
này sẽ bao gồm các nguyên tắc quản
lý rủi ro cơ bản ở cấp độ tập đoàn,
cũng như các yêu cầu để đảm bảo
một tập đoàn kinh tế duy trì số vốn
đầy đủ để ngăn chặn sự lan truyền
các nguy cơ tiềm ẩn và rủi ro khác
trong tập đoàn. 

Commonwealth Bank là một ví dụ
điển hình của một cấu trúc tập đoàn
sẽ phải tuân thủ các quy định này.
Được thành lập năm 1911, tiền thân
là một ngân hàng tiết kiệm và
thương mại nhà nước, tập đoàn đã
hình thành các mảng đầu tư như
quản lý tài sản (Colonial First State),
môi giới trực tuyến (CommSec), bảo
hiểm (CommInsure); mô hình này
dường như đã lạc hậu trong suốt thế
kỷ qua.

Sau khi mua lại ngân hàng miền
tây (BankWest) từ công ty mẹ ở Anh
HBOS năm 2008 và duy trì một mạng
lưới quốc tế ngày càng lớn mạnh -
bao gồm cả ngân hàng bán lẻ ở New
Zealand (ASB), Indonesia và Việt
Nam; Commonwealth Bank tiến
hành đầu tư ngân hàng ở Trung
Quốc. Cùng với việc triển khai hoạt
động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ
ở New Zealand (Sovereign), Indone-
sia (Commonwealth life) và thành lập
một công ty liên doanh ở Trung Quốc
(BoCommLife), Tập đoàn này cũng
điều hành các chi nhánh ngân hàng
ở London, New York, Tokyo, Hong
Kong, Thượng Hải, Singapore, Auck-
land và Mumbai, cũng như thiết lập
văn phòng đại diện tại Bắc Kinh và
Hà Nội.

Trong một cấu trúc tập đoàn phức
hợp như vậy, việc theo dõi tất cả các
rủi ro chưa phải là mục đích cuối
cùng. Tuy nhiên, nó là một thành
phần quan trọng của quản lý rủi ro,
theo Giám đốc Quản lý rủi ro Alden
Toevs, người đã gia nhập tổ chức tài

chính tháng 6/2008 sau khi làm công
việc tư vấn trong khoảng thời gian
18 năm cho trên 100 tổ chức tài
chính khác nhau cho rằng: việc xem
xét một cách nghiêm túc những rủi
ro trên phạm vi tổng thể để quản lý
các rủi ro của Tập đoàn là rất quan
trọng, cả dưới góc độ quản lý rủi ro
và góc độ kinh tế. Trong những năm
gần đây, chúng tôi đã nỗ lực xây
dựng và thực hiện một khuôn khổ
quản lý rủi ro doanh nghiệp nâng
cao, các tiêu chí chúng tôi đặt ra
thậm chí còn cao hơn cả các yêu cầu
quy định hiện hành của APRA. Qua
đó, chúng tôi đã gặt hái được nhiều
lợi ích đáng kể, những kiến thức
chúng tôi tích luỹ từ quá trình này đã
mang lại những giá trị to lớn về kinh
tế và quản lý rủi ro.

Theo yêu cầu hiện hành của APRA,
khuôn khổ quản lý rủi ro căn cứ vào
một loạt các báo cáo khẩu vị rủi ro
(risk appetite), báo cáo này được
thiết kế để đưa ra các hướng dẫn liên
quan đến mức chấp nhận rủi ro của
một đơn vị kinh doanh cụ thể. Hàng
năm, mỗi lĩnh vực chịu rủi ro của Tập
đoàn được yêu cầu xây dựng một
báo cáo thận trọng về khẩu vị rủi ro
của lĩnh vực đó, đảm bảo phải phù
hợp với chiến lược chung của Tập
đoàn, từ đó đưa ra khung quản lý rủi
ro tổng thể. Vấn đề này rất được chú
trọng. Mặt khác, Commonwealth
Bank tiến hành các biện pháp để
đảm bảo không có sai lệch giữa các
báo cáo quản lý rủi ro và kế hoạch
chiến lược kinh doanh.

Để tính toán mức độ rủi ro thực tế
của Tập đoàn trên phạm vi toàn
doanh nghiệp, Commonwealth Bank
sử dụng các kỹ thuật, thước đo đã
được thiết lập để xác định các rủi ro
đơn lẻ, nhưng đảm bảo kết quả phải
được tổng hợp. 

Trên phạm vi rộng, Quản lý Rủi ro
Doanh nghiệp (ERM) đơn giản là
tổng hợp tất cả các rủi ro đơn lẻ như
rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi
ro hoạt động. Những phương pháp
đo lường các rủi ro này được thiết lập

đầy đủ trong phạm vi toàn doanh
nghiệp, trong đó có tính đến các yêu
cầu về vốn theo quy định của từng
đơn vị và xác định những điều chỉnh
phù hợp nhất cần thực hiện để có
được các lợi ích đa dạng. Bước tiếp
theo là xác định xem chúng ta cảm
thấy hài lòng với tỷ trọng của những
rủi ro này hay không.

Việc xác định đầy đủ rủi ro doanh
nghiệp là không dễ dàng, tuy nhiên
hoạt động quản lý các rủi ro trên
thực tế thậm chí còn khó khăn hơn
nhiều. Tập đoàn Commonwealth
đang không ngừng nỗ lực để giải
quyết vấn đề này. Nhóm quản lý rủi
ro tại Tập đoàn thường xuyên so
sánh kết quả đạt được với các giới
hạn được xác định là vành đai an
toàn - một phần khẩu vị rủi ro. Đồng
thời, đảm bảo những biện pháp
được thực hiện nhằm giảm bớt các
rủi ro vượt quá giới hạn cho phép.

TìM kiếM sự Cân bằng
Việc tìm kiếm sự cân bằng giữa

những rủi ro khác nhau là điều mà
các tổ chức tài chính phải đối mặt,
đồng thời, nó yêu cầu một sự tái cân
bằng của các danh mục đầu tư. Các
nỗ lực tái cân bằng được thực hiện
để đạt được mức độ rủi ro tối ưu hơn
trong trường hợp rủi ro thuộc phạm
vi chấp nhận được. Ví dụ, một năm
trước đây, Commonwealth Bank đã
quyết định tái cân bằng danh mục
đầu tư từ bậc trung bình, danh mục
đầu tư bất động sản thương mại lớn,
các khoản tín dụng bất động sản
thương mại nhỏ cao cấp và các hoạt

Việc xem xét một cách
nghiêm túc những rủi ro
trên phạm vi tổng thể để
quản lý các rủi ro của Tập
đoàn là rất quan trọng, cả
dưới góc độ quản lý rủi ro
và góc độ kinh tế. 



động chứa đựng rủi ro thị trường...
Tập đoàn Commonwealth cũng đã
thành lập các bộ phận chuyên môn
để thiết lập và duy trì sự cân bằng
rủi ro phù hợp nhằm tạo ra các
dòng thu nhập có xu hướng khác
hơn so với một chu kỳ kinh tế bậc
trung bình của các khoản đầu tư
bất động sản thương mại lớn. 

Những thay đổi này không phản
ánh chất lượng riêng lẻ của danh

mục đầu tư trong khoản đầu tư bất
động sản thương mại lớn bậc trung
bình của Commonwealth Bank,
nhưng chúng phải được thực hiện
để có được sự cân bằng rủi ro phù
hợp. Đây được coi là một trong
những thách thức chính song hành
với một nhà quản lý rủi ro. Việc
quyết định giao dịch nào sẽ không
còn được diễn ra trong danh mục
đầu tư của bạn trong thời gian tới
không phải là một vấn đề dễ dàng,
đặc biệt là khi tài sản tái đầu tư điều
chỉnh phù hợp với mức rủi ro chấp
nhận được và có sự liên quan tới

những mối quan hệ khách hàng.
Cách tiếp cận hoạt động quản lý

rủi ro trong bức tranh tổng thể có
một số mặt trái nhất định, đặc biệt
là khi các công cụ đa dạng hóa
không tận dụng được lợi thế so
sánh. Ở mức độ nào đó, nó là sự
đánh đổi giữa việc tập trung vào
những gì tốt nhất với việc gia tăng
đa dạng hóa các danh mục đầu tư,
điều này có thể đại diện cho hai
mục tiêu đối lập nhau. Common-
wealth Bank là một tổ chức tài
chính mà rủi ro phát sinh chủ yếu là
rủi ro tín dụng - lĩnh vực ngân hàng
này đã có kinh nghiệm quản lý rất
tốt. Tuy nhiên, từ quan điểm quản
lý rủi ro doanh nghiệp, một sự quá
tập trung, nếu bị bỏ sót không
được kiểm soát, sẽ vượt quá khẩu vị
rủi ro. 

Bằng cách buộc một tổ chức tài
chính phải đa dạng hoá danh mục
đầu tư, lãnh đạo doanh nhiệp có
thể chỉ đạo cho nhân viên của mình
giảm bớt sự tập trung vào những
lĩnh vực mà họ giỏi - để tiếp xúc
nhiều hơn với lĩnh vực mà họ
không nhất thiết cần phải giỏi - vì
lợi ích của việc cải thiện lợi suất đầu
tư chịu rủi ro. Commonwealth Bank
cho rằng họ có quyền cân bằng,
việc kiểm tra kịch bản (stress test-
ing) được sử dụng để xác định đây
có thực sự là trường hợp cần tác
động hay không. Kiểm tra kịch bản
là một công việc quan trọng của
quản lý rủi ro. Nó vô cùng quan
trọng để kiểm tra định kỳ các tính
toán của chính người làm công tác
quản lý rủi ro, xem các loại rủi ro mà
họ cho rằng có trong thực tế và bản
chất của rủi ro có như họ mong
muốn hay không. Kết quả là, Tập
đoàn thường xuyên hoàn thành các
bài tập giả định với nhiều áp lực, với
các sự kiện kiểm chứng phức tạp
hơn và hoạt động này có thể không
bao giờ thực sự kết thúc. Trong một
ví dụ gần đây, Tập đoàn đã thực

hiện một bài kiểm tra kịch bản được
thiết kế để đo lường khả năng phục
hồi phát triển với những yếu tố bất
lợi bắt nguồn từ Trung Quốc.

Các thông số của thử nghiệm tập
trung vào khả năng của việc suy
giảm mạnh về triển vọng tăng
trưởng ở Trung Quốc và các hiệu
ứng tác động đến nước Úc. Kiểm tra
kịch bản sử dụng các điều kiện khắt
khe như: Tập đoàn phải đối mặt với
sự sụt giảm 4,5% tổng sản phẩm
nội địa Úc, tỷ lệ thất nghiệp tăng
lên 11,5%, giá nhà giảm 35% và tỷ
giá AUD/USD giảm xuống $0,38. Tất
nhiên, các tác động này chưa xảy ra
trước đó, chúng tôi cũng chưa bao
giờ gặp phải một mối quan hệ sâu
sắc về liên kết kinh tế giữa Trung
Quốc và Úc trước đây. Các thử
nghiệm này đã cung cấp một số bài
học giá trị để hỗ trợ các mục tiêu
cân bằng tốt nhất của chúng tôi
trên phạm vi toàn doanh nghiệp. 

Cho đến nay, khuôn khổ quản lý
rủi ro của Commonwealth Bank
phần lớn phù hợp với yêu cầu
chung được áp đặt bởi APRA đối
với các doanh nghiệp tại Úc. Tuy
nhiên, Tập đoàn Commonwwealth
đã thực hiện một bước sâu hơn
khuôn khổ quản lý rủi ro doanh
nghiệp với việc tính toán chu kỳ
mất cân đối giữa tài sản và trách
nhiệm, nó được thiết kế để bù đắp
một số tác động tiêu cực của một
chu kỳ tín dụng điển hình của
doanh nghiệp. Nói một cách đơn
giản, Commonwealth Bank đã thực
hiện một chiến lược tài sản/trách
nhiệm theo đó việc định giá lại tài
sản của mình đi sau việc đánh giá
lại công nợ. Trong một nền kinh tế
nhiều áp lực - lãi suất thấp hơn -
chính sách này tạo thêm thu nhập
để bù đắp những rủi ro tín dụng,
điều xảy ra phổ biến trong một
cuộc suy thoái kinh tế.

Lê THANH TùNG
(Theo Risk Asia 6/2012)
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13Việc xác định khẩu vị rủi ro được xếp
loại cao hơn trong danh sách các ưu
tiên đối với các nhà lãnh đạo thị
trường trong khu vực châu Á. Điều
này đáp ứng các yêu cầu gần đây của

các nhà  quản lý và các công ty xếp hạng, cộng
với nhu cầu đang tăng lên đối với việc quản lý rủi
ro doanh nghiệp và nâng cao tỷ suất sinh lợi hiệu
chỉnh theo rủi ro (risk-adjusted returns).

Khẩu vị rủi ro là một khái niệm tương đối mới
đối với nhiều người nhưng, khi ráp lại một cách
thích hợp, lại là một công cụ mạnh cho việc củng
cố hoạt động kinh doanh tổng thể của các công

ty bảo hiểm và tái bảo hiểm.
Đáng chú ý là trong lĩnh vực bảo hiểm toàn cầu,

những công ty mà có khung quản lý rủi ro doanh
nghiệp mạnh có xu hướng có một khung khẩu vị
rủi ro được xác định rõ, dẫn tới hỗ trợ việc quản
lý tích cực của quá trình mua và nhượng lại rủi ro.

KHẩU VỊ RỦI RO LÀ GÌ?
Tuyên bố/Tuyên ngôn về khẩu vị rủi ro cung

cấp các lý luận logic của việc ra quyết định dựa
trên sự không chắc chắn và khả năng đưa ra
quyết định. Để đạt được điều này, mối quan hệ
giữa rủi ro và giá trị là cơ sở cơ bản.  

Tuyên bố/Tuyên ngôn về khẩu vị rủi ro thường
bao gồm một số thành phần chính:

a Mục tiêu tài chính
a Mục tiêu thanh toán
a Các hạn chế về tài chính và khả năng thanh

toán
a Chú giải về việc ra quyết định bằng sự so

sánh rủi ro và lợi nhuận
Tuyên bố/Tuyên ngôn về khẩu vị rủi ro là duy

nhất đối với từng công ty. Ví dụ, có một vài cách
khác nhau để biểu thị thước đo vốn và khả năng
thanh toán, dựa trên rủi ro kinh tế, các quy định
hoặc các công ty xếp hạng... Khi đã được chứng
nhận, một số cách đo lường có thể (và nên) được
sử dụng.

đối với việc tối ưu
hóa tái bảo hiểm

KHẨU VỊ RỦI RO

Tầm quan trọng của việc tương thích khẩu vị
rủi ro và các thước đo của nó để việc ra quyết
định là tốt nhất sẽ được thảo luận qua ví dụ
về sư tối ưu hóa các chiến lược tái bảo hiểm.



Thước đo định lượng thường bao gồm lợi
nhuận trên vốn chủ mục tiêu, tính biến động của
lợi nhuận và vốn tối thiểu. Theo khái niệm thì tỷ
số khả năng thanh khoản hoặc đánh giá tín
nhiệm có thể được thêm vào.

Một ví dụ đơn giản về Tuyên bồ/Tuyên ngôn
khẩu vị rủi ro như sau:

1. Các yếu tố về tài chính
1.1 Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của một

chu kì kinh doanh là 12%
1.2 Khả năng lợi nhuận âm là dưới 10%
2. Các yếu tố về khả năng thanh toán
2.1 VaR với độ tin cậy 99,5% trong vòng 1 năm
2.2 Vốn hiện thời chịu rủi ro là: 100 triệu đô la

Mỹ
3. Khẩu vị rủi ro thích hợp với kiến thức và

chuyên môn của doanh nghiệp
4. Đạo đức tốt và tuân thủ với các quy tắc và

quy định
Ngoài khía cạnh định tính, minh họa về tuyên

ngôn rủi ro này đề cập tới lợi nhuận, tính biến
động và vốn (xem mục 1.1, 1.2 và 2 ở trên). 3
yếu tố này rất phổ biến đối với nhiều công ty
nhưng có thể được biểu thị với nhiều thước đo
khác nhau.

Trong bảng 1, sự phân phối màu xám đậm và
nhạt biểu thị cho 2 phương án có thể xảy ra đối
với các công ty. Việc lựa chọn một phương án
mới chỉ ra rằng một tập hợp khác của lợi nhuận
trung bình, biến động và vốn. Tuy nhiên, phương
án nào là tốt nhất? 

ỨNG DỤNG: TốI ƯU HóA TÁI BẢO HIỂM
Bảng 2 so sánh các phương án khác nhau của

tái bảo hiểm đối với 3 thước đo khẩu vị rủi ro (lợi
nhuận trung bình, độ biến động và yêu cầu vốn).
Để biết thông tin, các kết quả này có thể được
thu thập thông qua các mô hình vốn hoặc xác
suất của từng phương án.

Bốn phương án được kiểm tra gồm:
1, Gross: Không thực hiện tái bảo hiểm
2, Expiring: Ký kết tái bảo hiểm định phần theo

tỷ lệ 50%
3, Phương án A: Ký kết tái bảo hiểm định phần

theo tỷ lệ 50% và tái bảo hiểm thảm họa vượt
mức bồi thường

4, Phương án B: ký kết tái bảo hiểm thảm họa
vượt mức bồi thường và rủi ro

Để tiện theo dõi, các giá trị tốt nhất sẽ được
đánh dấu màu xanh (v). Chú ý rằng các giá trị này
cũng đáp ứng các giới hạn liên quan từ Tuyên
bố/Tuyên ngôn khẩu vị rủi ro ở trên.
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Phân tích kết quả, phương án B đưa ra các kết quả tốt hơn các tùy
chọn còn lại. Nó đem lại lợi nhuận dự kiến tăng, giảm biến động và
cần đầu tư ít vốn hơn. Kết quả là, dựa trên khẩu vị rủi ro, doanh
nghiệp nên thay đổi cơ cấu tái bảo hiểm và lựa chọn phương án B.

KếT LUậN
Các quyết định then chốt là hiệu quả nhất khi nó tương thích với

Tuyên bố/Tuyên ngôn khẩu vị rủi ro và các thước đo của nó. Các
doanh nghiệp ở khu vực châu Á nên bắt đầu tham gia vào việc sử
dụng để kết nối khẩu vị rủi ro và các quyết định quan trọng. Mục đích
của mỗi quyết định là để cải thiện một cách tổng thể hoạt động kinh
doanh trong điều kiện có liên quan tới doanh nghiệp.

Lê THị Hà LiNH
(Theo Asia Insurance review 04/10/2012)

Bảng 1.  Ba yếu tố chung trong Tuyên ngôn khẩu vị rủi ro
(Lợi nhuận, tính biến động, vốn)

Bảng 2. Ma trận ra quyết định

Số
 m

ô 
ph

ỏn
g

Lợi nhuận (đvt: nghìn)

Lợi nhuận 

Tốt Trung bình Xấu

Tính biến động Vốn

Độ lệch chuẩn
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THS. HuỳNH THị HươNG THảo
đH cônG nGHiệp tHực pHẩm tp Hcm

Vận dụng công cụ tài chính phái sinh 
trong quản lý rủi ro tín dụng tại các
ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Quản lý rủi ro tín dụng
đã trở thành một phần
không thể thiếu trong
hoạt động tín dụng. Với
sự phát triển của các
công cụ tài chính như
hiện nay, đặc biệt là các
công cụ tín dụng phái
sinh thì việc quản lý rủi
ro tín dụng đã được hỗ
trợ rất nhiều thông qua
bản chất tự phòng vệ.
Chúng cho phép tách
rủi ro tín dụng với các
loại hình khác vốn có
trong mỗi công cụ cụ
thể và chuyển rủi ro này
từ người bán rủi ro đến
người mua rủi ro. Chính
vì vậy, hiện nay các
ngân hàng thương mại
(NHTM) đã bắt đầu
quan tâm đến loại hình
công cụ phái sinh này
để quản lý rủi ro.

CÁC SẢN PHẩM PHÁI SINH TíN DỤNG
ĐANG Sử DỤNG TRêN THế GIỚI

Ở các nước phát triển, các hợp đồng
tín dụng phái sinh thường được sử dụng
là: hợp đồng trao đổi tổng số thu nhập,
hợp đồng hoán đổi tín dụng, hợp đồng
quyền chọn tín dụng…

Hợp đồng trao đổi tổng số thu nhập:
theo đó, tổ chức tài chính sẽ cam kết
nhận lấy một khoản thu nhập từ một
hợp đồng cho vay của ngân hàng (bao
gồm cả rủi ro kèm theo là rủi ro tín dụng)
và trả cho ngân hàng này một khoản thu
nhập ổn định (thông thường cao hơn
thu nhập mang lại từ trái phiếu dài hạn
của chính phủ). Điều này có nghĩa là
ngân hàng đã đổi lấy một khoản thu
nhập chứa đựng đầy rủi ro từ cho vay để
nhận lấy một khoản thu nhập khác ổn
định hơn.

Hợp đồng hoán đổi tín dụng: đó là một
thỏa thuận giữa người mua bảo vệ và
người bán bảo vệ, theo đó người mua
định kỳ sẽ thanh toán cho người bán
một khoản phí để nhận được bảo hiểm
cho một khoản cho vay từ người bán
trong trường hợp xảy ra sự kiện tín
dụng. Tại ngày hợp đồng có hiệu lực,
bên bán sẽ chuyển cho bên mua một
khoản tiền tương đương với giá trị
khoản vay được bảo hiểm. Nếu không

có sự kiện tín dụng, khi hết thời hạn giao
dịch, bên mua sẽ chuyển lại cho bên bán
khoản tiền đã nhận ban đầu. Nếu xảy ra
sự kiện tín dụng, bên mua chỉ phải
chuyển phần chênh lệch giữa khoản tiền
ban đầu và giá trị còn lại của khoản vay. 

Hợp đồng quyền chọn mua tín dụng:
Khi ngân hàng lo ngại khoản tín dụng
vừa cấp cho khách hàng có chất lượng
kém, ngân hàng sẽ tìm đến người bán
quyền để mua quyền chọn tín dụng với
một mức phí nhất định phụ thuộc vào
giá trị của khoản cho vay. Khi đến hạn
thu nợ, nếu người đi vay không trả
được nợ, ngân hàng sẽ sử dụng quyền
chọn của mình để được thanh toán
toàn bộ thu nhập cho khoản vay.
Trường hợp người vay thanh toán đầy
đủ và đúng hạn, ngân hàng sẽ bỏ
quyền chọn và chấp nhận mất khoản
phí mua quyền chọn. 



Như vậy, phái sinh tín dụng cho phép
các ngân hàng mua bán các rủi ro tín
dụng tương tự như mua bán rủi ro thị
trường. Nếu như trước đây ngân hàng
và các định chế tài chính gặp phải rủi ro
tín dụng thì họ không thể làm gì ngoại
trừ việc chờ đợi và hy vọng có thể thu nợ
thì giờ đây họ có thể linh hoạt trong việc
quản lý danh mục của rủi ro tín dụng
bằng cách thực hiện các hợp đồng phái
sinh tín dụng để bảo vệ mình tránh
những rủi ro.

Bên cạnh đó, công cụ này rất hiệu quả
giúp ngân hàng trong việc giảm thiểu
rủi ro tín dụng, vì trên thực tế khi người
đi vay bị phá sản, ngân hàng và nhà đầu
tư sẽ phải gánh chịu thiệt hại từ các

khoản cho vay, đầu tư có liên quan. Tuy
nhiên, khoản thiệt hại này vẫn có thể bù
đắp bởi thu nhập từ các phái sinh tín
dụng.

Ở góc độ kinh tế vĩ mô, nhờ phái sinh
tín dụng mà rủi ro trong nền kinh tế
được phân phối. Trong quá khứ, rủi ro
tín dụng tưởng chừng chỉ nảy sinh trong
hoạt động của ngân hàng nay đã được
mở rộng sang đối tượng khác như: công
ty tài chính, quỹ đầu tư mạo hiểm…
Những cú sốc trong kinh tế như đổ vỡ
hay khủng hoảng trong những ngành
riêng lẻ có thể được giảm nhẹ do có sự
tham gia chia sẻ từ những ngành khác,
nhờ đó mà góp phần ổn định hệ thống
tài chính.

Bên cạnh hiệu quả bình ổn, phái sinh
tín dụng cung cấp những thông tin phụ

trợ về mức độ tín nhiệm của người đi
vay thông qua giá cả của nó, thể hiện
tính thanh khoản trên thị trường. Vì thế,
nó có thể cải thiện tính hiệu quả của
thông tin trên thị trường tài chính.

Sự CầN THIếT PHẢI Sử DỤNG CÔNG CỤ
TÀI CHíNH PHÁI SINH TRONG QUẢN TRỊ
RỦI RO TíN DỤNG ở VIỆT NAM

Hệ thống NHTM đóng một vai trò hết
sức quan trọng trong việc huy động
nguồn vốn trong nền kinh tế của đất
nước. Trong khoảng 10 năm gần đây, hệ
thống ngân hàng Việt Nam đã tăng
trưởng mạnh kể cả về quy mô tài sản và
số lượng các ngân hàng. Tính đến thời
điểm hiện nay, Việt Nam có gần 100

NHTM lớn, nhỏ khác nhau.
Kinh nghiệm của hệ thống ngân

hàng các nước phát triển là các dịch vụ
ngân hàng sẽ chiếm ưu thế cộng thêm
với việc chiếc bánh thị trường cho vay
trong nước ngày càng bị chia nhỏ qua
từng năm do sự gia nhập thêm của các
ngân hàng mới (trong nước lẫn nước
ngoài) và sự xuất hiện các kênh đầu tư
khác (đầu tư vào công ty con, đầu tư
vào công ty khác, đầu tư vào thị trường
chứng khoán…) đã làm tỷ lệ của khoản
mục cho vay có xu hướng giảm đi. Tuy
nhiên, tỷ lệ của khoản mục cho vay
giảm qua các năm nhưng không có
nghĩa là giá trị tuyệt đối của dư nợ tín
dụng của các ngân hàng cũng giảm mà
vẫn tăng do tỷ lệ này được tính trên
tổng tài sản mà các ngân hàng có

khuynh hướng tăng tài sản của ngân
hàng mình qua từng năm.

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.

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 (TCTD) 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:

- Nền kinh tế mang tính toàn cầu nên
khủng hoảng tài chính đã dẫn đến suy
thoái kinh tế thế giới, có quốc gia bị
ảnh hưởng nhiều và một số quốc gia 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.

- Các ngân hàng trước đây chạy theo
chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, cấp tín
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Các chỉ tiêu tài chính cơ bản toàn ngành ngân hàng đến 31/8/2012 
(nghìn tỷ đồng) Nguồn: cafef.vn

Tổng tài sản          Dư nợ             Vốn tự có Vốn điều lệ         Huy động

5,030

2,880

416 387

3,165



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. 

Vì vậy, các NHTM đã đưa ra nhiều
chính sách: trích lập dự phòng, quản lý
và kiểm soát chặt chẽ rủi ro, cơ cấu lại
mô hình tổ chức quản lý rủi ro. Tuy
nhiên, việc sử dụng kết hợp các biện
pháp phòng ngừa rủi ro này vẫn chưa
được hiệu quả. Do đó, việc áp dụng các
nghiệp vụ phái sinh là cần thiết bởi lẽ,
các nghiệp vụ phái sinh sẽ phân tán rủi
ro và vấn đề chính là giúp ngân hàng
tạo ra tài sản có mang tính thanh khoản
cao trên cơ sở những tài sản kém thanh
khoản, tạo cho ngân hàng một nguồn
vốn mới từ các khoản vay của mình.

VậN DỤNG CÔNG CỤ TÀI CHíNH PHÁI
SINH TRONG QUẢN LÝ RỦI RO TíN DỤNG
TẠI CÁC NHTM ở VIỆT NAM

Phái sinh tín dụng thực sự là một sản

phẩm mới trong công nghệ quản lý rủi
ro tín dụng của các NHTM, việc nghiên
cứu và sử dụng sản phẩm này sao cho
hiệu quả đòi hỏi các NHTM phải nỗ lực
mới thành công.

- Thành lập phòng kinh doanh sản
phẩm phái sinh tín dụng đạt tiêu
chuẩn: Phòng kinh doanh sản phẩm
phái sinh tín dụng phải được trang bị cơ
sở vật chất hiện đại nhất để thuận tiện
thực hiện các giao dịch, máy móc trang
thiết bị phải kết nối được với hệ thống
ngân hàng của thế giới và hệ thống
thông tin toàn cầu.

- Làm chủ được các công cụ phái
sinh tín dụng đang thực hiện: Kinh
nghiệm quốc tế cho thấy những thua
lỗ lớn do các công cụ phái sinh gây ra
thường là do các sản phẩm mới quá
tinh xảo mà đặc tính của chúng trong
thực tế rất khác so với những  gì mà
người ta dự đoán. Trong khi các ngân
hàng ở Việt Nam chưa có đủ kinh
nghiệm và hiểu biết sâu về các công cụ

tín dụng phái sinh, trước hết nên phát
triển dần với các công cụ đơn giản sau
đó mới đa dạng hóa sản phẩm phái
sinh tới khách hàng.

- Quản trị rủi ro hiệu quả: các ngân
hàng phải có hệ thống quản trị rủi ro
hiệu quả đặc biệt là khả năng định
lượng được rủi ro vì với việc tham gia
vào kinh doanh công cụ phái sinh, việc
đo lường rủi ro sẽ trở nên phức tạp hơn
nhiều đối với danh mục đầu tư đa dạng.  

- Chất lượng danh mục tín dụng cơ
sở: Đây là cơ sở để quyết định giá cả các
công cụ phái sinh, việc đồng bộ và
công khai chất lượng danh mục tín
dụng cơ sở giữa các NHTM với nhau
đồng thời phù hợp với quy định quốc
tế về xếp hạng tín dụng sẽ giúp các
công cụ phái sinh tín dụng hoàn thiện
hơn.

- Mặt khác, cần tập trung ưu tiên đào
tạo và bồi dưỡng cho các cán bộ trực
tiếp kinh doanh về các công cụ tín
dụng phái sinh vì đây là những sản
phẩm mới, phức tạp cả về lý thuyết lẫn
thực tiễn áp dụng.

Tại Việt Nam, các công cụ phái sinh
tín dụng còn là một khái niệm mới
nhưng trong tương lai thì Việt Nam là
một thị trường đầy tiềm năng cho hoạt
động này. Sản phẩm này đặc biệt hữu
ích đối với các tổ chức có khả năng dễ
chịu rủi ro tín dụng như các ngân hàng,
giúp cho các ngân hàng giảm được khả
năng rủi ro vì khách hàng không trả
được nợ hay thứ hạng tín dụng của
khách hàng vay vốn bị suy giảm .
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Năm 2008 2009 2010 2011 2012

Tỷ lệ nợ xấu 2,17% 2,2% 2,14% 3,3% 6%

Tốc độ tăng nợ xấu 74,37% 27,33% 41,92% 60,55% 60,00%

Nguồn: cafef.vn

Một số chỉ tiêu về nợ xấu của các NHTM tại Việt Nam
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Đề án “Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và các
doanh nghiệp bảo hiểm” đã được Thủ tướng Chính phủ
ký quyết định số 1826/QĐ-TTg ngày 06/12/2012 thông
qua và các đơn vị hữu quan  đang triển khai các bước đi
cần thiết. Đồng thời, Quyết định số 2330/QĐ-BTC về
thực hiện các giải pháp tái cơ cấu và phát triển thị
trường bảo hiểm (TTBH) giai đoạn 2011 – 2015, cũng
như Thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ
Tài chính đã tạo động lực bứt phá và tăng cường cạnh
tranh lành mạnh cho TTBH trong thời gian tới...

Điểm nhấn tái cấu trúc 
phát triển ngành Bảo hiểm 
theo yêu cầu thị trường

và



19

TS. NguyễN MiNH PHoNg,  TS. NguyễN THị KiM NHã

Thứ nhấT, đa dạng hóa, chuyên
biệT hóa và nâng cao chấT lượng
các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm
cung cấp. 

Đa dạng hóa các sản phẩm bảo hiểm
(Bh) mới là trọng tâm trong tái cấu trúc
ttBh thời gian tới. thành công sẽ đến
với Dn 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 DnBh phải sớm khắc phục những
tồn tại như: Số lượng sản phẩm Bh 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 Bh 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 Bh ngày
càng đa dạng của khách hàng, như Bh
tín dụng xuất khẩu, Bh nông nghiệp, Bh
bảo lãnh, Bh sức khỏe, trách nhiệm
khám chữa bệnh và các sản phẩm Bh y
tế, hưu trí, Bh tài sản cá nhân, Bh trách
nhiệm; Bh liên kết đầu tư, Bh vi mô phục
vụ cho người có thu nhập thấp,...

ngoài ra, cần quan tâm phát triển các
sản phẩm bancasurrance-mô hình hợp
tác giữa ngân hàng và DnBh; cũng như
mở rộng các giao dịch Bh qua tổ chức
môi giới và môi giới độc lập (ở nước
ngoài, các giao dịch này chiếm tới 90%
giao dịch trên thị trường, còn ở Việt
nam, giao dịch Bh qua môi giới mới chỉ
chiếm khoảng 17%; trong đó, những
giao dịch Bh qua môi giới độc lập vẫn là

con số 0) bên cạnh mô hình đại lý bán
Bh dựa trên mối quan hệ cá nhân.

Để các DnBh 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
Bh phổ thông; quy định cụ thể các
nguyên tắc quản trị DnBh, tiếp cận
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.

Thứ hai, Tái cấu Trúc hệ Thống các
doanh nghiệp bảo hiểm

ttBh Việt nam từ năm 2005 đã trải
qua giai đoạn phát triển nóng, số lượng
các DnBh gia nhập thị trường tăng
nhanh qua các năm, trong khi dung
lượng thị trường thay đổi chậm. Kết quả
của giai đoạn tăng trưởng nóng này,
nhiều DnBh đang gánh chịu tỷ lệ bồi
thường cao tới mức báo động, không
kiểm soát được bồi thường phát sinh.
hiệu quả kinh doanh của nhiều DnBh
còn thấp, thể hiện ở tỷ suất sinh lời thấp,
khả năng thanh toán khá hạn chế…
theo cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm
(Bộ tài chính), Việt nam hiện có 29 công
ty bảo hiểm phi nhân thọ và 14 công ty
bảo hiểm nhân thọ đang hoạt động.
mặc dầu đang phát triển với tốc độ 2
con số/năm, song năm 2013 sẽ là năm
thứ ba liên tiếp, thị trường bảo hiểm Việt
nam có tốc độ tăng trưởng doanh thu
thụt lùi so với năm trước. năm 2011,
tổng công ty Bảo minh có tới 36/60 đơn
vị không hoàn thành kế hoạch doanh

thu và có 18/60 đơn vị không có tăng
trưởng. 

Bởi vậy, ngành bảo hiểm cần phải
thực hiện tái cơ cấu mạnh mẽ các DnBh
để xây dựng thị trường bảo hiểm minh
bạch, lành mạnh, hiệu quả, công bằng
theo hướng chuẩn hóa các quy định về
quản trị, tiêu chuẩn an toàn tài chính,
quản lý rủi ro. các DnBh cần có những
thay đổi trong chiến lược kinh doanh,
tập trung vào hiệu quả hoạt động; tăng
cường quản trị Dn, nâng cao lợi thế
cạnh tranh của Dn; tập trung đào tạo và
phát triển đội ngũ đại lý tận tâm và
chuyên nghiệp; tuân thủ những quy
định (ví dụ chứng nhận iSo 9001:2008)
về hệ thống quản lý chất lượng; không
mở rộng địa bàn hoạt động ồ ạt và chủ
động tìm cách tận dụng các lợi thế của
mình. chẳng hạn, như Bic mở rộng kênh
phân phối bằng cách tận dụng hệ thống
chi nhánh ngân hàng BiDV. chi nhánh,
VpĐD chỉ là một kênh phân phối đóng
vai trò là các điểm kinh doanh trực tiếp.
hiện nay, ngoài mở văn phòng, các công
ty đang theo hướng mở rộng kênh phân
phối như bancassurance, trực tuyến…
tổng công ty cp Bảo hiểm Bưu điện (pti)
cũng có kế hoạch mở rộng sự hiện diện
tại nhiều tỉnh, thành, nhưng công ty sẽ
tận dụng hệ thống bưu cục trên toàn
quốc (đây là một trong những lợi thế lớn
của pti mà các công ty bảo hiểm khác
không có) để phân phối sản phẩm và tới
đây có thể triển khai cả việc bồi thường.

các DnBh cần được tái cấu trúc theo
nguyên tắc thị trường, tự nguyện, tự
chịu trách nhiệm, với cơ cấu quản trị
điều hành thống nhất, minh bạch,
chuyên nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt

Trên thực tế, đẩy mạnh tái cấu trúc và phát triển các doanh nghiệp bảo hiểm
(DNBH) đáp ứng yêu cầu thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng trở thành
xu hướng và nhiệm vụ chung cho toàn ngành, cũng như cho mỗi DNBH; 
đồng thời, để TTBH phát triển mạnh và bền vững thì vẫn cần một động lực
mạnh mẽ từ nhiều phía, theo đó nổi lên bốn điểm nhấn chủ yếu sau đây:



hơn các nhu cầu, đặc điểm và quy mô phát triển
của thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản
trị rủi ro theo thông lệ quốc tế. trong quá trình tái
cấu trúc về tổ chức, mô hình công ty mẹ - con sẽ
ngày càng là sự lựa chọn tốt để nâng cao năng lực
cạnh tranh và sẵn sàng bước vào cuộc chơi toàn
cầu của thị trường bảo hiểm. 

theo tinh thần Đề án tái cấu trúc ttcK 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 công ty bảo hiểm, sàng lọc các công ty
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 DnBh. trên cơ sở
đó, tiến hành đánh giá, phân loại Dn và áp dụng
các biện pháp tái cấu trúc đối với từng nhóm, cụ
thể: (i) nhóm 1 gồm các DnBh đảm bảo khả năng
thanh toán, DnBh phi nhân thọ hoạt động kinh
doanh Bh gốc có lãi từ 2 năm liên tục trở lên; (ii)

nhóm 2 gồm các DnBh phi nhân thọ đảm bảo khả
năng thanh toán và hoạt động kinh doanh Bh gốc
không có lãi trong 2 năm liên tục; (iii) nhóm 3 gồm
các DnBh có nguy cơ không đảm bảo khả năng
thanh toán; (iv) nhóm 4 gồm các DnBh mất khả
năng thanh toán bị đặt trong tình trạng kiểm soát
đặc biệt. áp dụng các biện pháp khôi phục khả
năng thanh toán theo quy định của pháp luật: Đối
với các DnBh thuộc nhóm 1: tiếp tục củng cố và
duy trì hoạt động kinh doanh, thận trọng cho phép
mở rộng phạm vi hoạt động; yêu cầu tăng cường
công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; rà soát mạng
lưới và bộmáy tổ chức hoạt động. Đối với các DnBh
thuộc nhóm 2: nâng cao năng lực tài chính, năng
lực quản trị Dn; hiệu quả và an toàn trong hoạt
động đầu tư, kinh doanh Bh; yêu cầu các Dn tự xây
dựng và thực hiện phương án kinh doanh hiệu quả,
tập trung vào các phân khúc thị trường thế mạnh;
cắt giảm chi phí khai thác và quản lý, tinh giản bộ
máy tổ chức hoạt động và mạng lưới khai thác. Sau
thời hạn 24 tháng, nếu vẫn không có lãi, cơ quan
quản lý bảo hiểm sẽ thu hẹp phạm vi và nội dung
hoạt động của DnBh. Đối với các DnBh thuộc
nhóm 3: yêu cầu các Dn tự xây dựng và thực hiện
phương án khôi phục khả năng thanh toán; tăng
vốn, nâng cao năng lực tài chính; xây dựng phương
án tái bảo hiểm; chuyển giao hợp đồng Bh; cải tổ
bộ máy tổ chức hoạt động; tăng cường hiệu quả và
an toàn hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh
Bh; nâng cao năng lực quản trị công ty. Đối với các
DnBh thuộc nhóm 4: Bộ tài chính thành lập Ban
Kiểm soát khả năng thanh toán để áp dụng các
biện pháp khôi phục khả năng thanh toán theo
quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm. trường
hợp sau khi đã áp dụng các biện pháp mà vẫn
không khôi phục được khả năng thanh toán, DnBh
thực hiện các thủ tục phá sản theo quy định của
pháp luật.

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 DnBh; củng
cố, phát triển, kiện toàn mô hình tổ chức và hoạt
động của các DnBh, đa dạng hóa sở hữu nhằm hạn
chế biểu hiện khép kín, độc quyền trong kinh
doanh Bh. 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 DnBh không quá 20% vốn điều lệ của
DnBh; nâng cao mức độ an toàn tài chính và hiệu
quả hoạt động đầu tư, yêu cầu các DnBh tăng vốn,
bảo đảm phù hợp với phạm vi và mức độ rủi ro; duy
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trì khả năng thanh toán, hiệu quả đầu
tư, an toàn tài sản; Đẩy mạnh hoạt động
kinh doanh Bh, yêu cầu các DnBh 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 Dn phát triển sản phẩm mới đáp
ứng nhu cầu của người tham gia Bh;
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 Bh; công khai và minh bạch
hóa thông tin về cơ cấu tổ chức bộ máy,
khả nặng 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 DnBh; 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 Bh.

Đặc biệt, về phía mình, với vai trò là cơ
quan chủ quản, trong thời gian tới, Bộ
tài chính cần quán triệt và tạo mọi điều
kiện thuận lợi để đạt mục tiêu tái cơ cấu
và phát triển Bảo Việt trở thành thương
hiệu về tài chính và Bh không chỉ trong
nước, mà còn mang tầm khu vực, tiếp
cận dần với thông lệ quốc tế.

Thứ ba, đa dạng hóa các nguồn
vốn và pháT Triển Thị Trường vốn
đầu Tư bảo hiểm 

Đa dạng hóa các nguồn vốn và kênh
đầu tư vào ttBh phải là một trọng tâm
trong chiến lược tái cấu trúc và phát
triển lâu dài của Bh Việt nam; trong đó,

cần đặc biệt khuyến khích nhà đầu tư cá
nhân, giảm bớt sự phụ thuộc vào dòng
vốn từ khu vực ngân hàng, chủ động
thu hút các nguồn vốn trung và dài hạn
từ các nhà đầu tư khác ở trong và ngoài
nước thông qua hình thức liên doanh…

Việc các DnBh nước ngoài tham gia
vào ttBh Việt nam, đặc biệt là trong
khối Bh phi nhân thọ là xu thế tất yếu, vì
ttBh Việt nam là thị trường mới, có
nhiều tiềm năng, các DnBh trong nước
còn thiếu và yếu nhiều nghiệp vụ. trong
khi đó, các DnBh nước ngoài có thể hỗ
trợ chuyên gia và các nguồn lực cần
thiết trong những lĩnh vực như quản trị
Dn, công nghệ đào tạo, sản phẩm và
phân phối sản phẩm, các vị trí quản lý
nhân sự;  hoàn thiện và ứng dụng cntt
trong việc quản lý khách hàng, bồi
thường, giám định kịp thời, chính xác,
ngăn chặn trục lợi bảo hiểm; đào tạo
chuyên sâu và chuẩn hoá nhân sự trong
tất cả các bộ phận, nhằm đáp ứng mọi
yêu cầu trong hoạt động và chuẩn bị
cho việc phát triển nhanh và mạnh của
ttBh Việt nam trong những năm tới.
tuy nhiên, về nguyên tắc, DnBh nội cần
phải chuẩn bị đầy đủ hơn, nâng tầm về
công nghệ, chất lượng quản lý nhân
sự… để hấp dẫn và thu hút vốn ngoại
hiệu quả trong quá trình tái cấu trúc. 

Thứ Tư, Tăng cường sự quản lý
giám sáT chặT chẽ của nhà nước
bảo đảm Thị Trường bảo hiểm
hoạT động lành mạnh, ổn định,
vững chắc.

Quản lý nhà nước về Bh thời gian tới
cần, một mặt, hạn chế cấp phép cho các
DnBh“nội ngành”, thúc đẩy và giám sát
chặt chẽ quá trình thoái vốn đa ngành
vào bảo hiểm của các tập đoàn Dnnn
trong diện phải thoái vốn; mặt khác, cần
có chính sách giảm dần sự độc quyền
hình thành một cách vô hình trong việc
Bh tại các ngành, các lĩnh vực kinh tế
trọng yếu.

Để tăng cuờng chất lượng thông tin
và lành mạnh ttBh, cần sớm thành lập
và duy trì hoạt động tổ chức định mức
tín nhiệm tại Việt nam; ban hành các
quy định xác lập tiêu chí đánh giá, phân
loại DnBh dựa trên ba tiêu chí: mức độ
an toàn tài chính, quản trị rủi ro Dn và
minh bạch hóa thông tin; tổ chức đánh
giá, phân loại và thực hiện các giải pháp
phù hợp để tái cấu trúc và giám sát hoạt
động các DnBh .

Đặc biệt, cần tăng cường sự phối hợp
đồng bộ các cơ quan hữu quan, nhất là
Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ
Lao động – thương binh và Xã hội, ngân
hàng nhà nước, Bộ công an, Bộ tư pháp,
Bộ thông tin và truyền thông  trong
tuyên truyền các chủ trương, chính sách
về ttBh, tái cơ cấu các DnBh và thực
hiện các giải pháp tái cấu trúc các DnBh;
thanh tra, giám sát ttBh; xử lý nghiêm
các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy
định của pháp luật dân sự, hình sự; các
hành vi lừa đảo, giả mạo, lạm dụng làm
tổn hại lợi ích của khách hàng; bảo đảm
ổn định tâm lý, tạo sự đồng thuận trong
xã hội, tránh gây tác động tiêu cực đến
tiến trình phát triển của ttBh…

Các DNBH cần được tái
cấu trúc theo nguyên
tắc thị trường, tự
nguyện, tự chịu trách
nhiệm, với cơ cấu quản
trị điều hành thống
nhất, minh bạch,
chuyên nghiệp, đáp
ứng ngày càng tốt hơn
các nhu cầu, đặc điểm
và quy mô phát triển
của thị trường, nâng
cao năng lực tài chính,
quản trị rủi ro theo
thông lệ quốc tế. 
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Trong những năm gần đây, bên cạnh
kênh phân phối truyền thống là Đại lý bảo
hiểm cá nhân, các doanh nghiệp bảo hiểm
nhân thọ đã và đang triển khai khá hiệu
quả việc bán bảo hiểm qua nhiều kênh
khác như mô hình tổng đại lý, kênh hợp tác
với ngân hàng, bưu điện… Tuy vậy, tính
đến thời điểm này, kênh Đại lý bảo hiểm cá
nhân vẫn chiếm tỷ lệ trọng yếu và đóng vai
trò quyết định. Bởi thế, tuân thủ trong hoạt
động Đại lý bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt là
Đại lý bảo hiểm cá nhân luôn là vấn đề mà
các doanh nghiệp bảo hiểm quan tâm và
trăn trở.

Thực tế, khi nền kinh tế Việt Nam rơi vào
khủng hoảng, việc tuân thủ trong hoạt
động Đại lý bảo hiểm nhân thọ đã bộc lộ
không ít những bất cập, tiềm ẩn nhiều rủi
ro cho khách hàng và các doanh nghiệp
bảo hiểm. Trong thời gian qua, các phương
tiện thông tin đại chúng có phản ánh đến
nhiều sai phạm của đối tượng này trong
đó điển hình là vụ lừa đảo hơn 300 tỷ đồng
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh của  bà Bùi
Thị Thu Hằng – từng là Đại lý của  một
công ty bảo hiểm. 

Với mong muốn hướng đến một thị
trường bảo hiểm phát triển lành mạnh,
bền vững và hiệu quả, trong bài viết
này, chúng tôi hy vọng sẽ phác thảo
một bức tranh tổng thể về thực trạng,
nguyên nhân, hệ quả phát sinh từ
những vi phạm trong việc tuân thủ của
Đại lý và từ đó bàn về những giải pháp
để hạn chế vi phạm này cũng như chia
sẻ kinh nghiệm trong việc xử lý vi phạm
của Đại lý.

Thực Trạng vi phạm Tuân Thủ của
đại lý

thực tế cho thấy hành vi vi phạm của
Đại lý diễn ra hết sức tinh vi, đa dạng với
nhiều hình thức khác nhau, song tựu
trung lại vi phạm này được thể hiện ở 02
lĩnh vực chính là: i) vi phạm về tư vấn bảo
hiểm và ii) vi phạm về tài chính – tức là
chiếm dụng tiền của doanh nghiệp bảo
hiểm và/hoặc khách hàng.
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Tăng cường 
tuân thủ trong
hoạt động đại lý 
Bảo hiểm nhân thọ
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Vi phạm về tư vấn bảo hiểm: 
Vi phạm này xảy ra trong suốt quá

trình giao kết và thực hiện hợp đồng
bảo hiểm, trong đó phổ biến là những
hành vi sau:

- thiếu trách nhiệm trong đánh giá
ban đầu về khách hàng như: không
đánh giá đầy đủ và/hoặc che giấu tình
hình sức khỏe của đối tượng được bảo
hiểm (chẳng hạn, khách hàng bị bệnh
tâm thần, liệt, nhiễm trùng huyết từ
sang tổn da… với những biểu hiện bất
thường có thể nhận biết bằng khi tiếp
xúc… nhưng Đại lý không thể hiện
trong Báo cáo đại lý), tình hình tài chính

của bên mua bảo hiểm (chẳng hạn,
khách hàng hoàn cảnh kinh tế khó khăn
nhưng lại mua bảo hiểm với số tiền
vượt quá khả năng).

- tư vấn cho khách hàng không đúng
quy định như: kê khai thông tin hộ hoặc
tự ý chỉnh sửa thông tin khách hàng
trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, thuyết
phục hoặc để khách hàng kê khai
không đúng sự thật về đối tượng được
bảo hiểm, tư vấn cho khách hàng về các
đặc tính của sản phẩm không đầy đủ
hoặc tư vấn khi đại lý chưa đủ điều kiện
khai thác theo luật định, tự ý chỉnh sửa
thông tin và/hoặc ký mạo danh khách
hàng trên tài liệu minh họa bán hàng…

- tự ý lập hồ sơ yêu cầu bảo hiểm,
đóng phí bảo hiểm ước tính khi khách
hàng chưa đồng ý tham gia bảo hiểm.

- Đánh tráo đối tượng được chỉ định
đi kiểm tra sức khỏe dẫn đến sai lệch về
kết quả kiểm tra sức khỏe.

- tự ý tạo sản phẩm bảo hiểm và bán
cho khách hàng trong khi doanh
nghiệp bảo hiểm không có sản phẩm
đó, ví dụ: Đại lý Bùi thị thu hằng bán
sản phẩm bảo hiểm “Đáo hạn hợp
đồng bảo hiểm” mà công ty không có.

- Xúi giục khách hàng hủy hợp đồng
bảo hiểm cũ để tham gia hợp đồng mới.

- thực hiện khuyến mại nằm ngoài
quy định của doanh nghiệp bảo hiểm
và pháp luật.

- chậm hoặc không bàn giao bộ hợp
đồng bảo hiểm cho khách hàng nên
khách hàng không có đủ thời gian để
thực hiện quyền hủy hợp đồng trong
thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm.

- tư vấn cho khách hàng trục lợi để
được hưởng quyền lợi bảo hiểm bằng
việc: tư vấn cho khách hàng bị bệnh tật
thông thường nhưng xin bệnh viện
được nằm viện điều trị lâu ngày để
hưởng trợ cấp nằm viện; giả mạo hồ sơ
y tế hoặc ghi thêm tình tiết để hợp lý
hóa hồ sơ chứng từ yêu cầu giải quyết
quyền lợi bảo hiểm; bị tử vong do bệnh
nhưng lập hồ sơ yêu cầu giải quyết do
tai nạn sinh hoạt, chết đuối; tạo dựng

hiện trường giả...
những vi phạm của Đại lý đề cập ở

trên trong lĩnh vực tư vấn bảo hiểm
nhằm mục đích chính là hưởng thù lao,
hoa hồng, đạt các tiêu chuẩn thi đua và
thường có liên quan mật thiết với
những khách hàng có mục đích trục lợi
bảo hiểm.

Vi phạm về tài chính
Bên cạnh hành vi vi phạm trong lĩnh

vực tư vấn bảo hiểm thì hành vi chiếm
dụng tiền của Đại lý  cũng là vấn đề
đáng báo động trong giai đoạn hiện
nay. Vi phạm này thực hiện ở cả trong
và ngoài phạm vi ủy quyền của doanh
nghiệp bảo hiểm cho Đại lý, thể hiện ở
việc chiếm dụng tiền của khách hàng
và của doanh nghiệp bảo hiểm bao
gồm: phí bảo hiểm, tiền tạm ứng từ giá
trị giải ước và tiền hoàn trả tạm ứng
theo hợp đồng, tiền thanh toán giá trị
giải ước khi hợp đồng chấm dứt hiệu
lực trước thời hạn và các khoản tiền
khác liên quan hoặc không liên quan
đến hợp đồng bảo hiểm thông qua
những thủ đoạn sau:

- chiếm dụng phí bảo hiểm bằng
cách: dùng giấy nộp phí bảo hiểm ước
tính để thu phí bảo hiểm định kỳ, thu
phí không sử dụng ấn chỉ của doanh
nghiệp bảo hiểm phát hành (như viết
giấy biên nhận, dùng giấy nộp tiền của
ngân hàng, tạo lập hóa đơn giả…), thu
phí rồi mượn hóa đơn của khách hàng
mang về công ty hủy, thu phí bảo hiểm
theo định kỳ năm rồi tự ý làm thủ tục
thay đổi định kỳ đóng phí sang tháng,
thuyết phục khách hàng đóng phí
trước với hứa hẹn được chiết khấu
giảm phí cao,...

- chiếm dụng các khoản tiền khác
của khách hàng liên quan đến hợp
đồng bảo hiểm với những thủ đoạn:
thu tiền hoàn trả khoản tạm ứng theo
hợp đồng của khách hàng nhưng
không nộp về công ty, giả mạo giấy ủy
quyền của khách hàng và mượn bộ hợp
đồng bảo hiểm gốc từ khách hàng để
làm thủ tục tạm ứng hay chấm dứt hợp

THS. PHí THị QuỳNH Nga
TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ
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đồng trước thời hạn rồi chiếm đoạt
tiền, mượn giấy chứng minh nhân
dân của khách hàng để ra ngân
hàng nhận tiền hoặc mở tài khoản
cá nhân mang tên khách hàng và
làm thẻ Atm sau đó rút tiền bằng
chính thẻ Atm đó...

- chiếm dụng các khoản tiền vay
mượn tiền của khách hàng không
liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.

nguyên nhân và hậu quả 
Nguyên nhân: những vi phạm

của đại lý được đề cập ở trên phát
sinh do nhiều nguyên nhân cả về
chủ quan và khách quan, trong đó
chủ yếu là do:  

- Về phía Đại lý: sự hiểu biết về
pháp luật thường hạn chế và họ
không phải là người lao động của
doanh nghiệp bảo hiểm, hoạt động
đại lý là một hoạt động thương mại
khá độc lập, các doanh nghiệp bảo
hiểm quản lý Đại lý chủ yếu thông
qua doanh số khai thác và tỷ lệ thu
phí nên Đại lý có thể đồng thời thực
hiện nhiều hoạt động kinh doanh
khác nhau. phần lớn vụ việc Đại lý
chiếm dụng tiền thường là do ngoài
hoạt động đại lý họ còn thực hiện
những hoạt động khác có tính rủi ro
cao như đầu tư tài chính, bất động
sản, cho vay với lãi suất cao, chơi
hụi, đánh bạc... nên khi các hoạt
động này thua lỗ họ sẵn sàng và tìm
mọi cách để chiếm dụng tiền của
khách hàng, của doanh nghiệp
nhằm bù đắp nợ nần.

- Về phía khách hàng: phần lớn có
thói quen giao dịch với Đại lý bằng
lòng tin nên sơ suất không yêu cầu
Đại lý cung cấp hóa đơn do doanh
nghiệp phát hành khi thu phí bảo
hiểm hoặc chấp nhận cho Đại lý ký
nhận bằng giấy biên nhận thu phí
viết tay, cho Đại lý mượn chứng
minh nhân dân và hợp đồng bảo
hiểm gốc, mượn lại hóa đơn thu phí
nên đã tạo cơ hội cho Đại lý chiếm
dụng tiền, thay đổi địa chỉ nhưng
không thông báo cho doanh
nghiệp bảo hiểm nên các thông báo

về tình trạng hợp đồng từ doanh
nghiệp không đến được với khách
hàng và khách hàng không phát
hiện được số phí đã đóng hoặc số
tiền hoàn trả tạm ứng thanh toán
qua Đại lý đã bị chiếm dụng

- Về phía một số doanh nghiệp bảo
hiểm: i) chưa thực sự chú trọng đến
việc sàng lọc ứng viên khi tuyển
dụng và tình trạng tuyển dụng đại
lý có lịch sử vi phạm vẫn diễn ra khá
phổ biến, quản lý đại lý chưa thực sự
sâu sát và chặt chẽ, công tác đào tạo
đại lý đặc biệt là đào tạo về đạo đức
nghề nghiệp của đại lý và quy trình
tư vấn, khai thác bảo hiểm ở một số
doanh nghiệp bảo hiểm còn hạn
chế, việc xử lý vi phạm của Đại lý
còn lúng túng và chưa nghiêm khắc,
chưa kịp thời; ii) chưa có thông báo
rộng rãi và cụ thể cho khách hàng
về phạm vi ủy quyền cũng như giới
hạn trách nhiệm của doanh nghiệp
đối với hoạt động của Đại lý, chưa
cảnh báo chi tiết cho khách hàng về
những giao dịch họ không được
thực hiện thông qua Đại lý; iii) cán
bộ nhân viên thực hiện công tác
nghiệp vụ tại nhiều doanh nghiệp
bảo hiểm có nhiều sai sót trong việc:
đối chiếu chữ ký khách hàng, thẩm
định hồ sơ yêu cầu tham gia bảo
hiểm, quản lý ấn chỉ thu tiền và xử
lý thu hồi hóa đơn, thực hiện thủ tục
tạm ứng theo hợp đồng cho khách
hàng, giải quyết thay đổi điều kiện
hợp đồng, giải quyết chấm dứt hợp
đồng trước thời hạn... nên đã tạo sơ
hở cho Đại lý sai phạm.

- Về phía nhà cung cấp dịch vụ
trung gian: i) nhiều thông báo của
doanh nghiệp bảo hiểm như thông
báo nợ phí, thông báo tình trạng
hợp đồng, thông báo chấp nhận các
thay đổi của hợp đồng gửi đến được
khách hàng do bưu điện gửi nhầm
đến địa chỉ khác nên khách hàng
không biết được hợp đồng bị nợ phí
và không thể phát hiện các hành vi
chiếm dụng phí của Đại lý, ii) cán bộ
ngân hàng sơ suất trong khâu đối
chiếu chứng minh nhân dân với
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Tính đến thời
điểm này, kênh

Đại lý bảo hiểm cá
nhân vẫn chiếm

tỷ lệ trọng yếu và
đóng vai trò

quyết định. Bởi
thế, tuân thủ

trong hoạt động
Đại lý bảo hiểm

nhân thọ, đặc biệt
là Đại lý bảo hiểm

cá nhân luôn là
vấn đề mà các
doanh nghiệp

bảo hiểm quan
tâm và trăn trở.
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người mở tài khoản, người nhận tiền
nên các khách hàng không nhận được
những khoản tiền do doanh nghiệp bảo
hiểm chi trả.

ngoài các nguyên nhân chủ yếu trên,
việc gia tăng các sai phạm của đại lý còn
là do: i) chế tài xử phạt vi phạm hành
chính còn nhẹ, ii) thiếu hợp tác cần thiết
từ phía các cơ quan chức năng đặc biệt
là cơ quan công an nên rất ít các sai
phạm của đại lý bị truy cứu trách nhiệm
hình sự mặc dù dấu hiệu phạm tội rõ
ràng, iii) ngoại trừ, Bảo Việt nhân thọ có
các văn phòng, chi nhánh tại khắp các
tỉnh thành trên phạm vi cả nước, hầu hết
các doanh nghiệp bảo hiểm chỉ có trụ sở
chính và chi nhánh đặt tại hà nội, Sài
gòn và một số thành phố lớn, do đó
không thể quản lý trực tiếp được hoạt
động Đại lý mà việc quản lý đại lý chủ
yếu thông qua các tổng đại lý nên các
Đại lý dễ dàng vi phạm.

Hậu quả: Khi xảy ra vụ việc vi phạm
của Đại lý đặc biệt là vi phạm về tài
chính, không chỉ khách hàng bị thiệt hại
mà các doanh nghiệp bảo hiểm đều bị
ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh
doanh, đó là:

- tốn kém thời gian, chi phí, nhân lực
để: i) điều tra, xác minh thu thập chứng
cứ làm rõ vụ việc, ii) giải quyết vấn đề
khủng hoảng dư luận, truyền thông; iii)
đề nghị, phối hợp với cơ quan chức
năng để giải quyết, iv) bồi thường thiệt
hại cho khách hàng trước những sai
phạm của Đại lý thuộc trách nhiệm của
doanh nghiệp bảo hiểm...

- phải đối diện với những khiếu nại,
khiếu kiện của khách hàng và sự cạnh
tranh không lành mạnh từ phía đối thủ.

- uy tín cũng như hiệu quả kinh doanh
của doanh nghiệp về ngắn hạn lẫn dài
hạn đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

- Lãnh đạo, cán bộ của doanh nghiệp
bảo hiểm bị liên lụy, thậm chí bị truy cứu
trách nhiệm hình sự. 

giải pháp hạn chế những sai phạm
của đại lý

Để hạn chế những vi phạm của Đại lý
và nâng cao tính tuân thủ trong hoạt
động đại lý bảo hiểm, trên cơ sở tổng

kết tình hình thực tiễn, hướng tới “thị
trường bảo hiểm nhân thọ phát triển
bền vững, hiệu quả”, chúng tôi đưa ra
những giải pháp sau:

- Về phía doanh nghiệp bảo hiểm:
i) Sàng lọc kỹ hơn các đối tượng ứng

viên tuyển dụng làm đại lý bảo hiểm,
tăng cường đào tạo về đạo đức nghề
nghiệp và quy trình khai thác bảo hiểm
cho Đại lý, tăng cường kiểm tra, giám sát
hoạt động của Đại lý, xử lý nghiêm
những Đại lý có hành vi vi phạm đặc biệt
là kiên quyết chấm dứt hợp đồng và đưa
vào danh sách đen với những trường
hợp có sai phạm nghiêm trọng, xây
dựng và thực hiện chính sách thưởng
cho những cán bộ, đại lý, khách hàng...
phản ánh thông tin kịp thời cho doanh
nghiệp về những sai phạm của Đại lý.

ii) thông qua hiệp hội Bảo hiểm Việt
nam, trao đổi và thống nhất với các
doanh nghiệp bảo hiểm khác trong việc
chia sẻ thông tin về Đại lý vi phạm,
thống nhất về các hình thức chế tài xử
lý vi phạm của Đại lý và kiên quyết từ
chối tuyển dụng những đại lý có lịch sử
vi phạm.

iii) thực hiện truyền thông phổ biến
trên các phương tiện thông tin đại
chúng và xây dựng cẩm nang dành cho
khách hàng trong đó có nội dung thông
báo rõ hơn cho khách hàng về: những
giao dịch được và không được thực hiện
thông qua Đại lý, phạm vi hoạt động của
Đại lý theo ủy quyền của doanh nghiệp
bảo hiểm cũng như giới hạn trách
nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm đối
với hoạt động của Đại lý; 

iv) Siết chặt công tác tuân thủ các quy
định, quy trình nghiệp vụ từ khâu thẩm
định hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, kiểm tra
sức khỏe khách hàng, chấp nhận bảo
hiểm cho đến khâu giải quyết các yêu
cầu của khách hàng trong quá trình
thực hiện hợp đồng bảo hiểm bằng
cách: rà soát và ban hành các quy định,
quy trình nghiệp vụ chặt chẽ hơn, đối
chiếu kỹ chứng minh nhân dân và chữ
ký của khách hàng, thường xuyên tổ
chức đào tạo và thi nghiệp vụ để đánh
giá trình độ, kinh nghiệm của cán bộ
làm công tác nghiệp vụ, định kỳ và đột

xuất kiểm tra việc tuân thủ của các đối
tác cung cấp dịch vụ khám sức khỏe
khách hàng, kiểm tra việc tuân thủ các
quy định, quy trình nghiệp vụ của cán
bộ, nhân viên, thực hiện chế độ luân
chuyển cán bộ nghiệp vụ để hạn chế
những sai sót có tính chất hệ thống
hoặc để tránh việc cán bộ và đại lý câu
kết chiếm dụng tiền, ký hợp đồng trách
nhiệm với những người lao động thực
hiện công việc nghiệp vụ có khả năng
gây thiệt hại về vật chất cho doanh
nghiệp bảo hiểm nếu có sai sót, xử lý kịp
thời và nghiêm khắc các sai phạm của
họ (nếu có).

v) trang bị những phần mềm quản lý
hiện đại với đầy đủ tính năng ưu việt để
đưa ra công cụ cảnh báo, quản lý và thực
hiện các thao tác nghiệp vụ phù hợp.

- Về phía Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam:
phát huy hiệu quả vai trò của hiệp hội
trong việc truyền thông kịp thời đến các
doanh nghiệp bảo hiểm về những sai
phạm của Đại lý đặc biệt là những Đại lý
có tên trong danh sách đen, thống nhất
với các doanh nghiệp bảo hiểm về
những hành vi và chế tài xử phạt Đại lý,
xử phạt nghiêm đối với những doanh
nghiệp tuyển dụng Đại lý đã có lịch sử vi
phạm

- Về phía Bộ Tài chính: nên quy định
các doanh nghiệp bảo hiểm phải cung
cấp thông tin và bằng chứng về những
Đại lý có hành vi vi phạm để Bộ xem
xét, xử phạt vi phạm  hành chính theo
đúng quy định của pháp luật, thông
báo đến toàn thể các doanh nghiệp
bảo hiểm về những trường hợp Đại lý
bị xử phạt vi phạm hành chính để các
doanh nghiệp biết và từ chối tuyển
dụng Đại lý đó.

- Về phía cơ quan tố tụng đặc biệt là cơ
quan công an: đề nghị phối hợp và hỗ
trợ doanh nghiệp bảo hiểm, khách hàng
làm rõ và xử lý những sai phạm có dấu
hiệu tội phạm của đại lý để răn đe và
đấu tranh với loại tội phạm này.

Đón đọc Phần tiếp theo: 
Kinh nghiệm giải quyết 

vi phạm tuân thủ của Đại lý
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tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực, đặc biệt
là sau khi Việt nam đã gia nhập tổ chức
thương mại thế giới (Wto) đòi hỏi phải sửa
đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên
quan, trong đó có Bộ luật lao động. nhiệm vụ

của việc sửa đổi Bộ luật lao động là để đáp ứng sự phát
triển kinh tế - xã hội, đồng thời nội luật hoá các quy định
của các công ước của tổ chức Lao động quốc tế (iLo) và
phù hợp với pháp luật lao động của các nước ASeAn,
thông lệ quốc tế. năm 2012, Bộ luật lao động mới đã
được ban hành thay thế - Bộ luật lao động năm 1994
(qua 03 lần sửa đổi). Đây là kết quả của sự rà soát, chỉnh
sửa một cách toàn diện kịp thời quan hệ pháp luật về lao

động, thể chế hoá mục tiêu, quan điểm, định hướng xây
dựng đất nước của Đảng cộng sản Việt nam. 

trong phạm vi bài viết này, chúng tôi muốn cùng tìm
hiểu về những điểm mới của Bộ luật lao động (BLLĐ)
năm 2012 trong giao kết hợp đồng lao động, bước quan
trọng để thiết lập nên quan hệ lao động giữa người sử
dụng lao động và người lao động; trên cơ sở đó xem xét,
tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hòa và
ổn định, góp phần phát huy trí sáng tạo và tài năng của
người lao động cũng như người quản lý lao động nhằm
đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao
động, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao động.

trong BLLĐ năm 2012, vấn đề giao kết hợp đồng lao

Quy định mới về giao kết
hợp đồng lao động trong 

Bộ Luật LAo Động năm 2012
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THS ĐiNH MiNH TuấN
Tập đOàN BẢO VIỆT

động được quy định riêng thành 01 mục
gồm 15 Điều (từ Điều 15 đến Điều 29). 

nguyên Tắc giao kếT hợp đồng
lao động 

nguyên tắc giao kết hợp đồng lao
động được quy định tại Điều 17 BLLĐ
bao gồm 02 nội dung: tự nguyện, bình
đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực;
không được trái pháp luật, thỏa ước lao
động tập thể và đạo đức xã hội. So với
các nguyên tắc trong giao kết các loại
hợp đồng khác, nguyên tắc đặc trưng
trong giao kết hợp đồng lao động là
thiện chí, hợp tác và trung thực. 

Do thời gian thực hiện hợp đồng lao
động thường kéo dài nên các chủ thể có
mối liên hệ mật thiết, bền lâu. họ cần
phải có sự thiện chí, hợp tác để triển khai
công việc, khác với việc mua đứt bán
đoạn trong giao dịch dân sự và thương
mại. BLLĐ năm 2012 ghi nhận nguyên
tắc thiện chí, hợp tác sẽ tạo ra tiền đề có
tính nguyên tắc pháp lý để giải quyết các
trường hợp cụ thể trong việc thực hiện
hợp đồng lao động như: giải quyết việc
nghỉ phép năm cho người lao động; tạm
hoãn thực hiện hợp đồng lao động,
chuyển người lao động làm công việc
khác so với hợp đồng lao động... trong
trường hợp này, ngoài các quyền và
nghĩa vụ được xác lập theo hợp đồng, rất
cần có thêm sự quan tâm, thiện chí của
người sử dụng lao động. Với hệ thống
pháp luật thành văn và quan niệm cố
hữu của hệ thống tố tụng lệ thuộc vào
quy định cụ thể của văn bản quy phạm
pháp luật, sẽ cần phải có thời gian để các
vấn đề có tính nguyên tắc, tư tưởng pháp
lý được tôn trọng trong hành xử pháp
luật và giải quyết tranh chấp.

chủ Thể giao kếT hợp đồng
lao động

Về chủ thể giao kết hợp đồng lao
động, BLLĐ năm 2012 đã quy định cụ thể
hơn và mở hơn cho cả 02 Bên, người lao
động và người sử dụng lao động.

Ủy quyền giao kết hợp đồng lao động

Điều 18 BLLĐ năm 2012 quy định về ủy
quyền giao kết hợp đồng lao động theo
đó, chỉ có công việc theo mùa vụ, công
việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng
thì nhóm người lao động mới có thể ủy
quyền cho một người lao động trong
nhóm để ký kết hợp đồng lao động bằng
văn bản. Khi đó, hợp đồng lao động có
hiệu lực như được giao kết với từng
người. yêu cầu đặt ra là hợp đồng lao
động do người được ủy quyền giao kết
phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên,
tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề
nghiệp của từng người lao động.

So với quy định hiện tại cho phép tất
cả các loại hợp đồng lao động đều có thể
ủy quyền cho một người trong nhóm ký
kết, quy định mới có tác dụng trong việc
buộc mỗi người lao động phải tìm hiểu,
xem xét, và đàm phán về nội dung hợp
đồng lao động trước khi ký kết với người
sử dụng lao động.

Giao kết hợp đồng với một số chủ thể
đặc biệt

Khoản 1 Điều 18 BLLĐ năm 2012 quy
định trường hợp người lao động từ đủ 15
tuổi đến dưới 18 tuổi giao kết hợp đồng
lao động thì phải được sự đồng ý của
người đại diện theo pháp luật của họ.

Khoản 3 Điều 164 BLLĐ năm 2012 quy
định về việc không được sử dụng lao
động là người dưới 13 tuổi làm việc trừ
một số công việc cụ thể do Bộ Lao động
- thương binh và Xã hội quy định. những
trường hợp được phép sử dụng người từ
đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi thì người sử
dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao
động với người đại diện theo pháp luật
và phải được sự đồng ý của người lao
động đó; phải bố trí giờ làm việc không
ảnh hưởng tới giờ học ở trường của loại
đối tượng này; bảo đảm các điều kiện
làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao
động phù hợp với lứa tuổi của họ.

Điều 165 BLLĐ quy định về các công
việc cấm sử dụng lao động là người chưa
thành niên bao gồm: sản xuất và kinh
doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác
động đến tinh thần và gây nghiện; mang

vác, nâng các vật nặng vượt quá thể
trạng của người chưa thành niên; sản
xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất,
khí gas, chất nổ; bảo trì, bảo dưỡng thiết
bị, máy móc; phá dỡ các công trình xây
dựng; nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim
loại; lặn biển, đánh bắt cá xa bờ; công
việc khác gây tổn hại cho sức khoẻ, an
toàn hoặc đạo đức của người chưa thành
niên. Về địa điểm, cấm sử dụng người
chưa thành niên làm việc ở: dưới nước,
dưới lòng đất, trong hang động, trong
đường hầm; công trường xây dựng; cơ sở
giết mổ gia súc; sòng bạc, quán bar, vũ
trường, phòng hát karaoke, khách sạn,
nhà nghỉ, phòng tắm hơi, phòng xoa
bóp; nơi làm việc khác gây tổn hại đến
sức khoẻ, sự an toàn và đạo đức của
người chưa thành niên.

triển khai việc giao kết hợp đồng lao
động với người chưa thành niên, người
sử dụng lao động phải tạo cơ hội cho họ
được học văn hóa.

một đối tượng lao động đặc biệt khác
được BLLĐ năm 2012 đề cập đó là
người nước ngoài. Đối với loại đối
tượng này, Điều 172, 173 BLLĐ năm
2012 quy định yêu cầu về giấy phép lao
động và các trường hợp không thuộc
diện cấp giấy phép lao động.

Bằng các quy định trên, BLLĐ năm
2012 đã phân chia cụ thể về các loại đối
tượng là người lao động; tùy theo mỗi
đối tượng mà các Bên cần thiết lập hợp
đồng lao động phù hợp với họ.  

Giao kết, thực hiện nhiều hợp đồng
lao động cùng một thời điểm 

Điều 21 BLLĐ 2012 cho phép người
lao động có thể giao kết hợp đồng lao
động với nhiều người sử dụng lao động;
quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
y tế trong trường hợp này được giải
quyết theo quy định của chính phủ. Để
giải quyết hài hòa, hợp lý, đồng bộ giữa
quy định của pháp luật lao động với Luật
Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế,
chính phủ đã ban hành nghị định
44/2013/nĐ-cp ngày 10/5/2013 (Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Bộ
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Luật lao động về hợp đồng lao động) đã
giải quyết như sau: 

- Về bảo hiểm xã hội: người lao động và
người sử dụng lao động của hợp đồng
lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và
bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của
pháp luật. người sử dụng lao động của
các hợp đồng lao động còn lại có trách
nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương
của người lao động khoản tiền tương
đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt
buộc, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách
nhiệm của người sử dụng lao động theo
quy định của pháp luật. 

- Về bảo hiểm y tế: người lao động và
người sử dụng lao động của hợp đồng
lao động có mức tiền lương cao nhất có
trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế theo
quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế
bắt buộc. người sử dụng lao động của
các hợp đồng lao động còn lại có trách
nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương
của người lao động khoản tiền tương
đương với mức đóng bảo hiểm y tế thuộc
trách nhiệm của người sử dụng lao động
theo quy định của pháp luật về bảo hiểm
y tế.

cách giải quyết trên có tác dụng làm
giảm thủ tục hành chính cho người lao
động trong trường hợp giao kết nhiều
hợp đồng lao động. mỗi người lao động
chỉ cần sử dụng 01 sổ bảo hiểm xã hội để
xử lý cho tất cả các hợp đồng lao động do
họ ký kết.

Để người lao động có thể giao kết và
thực hiện cùng lúc nhiều hợp đồng lao
động, Điều 34 BLLĐ 2012 quy định cụ thể
về lao động không trọn thời gian. theo
đó, người lao động làm việc không trọn
thời gian là người lao động có thời gian
làm việc ngắn hơn so với thời gian làm
việc bình thường theo ngày hoặc theo
tuần được quy định trong pháp luật về
lao động, thỏa ước lao động tập thể
doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể
ngành hoặc quy định của người sử dụng
lao động. người lao động làm việc không
trọn thời gian được hưởng lương, các
quyền và nghĩa vụ như người lao động
làm việc trọn thời gian, quyền bình đẳng
về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo

đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động.
như vậy, quy định sửa đổi bổ sung về

chủ thể của hợp đồng lao động trong
BLLĐ năm 2012 đã tạo điều kiện tốt hơn
cho từng loại đối tượng lao động tham
gia thị trường lao động; tùy vào điều kiện
và năng lực của từng chủ thể, BLLĐ năm
2012 đã tạo điều kiện cho họ có cơ hội
giao kết hợp đồng lao động phù hợp.  

Trình Tự, Thủ Tục giao kếT hợp
đồng lao động

Quy định về nghĩa vụ cung cấp 
thông tin

Bộ luật lao động 2012 đã bổ sung quy
định về nghĩa vụ cung cấp thông tin
trước khi giao kết hợp đồng lao động.
theo Điều 19 BLLĐ 2012, trước khi giao
kết hợp đồng lao động, người sử dụng
lao động phải cung cấp các thông tin cho
người lao động về công việc, địa điểm
làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm
việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động,
vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả
lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bí
mật công nghệ. Về phía người lao động
phải cung cấp thông tin cho người sử
dụng lao động về họ tên, tuổi, giới tính,
nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ
năng nghề, tình trạng sức khoẻ. ngoài ra,
BLLĐ còn yêu cầu mỗi Bên phải cung cấp
thông tin về vấn đề khác liên quan trực
tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động
mà Bên kia yêu cầu. các quy định trên đòi
hỏi cả 02 Bên phải chia sẻ thông tin ngay
từ lúc bắt đầu thiết lập quan hệ và duy trì
trong suốt quá trình làm việc, hạn chế
tranh chấp lao động.

nội dung cung cấp thông tin theo yêu
cầu của BLLĐ 2012 là cần thiết. Khi có
được thông tin đầy đủ ngay từ khi giao
kết hợp đồng lao động, các Bên có thể
lường trước được thuận lợi, khó khăn để
chuẩn bị cách thức và điều kiện cần thiết
để tham gia quan hệ lao động. Việc cung
cấp thông tin còn có tác dụng giúp cho
các Bên phòng ngừa các xung đột, tranh
chấp lao động. tuy nhiên do vị thế của
mỗi Bên trong hợp đồng lao động mà
việc cung cấp thêm thông tin cá nhân
khác cho dù phải liên quan trực tiếp đến

quan hệ lao động rất khó xác định mức
độ yêu cầu phải đáp ứng. trong trường
hợp người lao động yêu cầu người sử
dụng lao động cung cấp thông tin về
chiến lược phát triển, tình hình kinh
doanh, chính sách nhân sự... thì liệu có
phải đáp ứng không? nếu được thì cần
đáp ứng ở mức độ nào? nếu người sử
dụng lao động yêu cầu người lao động
cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng
hôn nhân, thai sản thì có thể vi phạm
quyền tự do cá nhân. cần phải có văn
bản hướng dẫn cụ thể về yêu cầu này. 

Quy định về những hành vi người sử
dụng lao động không được làm

Điều 20 BLLD năm 2012 đã quy định
mới về những hành vi người sử dụng lao
động không được làm khi giao kết, thực
hiện hợp đồng gồm: giữ bản chính giấy
tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của
người lao động; yêu cầu người lao động
phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng
tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện
hợp đồng lao động.

thực tiễn trong thời gian qua nhiều
trường hợp người sử dụng lao động đã
thu giữ các giấy tờ tùy thân của người lao
động một cách trái phép. Bằng cách này,
doanh nghiệp hạn chế, phòng tránh rủi
ro trong thực hiện hợp đồng; Ví dụ
trường hợp doanh nghiệp giao hàng cho
nhân viên để cung cấp cho khách hàng
ở ngoài công ty và nhận tiền của khách
hàng. có thể xảy ra tình trạng nhân viên
không giao hàng hoặc giao hàng và nhận
tiền của khách rồi bỏ trốn. thực hiện quy
định này của BLLĐ, các doanh nghiệp
phải có biện pháp khác để quản lý nhân
viên thay bằng biện pháp thu giữ trái
phép giấy tờ và tài sản của họ. 

Quy định về thử việc
BLLĐ 2012 đã bổ sung một số điểm

mới về thử việc. Vấn đề thử việc được quy
định từ Điều 26 đến điều 29 BLLĐ năm
2012 bao gồm

- Quy định những nội dung trong thỏa
thuận/ hợp đồng thử việc;

- Bổ sung quy định về người lao động
làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ
thì không phải thử việc;

- Quy định cụ thể chỉ được thử việc 01
lần đối với 01 công việc;
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- tiền lương thử việc phải ít nhất phải
bằng 85% mức lương của công việc đó thay
vì 70% như quy định hiện hành.

các quy định trên cho thấy rõ rằng theo
BLLĐ năm 2012 xác định sự sự tồn tại độc
lập của hợp đồng thử việc với hợp đồng
lao động. nội dung hợp đồng lao động là
cơ sở để các Bên có thể xác lập hợp đồng
thử việc.

Quy định về thời hạn của hợp đồng 
lao động

Điều 22 BLLĐ năm 2012 quy định các
hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc
theo một công việc nhất định có thời hạn
dưới 12 tháng hết hạn mà người lao động
vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30
ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết
hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao
động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao
động mới thì hợp đồng đã giao kết trở
thành hợp đồng lao động xác định thời
hạn với thời hạn là 24 tháng thay vì trở
thành hợp đồng không xác định thời hạn
như quy định hiện hành.

Điều 22 cũng bổ sung quy định về
trường hợp được giao kết hợp đồng lao
động theo mùa vụ hoặc theo một công
việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng
để làm những công việc có tính chất
thường xuyên từ 12 tháng trở lên để tạm
thời thay thế người lao động ốm đau, tai
nạn lao động.

các quy định trên là phù hợp trên cơ sở
nhà lập pháp đã xem xét kỹ hơn về loại hợp
đồng lao động theo mùa vụ.

nội dung hợp đồng lao động
Do quan hệ lao động có tính đặc thù,

trong một chừng mực nào đó thì không thể
coi là bình đẳng như trong một quan hệ
dân sự thông thường. Để bảo vệ một cách
tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của
người lao động, Điều 23 BLLĐ năm 2012 đã
đưa ra nhiều vấn đề bắt buộc các Bên phải
thỏa thuận ngay từ thời điểm giao kết hợp
đồng lao động gồm: công việc và địa điểm
làm việc; thời hạn của hợp đồng lao động;
mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả
lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung
khác; chế độ nâng bậc, nâng lương; thời giờ
làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trang bị bảo hộ
lao động cho người lao động; bảo hiểm xã

hội và bảo hiểm y tế; đào tạo, bồi dưỡng,
nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Với yêu cầu nêu trên, hợp đồng lao động
theo BLLĐ năm 2012 có đầy đủ căn cứ để
bảo vệ tốt hơn cho người lao động. tuy
nhiên, sẽ là không phù hợp khi mọi đối
tượng, mọi loại hợp đồng lao động đều
phải thỏa thuận về các nội dung trên trong
hợp đồng. Ví dụ đối với những công việc
văn phòng thì yêu cầu bắt buộc trong hợp
đồng phải thỏa thuận về trang thiết bị bảo
hộ lao động là không phù hợp; đối với hợp
đồng theo mùa vụ hoặc theo công việc
nhất định thì có thể không đặt ra vấn đề
tăng lương, đào tạo. Với yêu cầu là một nội
dung của hợp đồng lao động thì việc đào
tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cũng
cần được quy định thêm về yêu cầu, mức
độ đào tạo, kinh phí đào tạo…   

Khoản 2 Điều 23 BLLD năm 2012 bổ sung
quy định về người lao động làm việc có liên
quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí
mật công nghệ theo quy định của pháp
luật thì người sử dụng lao động có quyền
thỏa thuận bằng văn bản với người lao
động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật
kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và
việc bồi thường trong trường hợp người lao
động vi phạm. Đây là một quy định mới
trong pháp luật về lao động của Việt nam.
trên thực tế, vấn đề này đã được thể hiện
trong hợp đồng, thỏa thuận giữa các
doanh nghiệp trong việc thuê xây dựng,
triển khai các dịch vụ,… một doanh nghiệp
không được phép tuyển dụng, lôi kéo
người lao động đang làm việc cho đối tác
cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp với
mục đích “đánh cắp” dịch vụ. Quy định trên
cũng tác dụng hạn chế cạnh tranh không
lành mạnh của các doanh nghiệp trong
cùng một ngành nghề.    

Đối với người lao động làm việc trong
lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư
nghiệp, diêm nghiệp, thì tùy theo loại công
việc mà hai bên có thể giảm một số nội
dung chủ yếu của hợp đồng lao động và
thỏa thuận bổ sung nội dung về phương
thức giải quyết trong trường hợp thực hiện
hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai,
hỏa hoạn, thời tiết.

Do tính chất, điều kiện làm việc của các
ngành nghề trên, ngoài quy định của pháp

BLLĐ năm 2012 ghi
nhận nguyên tắc
thiện chí, hợp tác  sẽ
tạo ra tiền đề có tính
nguyên tắc pháp lý
để giải quyết các
trường hợp cụ thể
trong việc thực hiện
hợp đồng lao động
như: giải quyết việc
nghỉ phép năm cho
người lao động; tạm
hoãn thực hiện hợp
đồng lao động,
chuyển người lao
động làm công việc
khác so với hợp
đồng lao động... 
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luật, người lao động có thể áp dụng cả
các lề lối, tập quán (ví dụ lao động trong
lĩnh vực đánh bắt hải sản cần bổ sung các
quy định về thời tiết...) Việc giảm bớt một
số nội dung chủ yếu của hợp đồng và bổ
sung thêm một số nội dung đắc thù là
hoàn toàn phù hợp. tuy nhiên, pháp luật
cũng cần phải làm rõ về những nội dung
có thể được phép giảm bớt trong hợp
đồng lao động của họ.

Để thuận tiện trong việc điều chỉnh
hợp đồng lao động phù hợp với các quy
định mới của pháp luật, Điều 24 BLLĐ
năm 2012 quy định về việc ký phụ lục của
hợp đồng lao động với mục đích quy
định chi tiết một số điều khoản hoặc để
sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.
trong trường hợp phụ lục hợp đồng lao
động để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao
động thì cần nêu cụ thể nội dung những
điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm
có hiệu lực. 

một vấn đề đặt ra là: ngoài những hợp
đồng lao động trong các lĩnh vực nông
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm
nghiệp, trên thị trường lao động còn có
nhiều lĩnh vực lao động có  đặc thù về
công việc, nghề nghiệp, thời gian làm
việc… như cầu thủ bóng đá, ca sỹ… thực
tế xảy ra nhiều vụ tranh chấp trong lĩnh
vực thể thao, ca nhạc mà cơ quan tài
phán gặp nhiều lúng túng trong việc giải
quyết khi áp dụng bộ luật lao động và
các văn bản hướng dẫn thi hành. Liên
quan đến các đối tượng này, Điều 184
BLLĐ năm 2012 ghi nhận: 

Người làm nghề hoặc công việc trong
lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao được
áp dụng một số chế độ phù hợp về tuổi học
nghề; về ký kết hợp đồng lao động; về thời
giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; về tiền
lương, phụ cấp lương, tiền thưởng, an toàn
lao động, vệ sinh lao động theo quy định
của Chính phủ.

các văn bản hướng dẫn thi hành BLLĐ
nên có những hướng dẫn cụ thể về hợp
đồng lao động cũng như việc giao kết
hợp đồng lao động với các đối tượng trên. 

một vấn đề mới được BLLĐ năm 2012
điều chỉnh là quy định về hợp đồng lao
động đối với người lao động được thuê
làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn

của nhà nước và giao cho chính phủ quy
định. Về vấn đề này nghị định
44/2013/nĐ-cp ngày 10/05/2013 quy
định  về hợp đồng lao động đối với người
lao động được thuê làm giám đốc trong
doanh nghiệp 100% vốn của nhà nước.
cùng với những nội dung như những
hợp đồng lao động thông thường, hợp
đồng thuê làm giám đốc trong doanh

nghiệp có những quy định đặc thù như:
Điều chỉnh về những công việc được làm,
không được làm và trách nhiệm thực
hiện công việc của người được thuê làm
giám đốc; nội dung, thời hạn, trách
nhiệm bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật
công nghệ của người được thuê làm
giám đốc và xử lý các trường hợp vi
phạm; Quyền và nghĩa vụ của người
được thuê làm giám đốc gồm: thực hiện
các công việc đã giao kết; báo cáo những
khó khăn trong quá trình thực hiện công
việc đã giao kết và đề xuất các giải pháp
khắc phục; báo cáo tình hình quản lý, sử
dụng về vốn, tài sản, lao động và các
nguồn lực khác. Quyền và nghĩa vụ của
người sử dụng lao động gồm: Bảo đảm
về vốn, tài sản và các nguồn lực khác để
người được thuê làm giám đốc thực hiện
công việc; cung cấp thông tin để người
được thuê làm giám đốc thực hiện công
việc; Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu
quả thực hiện công việc của người được
thuê làm giám đốc; Ban hành quy chế
làm việc của giám đốc… 

Đối với các doanh nghiệp có vốn góp
của nhà nước, nghị định 44/2013/nĐ-cp
quy định nguyên tắc về hợp đồng lao
động đối với người lao động được thuê

làm giám đốc trong doanh nghiệp vận
dụng theo các quy định trong hợp đồng
thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp
100% vốn của nhà nước. triển khai thực
hiện công việc này sẽ có những khó
khăn, phụ thuộc vào tỷ lệ phần vốn góp
của chủ sở hữu nhà nước so với vốn điều
lệ của doanh nghiệp.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của các Bên trong hợp đồng lao động,
Điều 50 BLLĐ quy định về hợp đồng lao
động vô hiệu. Về việc này, nhà làm luật
quy định rõ về tình trạng vô hiệu của hợp
hợp đồng lao động (vô hiệu toàn bộ, vô
hiệu từng phần), trong đó quy định cụ
thể căn cứ để xác định hợp đồng lao
động vô hiệu, thẩm quyền tuyên bố hợp
đồng vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp
đồng lao động vô hiệu trên cơ sở quy
định của Bộ luật dân sự.

kếT luận
Việc tìm hiểu quy định mới về giao kết

hợp đồng lao động trong BLLĐ năm
2012 đã cho thấy rằng: Bộ luật đã phát
triển có kế thừa các quy định của pháp
luật về lao động của Việt nam cũng như
thực tiễn phát sinh trong quan hệ lao
động hiện tại. trong phạm vi điều chỉnh
giao kết hợp đồng lao động, BLLĐ năm
2012 đã bổ sung được nhiều vấn đề đáng
ghi nhận: thứ nhất là đã phân nhóm chi
tiết hơn đối với người lao động cũng như
lĩnh vực, địa điểm lao động để có những
điều chỉnh phù hợp cho từng nhóm đối
tượng; thứ hai là đã quan tâm hơn trong
việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
người lao động, bên được xem là “yếu
thế” hơn trong quan hệ lao động; thứ ba
là điều chỉnh nội dung thỏa thuận giữa
02 Bên trong hợp đồng  rộng hơn, đi vào
thực chất hơn, gắn với quyền và lợi ích
của mỗi bên… Song để triển khai được
các quy định trên thì sẽ còn nhiều việc
cần có thêm văn bản hướng dẫn. hy
vọng rằng những nội dung mới trong
quy định về giao kết hợp đồng lao động
nói riêng và pháp luật về lao động nói
chung sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực thúc
đẩy sự vận động và phát triển của thị
trường lao động, đáp ứng nhu cầu của
đời sống xã hội.
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THS. NguyễN HồNg LiêN
Tập đOàN BẢO VIỆT

Chiến lượC pháT Triển bền vững:
xu hướng tất yếu của doanh nghiệp 
pháT Triển bền vững là xu hướng mang Tính
Toàn cầu

mặt trái của nền kinh tế phát triển với thành tựu vượt
bậc về khoa học, kỹ thuật là các vấn đề về thay đổi khí
hậu toàn cầu, môi trường bị thoái hóa, cạn kiệt nguồn
tài nguyên, phân hóa giàu nghèo, bóc lột lao động…
phát triển bền vững trở thành vấn đề quan tâm hàng
đầu của các quốc gia, hướng đến một nền kinh tế xanh
– đảm bảo sự phát triển lâu dài cho thế hệ con em
chúng ta bắt đầu từ ý thức bảo vệ môi trường, cân bằng
xã hội song song với mục tiêu tăng trưởng của thế hệ
ngày hôm nay.  

trong xu hướng chung của thế giới, Việt nam cũng
đã xây dựng chiến lược phát triển bền vững giai đoạn
2011-2020, chú trọng đến việc cân bằng các yếu tố xã

hội, kinh tế, môi trường. Doanh nghiệp với vai trò là đại
sứ trong việc thay đổi xã hội và kinh tế, cần thể hiện rõ
những đóng góp trong việc thực hiện mục tiêu chung
của quốc gia. thực tế, việc xây dựng mục tiêu phát triển
bền vững cũng mang lại những lợi ích nhất định cho
doanh nghiệp khi đóng góp trực tiếp đến giá trị kinh
doanh, ví dụ như tạo ra doanh thu, kiểm soát chi phí,
quản lý rủi ro và các giá trị dài hạn khác. 

một lợi ích khác cho doanh nghiệp đó là tạo dựng uy
tín và thương hiệu khi mà ‘người tiêu dùng hiện nay rất
nhạy cảm với các vấn đề về môi trường, xã hội và họ
càng ngày càng ý thức hơn về các vấn đề này” - Walter
Dondi, giám đốc co-op Adriatica (Doanh nghiệp bán
lẻ lớn nhất nước Ý). Sức mạnh của công nghệ thông tin
đã tạo nên một ‘thế giới phẳng’, ở đó, khách hàng được
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tiếp cận với nhiều nguồn thông tin hơn,
họ nắm bắt thông tin trên thế giới một
cách nhanh chóng và họ thể hiện tiếng
nói của mình thông qua các phương tiện
thông tin đại chúng, các diễn đàn và mạng
xã hội.  cán cân quyền lực giữa xã hội và
doanh nghiệp đang dần thay đổi và
nghiêng về phía xã hội nhiều hơn, doanh
nghiệp muốn tạo sự khác biệt về thương
hiệu, về sản phẩm thì họ phải quan tâm
đến lợi ích của cộng đồng, của môi trường
tại địa bàn mà công ty đang hoạt động.

nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu kết hợp
yếu tố bền vững vào hoạt động của mình
như là một phần của kế hoạch phát triển
chiến lược dài hạn. tuy nhiên, việc ra quyết
định không phải dễ dàng...

mâu Thuẫn Trong quyếT định khi
cân bằng giữa các yếu Tố

phát triển bền vững là mong muốn của
các quốc gia, là trách nhiệm của mỗi
doanh nghiệp và là ý thức của từng công
dân. tuy nhiên, mâu thuẫn xuất hiện khi
chúng ta xem xét đến các yếu tố bền vững
trong quá trình ra quyết định. Ví dụ: chúng
ta yêu cầu về nguồn không khí sạch để
thở nhưng đồng thời cũng có nhu cầu về
xe cộ đi lại - những phương tiện làm tăng
lượng khí co2 thải ra môi trường. Bạn có
sẵn sàng chuyển đến chỗ làm gần hơn để
góp phần giảm khí thải ra môi trường? 

Đây là ví dụ đơn giản nhất về việc lựa
chọn giữa lợi ích chung và lợi ích cá nhân.
các mâu thuẫn này ở mức độ doanh
nghiệp còn phức tạp hơn nhiều. Ví dụ như
nhu cầu về xây dựng hệ thống xử lý rác
thải và mục tiêu thu hồi vốn và tăng
trưởng lợi nhuận nhanh của doanh
nghiệp sản xuất; nhu cầu của doanh
nghiệp về chi phí nhân công thấp và trách
nhiệm đảm bảo cuộc sống của người lao
động; nhu cầu về sử dụng điện nhưng lại
gây ra mưa axit phá hủy sông, hồ…

Làm sao chúng ta có thể quyết định
được nhu cầu nào cần đáp ứng? môi
trường hay lợi ích doanh nghiệp? thế hệ
hiện tại hay là tương lai? Khi buộc phải
đánh đổi, nhu cầu nào cần được ưu tiên?
Xét trong ngắn hạn, một số mục tiêu có
thể mâu thuẫn với nhau nhưng nếu xem
xét trong dài hạn, chúng ta có thể cân

nhắc để giảm dần các yếu tố tiêu cực và
dẫn đến loại bỏ các tác động này. thực tế,
trong quá trình tìm cách cân bằng giữa các
tác động, doanh nghiệp sẽ tìm cách cải
tiến quy trình hoạt động, từ đó nâng cao
hiệu quả quản lý, đem lại lợi ích trực tiếp
cho doanh nghiệp.

Ví dụ: những nỗ lực trong việc giảm
thiểu nguồn năng lượng điện, nước tiêu
thụ sẽ giúp cho doanh nghiệp thực hiện
kiểm soát chi phí tốt hơn, nâng cao hiệu
quả hoạt động. Việc tổ chức các cuộc họp
thông qua cầu truyền hình, video confer-
ence, teleconference thay vì gặp gỡ tại
một địa điểm giúp doanh nghiệp tiết kiệm
được chi phí nhưng đồng thời góp phần
giảm thiểu được lượng khí co2 thải ra môi
trường từ phương tiện đi lại; các tổ chức
tín dụng có chính sách cho vay dành cho
các doanh nghiệp xã hội, các dự án vì môi
trường… sẽ góp phần tạo thêm uy tín cho
tổ chức tín dụng đó. một doanh nghiệp có
chế độ đãi ngộ hợp lý với người lao động
sẽ giúp duy trì nguồn lực và thu hút được
thêm nhân tài, giảm thiểu các chi phí
tuyển dụng. 

Doanh nghiệp cần cân nhắc giữa chi phí
đánh đổi giữa các quyết định từ đó xây
dựng các hoạt động hợp lý. Vấn đề là
trong mọi quyết định, doanh nghiệp cần
xem xét đến các yếu tố bền vững thay vì
tính toán thiệt hơn giữa các lợi ích trước

Nguồn: Báo cáo phát triển bền vững 2012 của Tập đoàn Bảo Việt (trang 32)

Năm 2012, Bảo
Việt tăng cường
các hoạt động
truyền thông,
kêu gọi cán bộ
nhân viên nâng
cao ý thức về tiết
kiệm nguồn điện,
nước, các văn
phòng phẩm…,
tăng cường sử
dụng các sản
phẩm tái chế, áp
dụng công nghệ
kỹ thuật hiện đại
trong hoạt động
kinh doanh, giảm
thiểu lượng khí
thải từ máy móc
thiết bị văn
phòng. 
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mắt của riêng doanh nghiệp.  hay nói
cách khác, thay vì chiến lược theo đuổi
mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận trong
ngắn hạn, doanh nghiệp cần hướng đến
chiến lược phát triển dài hạn, bền vững
thông qua đầu tư trở lại nhằm cải thiện
môi trường và xã hội mà doanh nghiệp
đang hoạt động. 

năm 2012, tập đoàn Bảo Việt đã ra
mắt Báo cáo phát triển bền vững, đây là
một trong số ít những doanh nghiệp
thực hiện Báo cáo phát triển bền vững
và là doanh nghiệp tiên phong trong
lĩnh vực tài chính tại Việt nam thực hiện
Báo cáo này. hãy cùng xem xét mô hình
phát triển bền vững của Bảo Việt để hình
dung rõ hơn về cách tiếp cận về chiến
lược phát triển bền vững của doanh
nghiệp Việt nam. 

chiến lược pháT Triển bền vững
của bảo việT: sự kếT hợp hài hòa
giữa các yếu Tố, đảm bảo lợi ích
các bên liên quan

phát triển bền vững không phải là vấn
đề mới đối với Bảo Việt. trong suốt quá
trình phát triển, Bảo Việt là doanh
nghiệp luôn thực hiện chiến lược phát
triển cân đối, giữ tăng trưởng, hiệu quả,
quản lý tốt rủi ro và cũng rất chú ý thực
hiện các hoạt động an sinh xã hội, các
hoạt động môi trường. 

theo ông Lê Quang Bình, chủ tịch
hội đồng Quản trị tập đoàn Bảo Việt
“Tại Bảo Việt, chúng tôi không chỉ quan
tâm đến mục tiêu thúc đẩy hoạt động
kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh
thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.
Chúng tôi cũng đồng thời nhận thấy sự
khai thác quá mức nguồn tài nguyên, sự
phát triển mất cân đối trong xã hội tạo
ra các ảnh hưởng mang tính hệ thống và
tác động ngược trở lại, hạn chế các hoạt
động kinh doanh của chính doanh
nghiệp. Vì vậy, chiến lược phát triển bền
vững của Bảo Việt tập trung vào việc
thực hiện thành công mục tiêu tăng
trưởng kinh tế vững chắc trong dài hạn,
kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội
và môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích
của các bên liên quan”.

như vậy, mục tiêu kinh tế được xác

định là mục tiêu quan trọng nhất của
Bảo Việt vì việc thực hiện mục tiêu này
là điều kiện cần để thực hiện các mục
tiêu xã hội, môi trường. Việc kết hợp các
mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường
nhằm cân bằng giữa lợi ích các bên liên
quan thông qua hoạt động trong hiện
tại và tương lai, nhằm đảm bảo thực
hiện chiến lược phát triển dài hạn và
bền vững của Bảo Việt. những mục tiêu
này được cụ thể hóa trong mô hình
dưới đây:

hiện Thực hóa chiến lược pháT
Triển bền vững Thông qua hành
động cụ Thể

Với mục tiêu cụ thể nêu trên, trong
năm 2012, Bảo Việt đã có những đóng
góp quan trọng trên 3 phương diện:
kinh tế - xã hội và môi trường. 

Tăng trưởng vững chắc về kinh tế:
trong năm 2012, với doanh thu hợp
nhất tăng trưởng 7,6%;  lợi nhuận trước
thuế hợp nhất tăng trưởng 22.4% đã
góp phần tăng đóng góp vào  ngân
sách nhà nước của Bảo Việt lên 1.085 tỷ
đồng, tăng 30% so với năm 2011. các
kết quả khả quan trong hoạt động kinh
doanh của Bảo Việt góp phần gia tăng
lợi ích kinh tế cho các cổ đông thông
qua việc nâng tỷ lệ chi trả cổ tức năm
2012 của tập đoàn Bảo Việt lên 15%,
vượt mức kế hoạch được Đại hội đồng
cổ đông thông qua là 12%. 

trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn,
trên cơ sở những nền tảng phát triển

vững chắc đã được xây dựng, Bảo Việt
vẫn đạt được mức tăng trưởng khả
quan. tổng doanh thu hợp nhất đạt
7.997 tỷ đồng, tăng trưởng 3,6%. Doanh
thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm
tăng 10,3%, doanh thu khai thác mới
bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 32% so
với 6 tháng đầu năm 2012 

Đóng góp xây dựng cộng đồng qua
hoạt động kinh doanh và hoạt động
xã hội

Bảo Việt tập trung phát triển các sản
phẩm, dịch vụ cho cộng đồng thông
qua việc cung cấp các sản phẩm bảo
hiểm vi mô cho khách hàng có thu nhập
thấp nhằm chia sẻ các gánh nặng tài
chính khi gặp rủi ro về sức khỏe, tài sản...
Bảo Việt đã thực hiện thành công mục
tiêu bảo vệ, giúp khoảng hơn 10 triệu
khách hàng tiếp cận các sản phẩm tài
chính thông qua các dịch vụ bảo hiểm-
tài chính. Đặc biệt ý thức sâu sắc vai trò
của nông nghiệp trong phát triển nông
thôn, bình ổn xã hội, Bảo Việt đã thực
hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp
cho 125.000 hộ dân  tại một số tỉnh. 

Đối với hoạt động cộng đồng, Bảo
Việt đã đầu tư hơn 80 tỷ đồng cho các
hoạt động xóa đói giảm nghèo, phát
triển thế hệ trẻ và các hoạt động an sinh
cho các huyện nghèo theo chương trình
30A của chính phủ tại Quế phong (nghệ
An) và pắc nặm (Bắc Kạn), thực hiện các
hoạt động đền ơn đáp nghĩa và quan
trọng hơn nữa là hỗ trợ giáo dục cho thế
hệ tương lai của đất nước. “chúng tôi tin
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rằng người dân được hỗ trợ các điều
kiện sống căn bản, được học hành
sẽ tập trung lao động sản xuất để
nuôi sống bản thân và gia đình tốt
hơn và sẽ tự tìm kiếm và tạo ra các
cơ hội phát triển nghề nghiệp” –
(trích nguồn Báo cáo phát triển Bền
vững 2012 của tập đoàn Bảo Việt -
trang 54). 

Bảo vệ môi trường: Hành động
nhỏ cho thay đổi lớn 

Là doanh nghiệp cung cấp dịch
vụ tài chính - bảo hiểm, Bảo Việt
không tác động trực tiếp lên môi
trường, tuy nhiên doanh nghiệp
nhận thức được việc tiết kiệm sử
dụng các nguồn năng lượng trực
tiếp và gián tiếp trong hoạt động
kinh doanh cũng góp phần bảo vệ
môi trường. năm 2012, Bảo Việt
tăng cường các hoạt động truyền
thông, kêu gọi cán bộ nhân viên
nâng cao ý thức về tiết kiệm nguồn
điện, nước, các văn phòng phẩm...,
tăng cường sử dụng các sản phẩm
tái chế, áp dụng công nghệ kỹ thuật
hiện đại trong hoạt động kinh
doanh, giảm thiểu lượng khí thải từ
máy móc thiết bị văn phòng. nhờ
đó, Bảo Việt đã tiết giảm được 145
tỷ đồng chi phí so với kế hoạch.

tiếp tục trong thực hiện mục tiêu
bảo vệ môi trường, trong năm
2013, Bảo Việt đã đẩy mạnh chương
trình Baoviet -  gogreen, hành
động vì môi trường thông qua
nhiều hoạt động có ý nghĩa như:
Xây dựng môi trường trong sạch
nơi làm việc bằng việc triển khai
chương trình 5S: bảo đảm hệ thống
hồ sơ, tài liệu được  “Sàng lọc -  Sắp
xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng”,
lưu trữ một cách khoa học giúp
hiệu quả công việc, tránh được
những lãng phí không cần thiết về
giấy tờ, vật phẩm văn phòng tiêu
thụ. cuộc thi vẽ tranh vì môi trường
của con em cán bộ nhân viên trong
toàn hệ thống nhằm gửi gắm
thông điệp “mỗi chúng ta cùng
đóng góp một bàn tay, chung sức
vì một môi trường không còn ô

nhiễm, khói bụi. hãy cùng chung
tay để biến giấc mơ của con em
chúng ta thành hiện thực”…

như vậy, chiến lược phát triển
bền vững với các mục tiêu cụ thể sẽ
giúp cho doanh nghiệp định hình rõ
nét hơn các hành động cần triển
khai để hoàn thành mục tiêu. tuy
nhiên, việc đánh giá kết quả hoạt
động là yếu tố khác cần được xem
xét để đảm bảo thực hiện chiến lược
phát triển bền vững một cách hiệu
quả. Việc này được thực hiện thông
qua Báo cáo phát triển bền vững
của doanh nghiệp bởi mục đích báo
cáo phát triển bền vững là lượng
hóa các kết quả hoạt động triển
khai của chiến lược phát triển bền
vững của doanh nghiệp.

Báo cáo phát triển bền vững:
lượng hóa các kết quả hoạt động
triển khai của chiến lược phát triển
bền vững của doanh nghiệp 

Báo cáo phát triển bền vững
2012 là sự rà soát lại chiến lược bền
vững của Bảo Việt cũng như nhìn
nhận và đánh giá lại các hoạt động
đã thực hiện trong năm 2012. Báo
cáo được thực hiện theo các tiêu
chí của tổ chức Sáng kiến Báo cáo
toàn cầu (global reporting initia-
tive - g3), là một tổ chức mạng lưới
đi đầu có khuôn khổ báo cáo bền
vững được sử dụng nhiều nhất
trên thế giới với cách tiếp cận toàn
diện, đầy đủ và có hệ thống nhất
từ trước tới nay. hệ thống báo cáo
này đã giúp Bảo Việt xây dựng các
chỉ tiêu Kpis cụ thể trong từng lĩnh
vực phát triển, hợp tác đảm bảo
hài hòa lợi ích các bên liên quan,
thực hiện theo dõi đánh giá và
thực hiện truyền thông một cách
có hệ thống.

thông qua việc thực hiện báo cáo
bền vững, doanh nghiệp cũng nhìn
nhận và đánh giá được những đóng
góp về mặt xã hội và môi trường, từ
đó giúp cân bằng được các yếu tố
trong những hoạt động sắp tới vì
mục tiêu phát triển bền vững của
doanh nghiệp và xã hội.   

quy Trình Thực hiện báo cáo
pháT Triển bền vững của bảo
việT gồm 6 bước:
n Chuẩn bị: Xây dựng khung báo cáo, kế

hoạch triển khai, họp triển khai dự án
n Kết nối: Nhận diện các bên liên quan,

phân khúc và thực hiện nghiên cứu khảo
sát với từng bên

n Xác định: Lựa chọn các vấn đề để đưa
vào báo cáo

n Kiểm soát: Rà soát lại các hoạt động và
các dữ liệu hiện có; thảo luận và đặt
mục tiêu; đảm bảo chất lượng nguồn
thông tin và bám sát tiến độ dự án

n Thực hiện: Xây dựng các thông điệp
trong báo cáo, triển khai nội dung;
hoàn thiện báo cáo

n Rà soát: Rà soát lại quá trình triển khai,
rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho kỳ
báo cáo tiếp theo.
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từ năm 2004, hàng triệu đơn bảo hiểm đã
được hủy bỏ ở khu vực Đại tây Dương và
anh quốc, trong đó có 50.000 đơn ở khu
vực new York metropolitan. Phạm vi bảo
hiểm vẫn có thể được các công ty bảo

hiểm nhỏ hơn cung cấp những dĩ nhiên với mức phí
cao hơn nhiều, VD: phí bảo hiểm nhà tư nhân tăng
56% từ 1999 đến 2005. mặc dù đây được coi là một
hành động phản ứng với những rủi ro không lường
trước do biến đổi khí hậu tác động lên các đối tượng
bảo hiểm nhà ở, nhưng rõ ràng là bảo hiểm tài sản,
cụ thể là bảo hiểm nhà đang chịu tác động đáng kể
của biến đổi khí hậu. Ở new York city, 80% lượng khí
carbon phát sinh từ việc sử dụng năng lượng của các
tòa nhà. Gần đây, sự gia tăng số lượng của các tòa
nhà sinh thái, đặc biệt thông qua chương trình thiết
kế và sử dụng năng lượng tiên tiến theo các tiêu
chuẩn quốc tế như LEED và Green Globes là một
trong những giải pháp quan trọng để giải quyết vấn
đề sử dụng năng lượng hiện nay – và các nhà bảo
hiểm bắt đầu quan tâm tới vấn đề này.   

Rủi Ro mới và cơ hội mới
sự bùng nổ của các “tòa nhà sinh thái” đã tạo ra cơ

hội và rủi ro mới cho ngành bảo hiểm. nhiều vấn đề
mới đã xuất hiện trong các đơn bảo hiểm truyền
thống, trong đó các yêu cầu đặc biệt do tính chất của
“tòa nhà sinh thái” cần được đưa vào xem xét. 

một rủi ro mới của các tòa nhà sinh thái là trách
nhiệm của các chuyên gia thiết kế nếu dự án không
đạt được chứng chỉ như đã đề xuất do lỗi thiết kế.
trách nhiệm này hiện không được bảo vệ trong các
đơn bảo hiểm thông thường do lỗi từ ngũ hay thiếu
sót. Dữ liệu và những rủi ro liên quan về vấn đề này
còn hạn chế, do đó, không chắc rằng các nhà bảo
hiểm sẽ có động thái nhanh chóng cung cấp đơn
bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong đó giải
quyết được những vấn đề đặc thù trên. thiếu giải
pháp bảo vệ này, các nhà thiết kế có thể gặp rào cản
trong việc theo đuổi các tiêu chuẩn môi trường một
cách thiết thực và hiệu quả nhất.

trách nhiệm nghề nghiệp là một ví dụ minh chứng
cho việc ngành bảo hiểm vẫn chưa nắm bắt đầy đủ

Bảo hiểm cho các tòa nhà sinh thái:
Thách thức và cơ hội
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Tác động của biến đổi khí hậu hiện đang được nhìn nhận như một
thảm hỏa tự nhiên đang tăng lên về tần suất và sức mạnh, gây
thiệt hại trên quy mô lớn cho cá nhân và tổ chức.  4 trận bão từ
2005: Katrina, Rita, Wilma và Dennis là nguyên nhân gây ra 57
triệu USD tổn thất được bảo hiểm  đến từ 3,3 triệu yêu cầu bồi
thường - con số thiệt hại lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử
ngành bảo hiểm. Thông tin tóm lược về tổn thất này khiến các
nhà bảo hiểm cần xem xét đánh giá lại thị trường và các rủi ro
tiềm tàng. Một trong số những vấn đề mà ngành bảo hiểm đang
giải quyết đó là ứng phó với tổn thất ngày càng gia tăng do biến
đổi khí hậu trên thị trường. 

các nhu cầu đang đổi thay của khách hàng để thể
đáp ứng bằng những sản phẩm bảo hiểm thích hợp.
một lượng nhỏ các nhà bảo hiểm đã nhận ra nhu cầu
mới về tòa nhà sinh thái và đặt mình vào vị trí tiên
phong của ngành công nghiệp bảo hiểm. họ đang
đáp ứng nhu cầu bảo hiểm mới ngày càng gia tăng
của khách hàng đồng thời tăng cường hiểu biết về
các biện pháp giảm thiểu rủi ro và những giá trị kinh
tế liên quan tới tòa nhà sinh thái. các sản phẩm mới
của họ giúp mở rộng thị phần công ty, tăng doanh
thu phí và thu hút khách hàng mới.

thêm vào đó, những sản phẩm mới này được xã
hội ghi nhận như một giải pháp đáp ứng toàn diện
nhu cầu: kinh doanh, trách nhiệm xã hội và thân
thiện môi trường. Đơn bảo hiểm cao ốc xanh của
Fireman’s Fund được coi là sản phẩm đột phá trên thị
trường mới nổi này đồng thời vẫn mang lại các lợi
ích về môi trường.

Bảo hiểm cao ốc xanh: những khác Biệt
thú vị

ngày càng nhiều chủ sở hữu các tòa nhà có xu
hướng đăng ký các chứng chỉ sinh thái, người ta dự
đoán rằng ngày càng nhiều công ty bảo hiểm sẽ tập
trung phát triển và cung cấp dịch vụ cho thị trường
mới này. tuy nhiên, đơn bảo hiểm nhà sinh thái sẽ có
một số khác biệt thú vị với đơn bảo hiểm nhà/bảo
hiểm tài sản thông thường.

Việc xác định đúng giá trị là điều tối quan trọng để
bảo hiểm các tòa nhà sinh thái một cách hiệu quả.
Phạm vi bảo hiểm cần được xác đinh chính xác căn
cứ theo giá trị tài sản và chi phí thiệt hại dự kiến. nếu
phạm vi bảo hiểm cao hơn mức cần thiết, mức phí
sẽ cao một cách không cần thiết và ảnh hưởng tới lợi
ích khách hàng. chi phí khắc phục tổn thất được giới
hạn theo chi phí thực tế, do đó nếu khách hàng lựa

chọn những phạm vi bảo hiểm cao hơn mức cần
thiết cũng không làm cho nhà bảo hiểm chi trả bồi
thường cao hơn. 

Do các tòa nhà sinh thái có những đặc điểm riêng
biệt nên các tổn thất cần được bổ sung vào đơn bảo
hiểm thông thường và giá trị tổn thất cần được đưa
vào các điều khoản bảo hiểm cụ thể. chúng cần
được định lượng và xác định khi khách hàng mua
bảo hiểm – chứ không phải khi tổn thất đã xảy ra.
mức phí có thể được xác định căn cứ vào giới hạn
bảo hiểm để khách hàng có thể tính toán chọn mức
phí phù hợp, tránh tình trạng khiến khách hàng cảm
thấy không được bồi thường hợp lý sau khi tổn thất
xảy ra.

Khi các đơn bảo hiểm có giới hạn phụ áp dụng cho
các điều khoản mở rộng đặc biệt, điều quan trọng là
cần đánh giá xem liệu giới hạn phụ đó có đủ để khôi
phục, sửa chữa tài sản bị thiệt hại hay không. một lần
nữa, thời điểm để tiếp cận về giá trị tổn thất là khi
khách hàng lựa chọn phạm vi bảo hiểm - không phải
sau khi tổn thất đã xảy ra.

các nhà bảo hiểm cần xem xét những yếu tố đặc
biệt dưới đây khi cung cấp đơn bảo hiểm nhà sinh
thái:

Chi phí tái xác nhận chứng chỉ: chủ sở hữu các tòa
nhà có thể phát sinh chi phí trực tiếp để xin cấp các
chứng chỉ môi trường (VD: chứng chỉ LEED) cho tòa
nhà. Việc xin tái xác nhận này có thể phát sinh do tổn
thất khiến các cấu phần của tài sản bị phá hủy. chi
phí tái xác nhận này không thuộc phạm vi bảo hiểm
trong đơn thông thường nhưng vẫn có thể được xử
lý theo 2 cách:

- công ty bảo hiểm cung cấp điều khoản sửa đổi
bổ sung chi trả cho chi phí tái xác nhận chứng chỉ do
tổn thất gây ra.

- chủ tài sản có thể mở rộng định nghĩa về chi phí
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và độ phức tạp của việc lắp đặt theo
thiết kế cũng cần được xem xét. trong
khi thời hạn bảo hiểm gián đoạn kinh
doanh thông thường trong 1 năm,
khách hàng cũng có thể chọn thời hạn
bảo hiểm 18 hoặc 24 tháng với mức phí
bổ sung.

Phạm vi bảo hiểm bổ sung cho các
chi phí bất thường: Bồi thường cho các
chi phí đột xuất phát sinh rất quan trọng
đối với chủ sở hữu các tòa nhà sinh thái.
Phạm vi bảo hiểm này chi trả một khoản
kinh phí bổ sung để khách hàng khôi
phục tài sản một cách nhanh chóng. VD:
chi phí vận chuyển thiết bị ngoài giờ
làm việc cũng được bồi hoàn nếu nó đẩy
nhanh tiến độ khôi phục tòa nhà. hay
nếu thiết bị phát năng lượng của tòa
nhà bị tổn thất, điều khoản này sẽ giúp
chi trả chi phí mua nguồn năng lượng
thay thế từ các nguồn cung cấp khác
cho tới khi thiết bị phát này hoạt động
trở lại. cũng có phạm vi bảo hiểm tương
tự cho hệ thống nước (VD: hệ thống tái
sử dụng nước). 

Khi lựa chọn phạm vi bảo hiểm cho
các chi phí bất thường, cần xem xét giới
hạn phụ để đảm bảo tính hợp lý, nếu
không các nhà môi giới bảo hiểm cần
đàm phán với nhà bảo hiểm để đưa ra
mức giới hạn phụ phù hợp. nếu phạm
vi bảo hiểm bổ sung được áp dụng
bằng cách mở rộng định nghĩa về chi
phí bất thường trong đơn bảo hiểm
thông thường thì nhà bảo hiểm cần
tính tới cả chi phí mua nước hay nguồn
năng lượng thay thể vì các đơn bảo
hiểm thông thường không bao gồm chi
phí này. 

Phạm vi bảo hiểm cho “mái nhà thực
vật” bao gồm cảnh quan và việc bảo vệ
nguồn nước. cảnh quan về cơ bản được
hiểu là thảm cỏ, cây hay hoa, vốn được
loại trừ trong đơn bảo hiểm tài sản
thông thường. sửa đổi bổ sung bao gồm
phạm vi bảo hiểm cho mái nhà thực vật,
các chi phí thay thế áp dụng cho lớp
chống thấm, sỏi và cây cối.

Tháo dỡ các phần hư hỏng là điều
khoản tiêu chuẩn trong đơn bảo hiểm
tài sản truyền thống, tuy nhiên chi phí

đột xuất phát sinh trong đơn bảo hiểm thông thường để nó có thể
bao gồm cả chi phí tái xác nhận này. 

Điều quan trọng là các đơn bảo hiểm được thiết kế có tham chiếu
tới cấp độ chứng chỉ mà tòa nhà đạt được (VD: đạt, bạc, vàng hay kim
cương) và đưa ra mức chi phí bồi thường hợp lý để tái xác nhận được
cấp độ tương đương. thêm vào đó, đơn bảo hiểm cũng cần xác định
cụ thể về khoản chi phí để thuê tư vấn, kỹ sư, những người có thể cần
đến trong quá trình xin tái xác nhận. Để xác định giới hạn phù hợp
cho các chi phí này – bất kể nó thuộc sửa đổi bổ sung hay là mở rộng
định nghĩa về chi phí đột xuất phát sinh - nhà bảo hiểm cần tính toán
tới những chi phí dự kiến thực tế như: phí, tư vấn, dịch vụ và cần tái
thẩm định chúng định kì hàng năm do đơn bảo hiểm được tái tục.

Định giá tài sản: Khi một tài sản hiện thời được cải tạo thành tài
sản có mang khác đặc tính sinh thái, khác chi phí thay thế và chi phí
gián đoạn kinh doanh cần tính tới những sự thay đổi này. VD: nếu tòa
nhà muốn nâng cấp hệ thống bơm thành hệ thống bơm tái sử dụng
nước, chi phí thay thế này cần được tính trong chi phí mua sắm và lắp
đặt thiết bị mới.

Bảo hiểm Gián đoạn kinh doanh: Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh
cho phép người được bảo hiểm được công ty bảo hiểm chi trả những
tổn thất về thu nhập và những chi phí phát sinh do tài sản được bảo
hiểm bị tổn thất. nếu tòa nhà bán nguồn năng lượng tự tạo của mình
(VD: điện từ hệ thống năng lượng mặt trời) thì tổn thất thu nhập trong
thời gian gián đoạn hoạt động cần được tính toán.

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh cũng chi trả chi phí phát sinh nếu
tòa nhà không hoạt động được, VD như tiền thuế, lãi ngân hàng…
thách thức đặt ra là việc tính toán phạm vi bảo hiểm và ước lượng
thời gian cần thiết để tòa nhà tổn thất vận hành trở lại như lúc đầu.
thời gian để xin tái cấp chứng chỉ, sự sẵn có của các thiết bị đặc biệt
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tái chế những phần hư hỏng vốn
thường làm phát sinh thêm chi phí lại
không thuộc phạm vi bảo hiểm của đơn
này. Do đó, chi phí để bóc tách vật liệu
cũng phải được tính toán và đưa vào
giới hạn phụ. Đơn bảo hiểm cho nhà
sinh thái cần bồi thường cho những chi
phí phát sinh để vận chuyển các phần
hư hỏng của tòa nhà tới trung tâm tái
chế thay vì chôn xuống đất. tổn thất, do
đó, sẽ được bù đắp nhờ nguồn thu có
được từ việc tái chế này.

Vận hành thử: Đơn bảo hiểm cần có
sửa đổi bổ sung cung cấp phạm vi bảo
hiểm cho việc vận hành thử tòa nhà.
mục đích của điều khoản này là để đảm
bảo các hệ thống thiết bị trong tòa nhà
hoạt động ở mức tốt nhất và được kiểm
tra đầy đủ, bất chấp rằng chi phí vận
hành thử này có thể không liên quan
trực tiếp tới tổn thất. các đơn bảo hiểm
tài sản thông thường hiện vẫn có sửa
đổi bổ sung này.

Tài sản cá nhân: các đơn bảo hiểm
nhà/tài sản thông thường có thể bồi
thường chi phí thay thế cho những tài
sản cá nhân bị thiệt hại do rủi ro được
bảo hiểm gây ra. Với sửa đổi bổ sung
này, các tài sản bị tổn thất sẽ được thay
thế để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn
sinh thái và áp dụng cho các loại tài sản
được liệt kê cụ thể. các thiết bị điện sẽ
được nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn
sinh thái như EnERGY staR. các nâng
cấp các có thể là:  

- các nguyên liệu hoàn thiện bên
trong ngôi nhà là các chất hỗn hợp hữu
cơ hạn chế bay hơi 

- Giảm thiểu sự phát thải các thành
phần gây suy giảm tầng ô zôn

- hệ thống đèn
- Vật liệu mái và chất cách điện
- hệ thống bơm bên trong
- thiết bị nhiệt, thông gió, điều hòa

không khí (hVac) thương mại nhẹ
ngoài ra cũng có điều khoản cho

phép xây dựng lại các tòa nhà thông
thường bị tổn thất thành các nhà sinh
thái. tuy nhiên, trong trường hợp này sẽ
có những điều kiện, giới hạn phụ và loại
trừ cụ thể được áp dụng.

FiReman’s Fund: người đi tiên
phong tại mỹ

công ty bảo hiểm Fireman’s Fund đã
cung cấp điều khoản bảo hiểm cho việc
nâng cấp hay sửa chữa, thay thế các cao
ốc xanh đã được cấp chứng chỉ cũng
như các tòa nhà và cơ sở hạ tầng mà chủ
sở hữu muốn hướng tới mục đích thân
thiện với môi trường. mức phí giảm 5%
được áp dụng cho những tòa nhà đạt
chứng chỉ LEED do độ rủi ro thấp hơn.
các đơn bảo hiểm thông thường chỉ
thanh toán chi phí để khôi phục lại tòa
nhà theo nguyên trạng. Với đơn bảo
hiểm này của Fireman Fund, các tòa nhà
và tài sản bên trong có thể được xây
dựng lại hay thay thế bằng các chất liệu
“sinh thái” như: Không độc, thân thiện
với môi trường, thiết bị điện theo tiêu
chuẩn Energy star; hệ thống chiếu sáng
bên trong tòa nhà đáp ứng tiêu chuẩn
LEED; hệ thống bơm hiệu suất cao; mái
nhà theo tiêu chuẩn Energy-star….

Với những tòa nhà đáp ứng tiêu
chuẩn của hội đồng cao ốc xanh (mỹ)
hay Địa cầu xanh, Fireman’s Fund sẽ bảo
hiểm cho cả những cấu phần “xanh” của
tòa nhà hay các thiết bị được định nghĩa
là một phần của tòa nhà như: mái nhà
thực vật, hệ thống năng lượng hay nước
thay thế…. trong trường hợp tổn thất
toàn bộ, Fireman’s Fund sẽ chi trả chi phí
để xây dựng lại tòa nhà đáp ứng tiêu
chuẩn sinh thái.

Với những tòa nhà chưa đáp ứng các
tiêu chuẩn trên nhưng có nhu cầu
hướng tới đạt các chứng chi sinh thái,
Fireman’s Fund cung cấp phạm vi bảo
hiểm chi trả chi phí nâng cấp tòa nhà
hoặc các tài sản là một phần của tòa nhà
để đáp ứng tiêu chuẩn sinh thái sau khi
bị tổn thất hay thiệt hại. Ví dụ, nếu rủi ro
cháy xảy ra trong tòa nhà làm cháy thảm
trải sàn và các thiết bị văn phòng, Fire-
man’s Fund sẽ thanh toán chi phí nâng
cấp hay thay thế thảm trải sàn theo tiêu
chuẩn thân thiện với môi trường và các
thiết bị văn phòng đáp ứng tiêu chuẩn
Energy star….trong trường hợp tổn thất
toàn bộ, Fireman’s Fund sẽ thanh toán
chi phí để xây dựng lại tòa nhà theo tiêu

chuẩn sinh thái được quy định tại mỹ.
Fireman’s Fund cũng đang lên kế

hoạch mở rộng mức chiết khấu phí bảo
hiểm cho các tòa nhà dân sinh trong
tương lai. các chuyên viên tư vấn kinh
doanh của công ty này cũng đang được
đào tạo về “nhà sinh thái” để đảm bảo
hiệu quả kinh doanh bền vững trước
khi tổn thất xảy ra. Quan điểm của công
ty này là: “nhà sinh thái giúp giảm thiểu
rủi ro và tăng hiệu quả sử dụng năng
lượng từ đó tăng giá trị kinh tế của các
tòa nhà”.

thành công dành cho những
người Biết nắm Bắt xu thế

Việc xem xét những kịch bản tổn thất
có thể xảy ra để thiết kế sản phẩm là giải
pháp hữu hiệu giúp các nhà bảo hiểm
đưa ra những phạm vi bảo hiểm phù
hợp, và quan trọng hơn, là xác định
được những loại trừ. thị trường bảo
hiểm đang ngày một quan tâm tới nhu
cầu mới này, chắc chắn trong tương lai
nhiều sản phẩm mới sẽ được tạo ra cũng
như nhiều điều kiện mới được bổ sung.
Điều quan trọng là khách hàng và các
nhà đầu tư được tư vấn đầy đủ để đánh
giá các lựa chọn cẩn thận, hiểu rõ phạm
vi quyền lợi của mình, được thảo luận
trước các tình huống nếu tổn thất xảy ra
và phạm vi bảo hiểm mở rộng một cách
chính xác.

ngành bảo hiểm cần nghiên cứu và
áp dụng các sản phẩm mới để nắm bắt
cơ hội từ xu thế xây dựng tòa nhà sinh
thái. các công ty cũng có thể chủ động
thúc đẩy sự thay đổi này bằng việc xác
định mức phí bảo hiểm tòa nhà một
phần dựa vào tác động của chúng với
môi trường và thông qua giáo dục
truyền thông, chiến lược marketing
quảng cáo…

“người nắm bắt được xu thế là người
thành công”, một thị trường mới mở ra
sẽ là cơ hội phát triển cho nhiều doanh
nghiệp bảo hiểm trong tương lai gần.

NgUyễN Thị hà
(Theo http://cooperator.com và 

http://www.buildings.com)
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Xây dựng
thương hiệu
được người
tiêu dùng
yêu thích

Trong vòng một năm qua, gã khổng
lồ Apple vẫn là thương hiệu mạnh
nhất thế giới, theo nghiên cứu của
hãng Millward Brown (Mỹ). 

Nghiên cứu cho thấy chủ nhân của
các sản phẩm iPhone và iPad đã gia
tăng giá trị thương hiệu tới 19%
trong năm qua, lên mức 183 tỷ USD.

Vậy thương hiệu là gì mà có giá trị ghê
gớm như Vậy? 

Hầu hết mọi người khi nhắc đến cụm từ
thương hiệu (Brand) đều liên tưởng đến một
khái niệm quen thuộc là Nhãn hiệu (Trade-
mark). Tuy nhiên Thương hiệu mang ý nghĩ
nhiều hơn thế. Một nhà sản xuất thường được
đặc trưng bởi một thương hiệu, nhưng nhà sản
xuất đó có thể có nhiều nhãn hiệu hàng hóa
khác nhau. Ví dụ, Toyota là một thương hiệu,
nhưng đi kèm theo có rất nhiều nhãn hiệu hàng
hóa: Innova, Camry... Ralf  Matthaes – Giám đốc
Điều hành Khu vực của Công ty nghiên cứu thị
trường toàn cầu TNS cho rằng:  Thương hiệu là
những gì người khác nói về bạn khi bạn không
ở đó. Như vậy, thương hiệu chính là nhận thức

hay thái độ của về công ty hoặc sản phẩm đó
trên thị trường. Thương hiệu có thể của một
doanh nghiệp (Apple), nhưng cũng có thể của
một dòng sản phẩm (Iphone, Ipad… ), hay một
sản phẩm cụ thể. Tuy có giá trị vô hình, nhưng
trong rất nhiều trường hợp, thương hiệu có giá
trị lớn hơn các giá trị hữu hình khác, thậm chí
lớn hơn nhiều lần. Kem đánh răng Dạ Lan là
một trường hợp như vậy. Vào đầu những năm
90, kem đánh răng Dạ Lan của Công ty Hoá mỹ
phẩm Sơn Hải do ông Trịnh Thành Nhơn gây
dựng đã trở nên nổi tiếng khắp cả nước và được
nhiều người tiêu dùng sử dụng. Sau đó công ty
Colgate trong quá trình đánh giá đã trả 3 triệu
USD (giá trị thực tế khoảng 20 triệu USD) để
mua lại thương hiệu này, trong khi các giá trị
hữu hình khác như toàn bộ nhà xưởng, kênh
phân phối… trị giá 1 triệu USD. Như vậy,có thể
thấy thương hiệu đóng vai trò vô cùng quan
trọng trong một doanh nghiệp. Một doanh
nghiệp có thương hiệu mạnh có thể thu hút
người tiêu dùng mua sản phẩm của họ, thuyết
phục người bán hàng mua vào (lập kênh phân
phối), tác động vào giá cổ phiếu, hay đơn giản
là góp phần vào việc tăng sự tự hào cho nhân
viên làm việc tại doanh nghiệp.
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Đào Ngọc aNh
Tập đoàn bảo việT

các yếu tố cấu thành một thương hiệu
Ngày nay, phần lớn các công ty tại Việt Nam

đều có ý thức phát triển thương hiệu, nhưng lại
có rất ít đơn vị có hiểu biết đúng về thương
hiệu. Khái niệm “làm thương hiệu” thường bị
nhầm tưởng với việc làm truyền thông, tiếp thị
sản phẩm (theo mô hình 4P truyền thống: Prod-
uct – Price – Promotion – Place ). Thực tế trong
môi trường hiện đại, thương hiệu và marketing
hỗn hợp 4P đều nằm trong một cấu trúc và lấy
khách hàng mục tiêu làm giá trị cốt lõi. Xây
dựng thương hiệu mang được thông điệp của
doanh nghiệp đến khách hàng mục tiêu là việc
không đơn giản. Một thương hiệu thành công
là thương hiệu được xây dựng dựa trên sự thấu
hiểu khách hàng, mang được hơi thở của thông
điệp mà doanh nghiệp muốn truyền tải đến
khách hàng mục tiêu. Các doanh nghiệp
thường xây dựng các thuộc tính thương hiệu
xuất phát từ thuộc tính của sản phẩm cung cấp
cho khách hàng. Hệ thống siêu thị BigC thuộc
tập đoàn Casino lấy tiêu chí giá rẻ là kim chỉ
nam, trong khi các công ty thuộc ngành tài
chính, ngân hàng thường truyền tải thông điệp
về sự tin cậy và an tâm tài chính đến cho khách
hàng... Thông thường những tiêu chí này
thường phải dựa vào những nghiên cứu cụ thể
từ thị trường, từ đó xác định nhu cầu thực tế của
khách hàng, khả năng đáp ứng và lợi ích của
sản phẩm, dịch vụ. Từ đó, người làm marketing
có những chương trình marketing hỗn hợp đáp
ứng được nhu cầu của khách hàng, mang lại
cảm xúc thỏa mãn khi quyết định chọn lựa hoặc
đơn giản chỉ là nghĩ về thương hiệu đó.

Thông thường, một thương hiệu bao gồm
Hình ảnh, sức sống, giá trị và yếu tố cốt lõi của
thương hiệu. Trong đó tất cả các yếu tố hữu
hình hay vô hình của thương hiệu đều chung
một mục đích tạo ra sự nhận biết “Top of Mind”
và cảm nhận tốt về thương hiệu trong mắt
khách hàng.

trong môi trường kinh doanh cạnh
tranh ngày càng gay gắt, các thương
hiệu giàu cảm xúc sẽ tạo nên lợi thế
khác biệt 

Ngày nay, khi người tiêu dùng tiếp xúc với
hàng trăm thương hiệu mỗi ngày, thì những
thương hiệu mang lại cảm xúc khác biệt sẽ lưu
lại trong tâm trí và chiếm vị thế ưu tiên trong

các quyết định mua của khách hàng. Theo mô
hình tháp nhu cầu của Maslow, các mức độ thỏa
mãn về cảm tính như hiện thực hóa bản thân,
hay nhu cầu được tôn trọng luôn ở mức cao
hơn so với các giá trị lý tính như nhu cầu sinh
tồn hay nhu cầu được an toàn. Do đó, việc xây
dựng thương hiệu dựa trên những giá trị về
cảm xúc theo cách khác biệt là nhiệm vụ vô
cùng quan trọng đối với những người “làm
thương hiệu”. Để thực hiện điều đó, người làm
thương hiệu phải định hướng rõ ràng con
đường và bản sắc của thương hiệu, thậm chí là
triết lý giúp tạo nên sức sống cho thương hiệu.
Điều này được thực hiện qua các hoạt động
kinh doanh tiếp thị khác nhau, truyền tải thông
điệp bằng các quảng cáo sáng tạo, các bài viết
trên báo chí, các hoạt động đổi mới thương

hiệu, hoặc tiếp thị qua nội dung như qua sách,
báo, phim, trò chơi, game show... Hay một hoạt
động khác, khi gần đây với sự tiến bộ không
ngừng của internet và các sản phẩm công nghệ,
mỗi gia đình thường sở hữu những thiết bị âm
thanh phổ biến như máy vi tính, điện thoại,
Ipod, máy nghe nhạc… thì xu hướng quảng bá
thương hiệu qua các bài hát ngày càng quen
thuộc. Âm nhạc vượt qua ranh giới ngôn ngữ,
những rào cản văn hoá và có khả năng với tới
mọi người ở hầu hết mọi nơi, thậm chí kể cả khi
người nghe không chú ý lắng nghe. Một bài hát
có giai điệu hay với ngôn từ gần gũi có thể giúp
truyền tải thương hiệu vào tiềm thức của khách
hàng theo cách mềm mại và tự nhiên nhất.



Đánh giá sức khỏe thương hiệu -  Phương thức xác Định Vị trí
thương hiệu trong tâm trí khách hàng

Một thương hiệu được ưa chuộng phải là thương hiệu thực sự thấu hiểu
khách hàng, luôn lấy khách hàng làm trung tâm cho mọi hoạt động. Muốn
biết được vị trí của thương hiệu trong tâm trí khách hàng, doanh nghiệp cần
phải thực hiện một cuộc “khám bệnh” nhằm đo lường mức độ hài lòng cũng
như kỳ vọng của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ cung cấp. Nói cách khác,
các nghiên cứu thị trường sẽ là công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp có thêm
thông tin trong quá trình xây dựng phát triển thương hiệu thông qua công
tác đầu tư phát triển sản phẩm, dịch vụ cũng như hoạt động marketing truyền
thông đáp ứng mong đợi của khách hàng. 

Việc nghiên cứu thị trường cần được thực hiện theo định kỳ nhằm đánh giá
nỗ lực của doanh nghiệp trong việc nâng cao "sức khỏe" của thương hiệu và
có những điều chỉnh phù hợp, hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu giữ
vị trí số 1 trong tâm trí khách hàng.

lựa chọn cấu trúc Phát triển cho thương hiệu là xu thế tất yếu
của các tậP Đoàn trong môi trường cạnh tranh chuyên nghiệP  

Ngày nay, các doanh nghiệp đang hoạt động trong môi trường cạnh tranh
ngày càng gay gắt, với sự gia tăng về số lượng của các công ty nhỏ và sự phát
triển vượt bậc của các công ty lớn. Kết quả là, các khách hàng có thêm nhiều
lựa chọn với sự gia tăng các yêu cầu về sản phẩm dịch vụ ngày một hoàn thiện
hơn. Chính vì lý do đó,việc xây dựng thương hiệu, tạo niềm tin cho khách
hàng là vô cùng quan trọng. Với những doanh nghiệp lớn có nhiều ngành
sản phẩm và dịch vụ khác nhau, Ban quản trị khi xây dựng thương hiệu
thường phải xác định hướng đi và cấu trúc cho thương hiệu của mình. Các
công ty phương Tây như Unilever, Proto & Gamber… với đặc tính riêng
thường lựa chọn cấu trúc thương hiệu hỗn hợp để bảo toàn danh tiếng cho
mỗi nhóm, ngành hàng thì các công ty châu Á thường lấy uy tín thương hiệu
Mẹ làm bằng chứng cho chất lượng của tất cả sản phẩm và dịch vụ. Thực tế
đã có rất nhiều doanh nghiệp trên thế giới, đặc biệt tại khu vực châu Á, đã
chọn hướng phát triển hình ô, hay còn gọi là Mega brand, làm cấu trúc thương
hiệu. Theo đó có thể hiểu Mega Brand là một thương hiệu rất lớn bao gồm
rất nhiều ngành hàng khác nhau, trong đó thương hiệu mẹ là một thương

hiệu bao trùm, quen thuộc nên dễ dàng
đưa các sản phẩm dịch vụ mới vào thị
trường. Thông điệp chính sẽ được lấy
làm triết lý chủ đạo cho các ý tưởng
sáng tạo. Các đơn vị thành viên hoặc
công ty con có thể dựa vào các ý tưởng
sáng tạo trong các chương trình quảng
bá tiếp thị sản phẩm của mình, tạo
thành một chương trình với thông điệp
được lồng ghép xuyên suốt toàn tập
đoàn, tạo hình ảnh nhất quán, chuyên
nghiệp đến người tiêu dùng. Khi đó,
thậm chí ngay cả những trở ngại bất
thường cũng góp phần làm tăng nhận
thức của công chúng về sản phẩm.
Doanh nghiệp đặt tên tất cả các dòng
sản phẩm mở đầu bằng thương hiệu
mẹ. Canon đưa ra thị trường máy ảnh,
máy photocopy và thiết bị văn phòng
dưới cùng một cái tên. Yamaha kinh
doanh xe máy cùng với đàn piano và ghi
ta. Mitsubishi có mối quan tâm chung
đến ngân hàng, xe hơi và đồ dùng gia
đình. Palmolive sản xuất các sản phẩm
gia dụng (nước rửa chén bát) và các sản
phẩm vệ sinh (xà phòng, dầu gội cho cả
gia đình và cả kem cạo râu). Đặc biệt
như Samsung đã lấy tên cho tất cả các
ngành hàng, từ công nghiệp nặng, hàng
điện tử, đầu tư, cơ khí…đều bằng
thương hiệu mẹ của mình. Chiến lược
tận dụng thương hiệu mẹ này đã giúp
Samsung tiết kiệm hàng triệu đô la cho
việc quảng cáo cho các ngành hàng khi
thâm nhập vào thị trường mới mang
tính chiến lược.

lời kết
Để tạo niềm tin cho khách hàng và với

mục tiêu xa hơn là tạo lợi thế khác biệt
trong tâm trí người tiêu dùng, mỗi công
ty cần luôn đổi mới thương hiệu, gắn kết
với khách hàng bằng những hình ảnh,
thông điệp giàu cảm xúc chạm vào trái
tim của người tiêu dùng. Công việc này
đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn đứng ở
vị trí khách hàng, luôn tìm tòi, sáng tạo
với mục đích cốt lõi là mang đến cho
khách hàng những giá trị để đưa ra giải
pháp làm tan đi những mâu thuẫn giữa
những gì khách hàng khao khát và
những gì họ thật sự trân trọng.
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Trong làm việc nhóm, giao tiếp là một hoạt động diễn ra rất thường xuyên giữa
cá nhân mỗi thành viên với nhóm trưởng và với các thành viên khác. Giao tiếp
trong nhóm rất quan trọng, nó như là các mạch máu nuôi dưỡng cơ thể nhóm.
Chỉ khi thông tin rõ ràng, chính xác thì mọi người mới có thể hiểu nhau và hiểu
nhiệm vụ để hợp tác với nhau. Mặc dù vậy, trong quá trình làm việc, chúng ta

rất dễ bắt gặp những tình huống như: Tôi không nhận được thư của anh; tôi đã gửi báo
cáo cho anh từ tuần trước rồi mà; tôi làm đúng như phân công, việc đó là của người khác;
tôi đã cảnh báo rồi mà anh không nghe... Có một nguyên tắc giúp khắc phục được các
hiện tượng trên, góp phần làm tăng hiệu quả của làm việc nhóm mà người Nhật Bản đã
áp dụng rất thành công. Nguyên tắc vàng trong truyền thông nội bộ và rất quan trọng
trong làm việc của người Nhật Bản đó là “HORENSO”. 
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HORENSO:
Không chỉ là giao tiếp

trong làm việc 
nhóm



Với người Nhật Bản, HORENSO không
chỉ là một phương pháp truyền thông
liên lạc nội bộ khi làm việc nhóm, mà còn
là một nét văn hóa đặc trưng của quốc
gia. Ngay từ ngày đầu tiên vào nhà trẻ,
các em bé đã phải bầu ra một lớp trưởng.
Cô giáo sẽ liên lạc với em lớp trưởng và
người này sẽ truyền đạt lại với các em
khác trong lớp. Đi ra đường, các em xếp
thành hàng, lớp trưởng cầm cờ đi đầu,
các em khác nhìn lá cờ đó mà theo.
Người Nhật Bản rèn luyện kỹ năng sống
tập thể cho con em họ ngay từ khi chúng
còn nhỏ.

HORENSO chính là một văn hóa làm
việc rất đặc trưng và vô cùng mạnh mẽ
của người Nhật Bản. HORENSO là một
trong những khẩu quyết mà người Nhật
Bản luôn ghi nhớ và vận dụng nhờ sự
đơn giản, dễ truyền đạt, dễ tiếp thu.
Trong tiếng Nhật Bản, HORENSO có
nghĩa là spinach - rau chân vịt - thứ rau
mang lại sức mạnh thần kỳ cho chàng
thủy thủ Popeye¬[1], chiến thắng mọi trở
ngại để cứu được nàng Olive[2]. 

HORENSO được ghép lại từ những
chữ cái đầu của các từ sau: 

- HOKOKU 報告 Báo cáo (Report)
- RENRAKU 連絡 Liên lạc (Contact) 
- SODAN 相談 Bàn bạc (Consult)

hokoku (báo cáo)
Bạn có thường xuyên báo cáo không?

Báo cáo là một cách thức giao tiếp rất
quan trọng khi tiến hành công việc.
Trong mô hình này, đầu tiên bạn phải
nhận thức rằng báo cáo là một nhiệm
vụ. Nếu không nhận được báo cáo của
bạn, trưởng nhóm rất lo lắng, vì không
biết công việc bạn làm đang diễn biến
như thế nào. Đừng chờ đến lúc trưởng
nhóm hỏi bạn: “Việc ấy sao rồi?”. Chủ
động báo cáo chính là điều trưởng
nhóm rất thích ở bạn.

Những nguyên tắc cần tuân theo khi
báo cáo:

Mục đích: Để người nhận báo cáo
nắm được tiến độ công việc, kịp thời
điều chỉnh nhằm đạt được kết quả tốt

nhất. Đối tượng nhận báo cáo là người
ra chỉ thị trực tiếp, trưởng nhóm. Thành
viên nào muốn bỏ qua báo cáo phải có
sự đồng ý của trưởng nhóm. Mọi báo
cáo đều phải đúng hoặc sớm hơn thời
hạn quy định. Khi báo cáo, hãy báo cáo
từ kết luận. Tin càng xấu báo càng sớm.
Nội dung báo cáo gồm: Sự việc đã xảy
ra; việc đã được giao; việc đã xử lý xong;
sự việc chưa giải quyết, hướng tiếp tục
giải quyết; yêu cầu hỗ trợ từ nhóm.
Hình thức báo cáo: Văn bản, miệng
(nên trịnh trọng, chính thức), và phải
chắc chắn là báo cáo đến đúng địa chỉ.
Ngoài ra, bạn luôn cần mang theo giấy
bút khi đi báo cáo. Những yếu tố này
tưởng như đơn giản nhưng nhiều
người đã không thực hiện. 

Những thời điểm cần báo cáo:
a Khi hoàn tất công việc được giao:

Bạn nên kiểm tra lại một lần và khẩn
trương báo cáo cho trưởng nhóm.
Những thành viên khác đang đợi kết
quả của bạn, do vậy đừng làm chậm trễ
tiến độ công việc.

a Khi mất nhiều thời gian hơn so với
dự định: Trong tình huống bạn thấy mất
nhiều thời gian hơn, cần khẩn trương
báo với trưởng nhóm là sẽ chậm hơn
lịch trình và đưa ra dự kiến về thời gian
hoàn thành như: “Tôi sẽ cần thêm 2 giờ
để hoàn thành việc đó” hay “Tôi nghĩ đến
khoảng 12 giờ hôm nay sẽ xong được”.

a Khi kết thúc sớm hơn so với dự
định: báo cáo khi bạn dự định kết thúc
sớm hơn dự định. Điều đó sẽ giúp
những người xung quanh điều chỉnh
tiến độ và sắp xếp những phần thời gian
hợp lý hơn cho bạn.

a Khi tiến hành thuận lợi cũng cần
báo cáo giữa kỳ: Bạn cần báo cáo với
trưởng nhóm về tiến trình công việc để
mọi người nắm được tiến trình công
việc. Bản thân tác giả khi làm quản lý
kinh doanh luôn yêu cầu những nhân
viên kinh doanh phải nộp những bản
báo cáo hàng ngày. Mỗi ngày tôi cần
biết họ đã thực hiện bao nhiêu cuộc gọi,
tới bao nhiêu khách hàng, có bao nhiêu

khách hàng đồng ý gặp gỡ, bao nhiêu
người từ chối và hẹn gặp lại lần sau…
Đã có nhiều người đã coi điều này là nhỏ
nhặt, mất thời gian nhưng thực sự
những báo cáo này đã giúp mỗi nhân
viên chủ động và luôn hướng vào công
việc, người quản lý luôn biết nhóm mình
hoạt động đến đâu, cần hỗ trợ những gì.
Người Nhật Bản luôn cẩn thận, tỉ mỉ
từng chút và họ luôn coi trọng các báo
cáo nhỏ để sau này tránh phải giải trình
những sai lầm lớn. 

a Khi phát sinh sự cố: Trong tình
huống gặp khó khăn vượt quá khả năng
giải quyết, bạn cần lập tức chia sẻ thông
tin với người có liên quan trong nhóm.
Bạn sẽ nhận được lời khuyên thích hợp
hoặc ngay cả trong tình huống xấu nhất
thì mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để
ngăn chặn được sự cố, giảm thiểu rủi ro
hệ thống. Thời gian tác giả làm việc tại
trường đại học, đã có sự nhầm lẫn trong
lịch học toàn trường, tôi đã phát hiện ra
lỗi nhưng không báo cáo và tiếp tục sửa
bằng tay, kết quả là rất tai hại khi trong
suốt cả ngày hôm đó, sinh viên và giảng
viên đều đến nhầm giảng đường và có
rất nhiều ý kiến than phiền. Đó là một
bài học lớn khi phát hiện sự cố mà
không báo cáo.

a Khi có thông tin mới hoặc sáng
kiến: Hãy nhanh chóng cân nhắc về các
thông tin và sáng kiến đó, rồi báo cáo
với trưởng nhóm. Thông tin mới hoặc
sáng kiến của bạn sẽ được trưởng nhóm
đánh giá và có thể sẽ giúp nhóm bạn
hoàn thành công việc xuất sắc hơn hoặc
có sự điều chỉnh cho hợp lý. Sáng tạo và
để mọi người cùng chia sẻ kinh nghiệm
của bạn đó là khi bạn thành công hơn.

renraku (liên lạc)
Liên lạc chủ yếu dùng để thông báo

dự định, các công việc sắp tới và có tính
nhắc nhở. Việc liên lạc luôn luôn gắn với
yếu tố thời gian. Trong làm việc nhóm,
liên lạc giúp công việc thông suốt giữa
các thành viên, giúp họ chia sẻ thông
tin, nhắc nhở nhau cùng hoàn thành
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nhiệm vụ. Ví dụ, bạn là đầu mối liên lạc
của nhóm và đang chuẩn bị cho cuộc
họp giữa nhóm với đối tác vào thứ Năm.
Bạn đã gửi tài liệu từ tuần trước đó
nhưng thấy các thành viên khác đều rất
bận rộn, dường như chưa tìm hiểu về tài
liệu đó và không quan tâm đến cuộc
họp. Bạn nên gửi email thông báo chính
xác lại một lần nữa lịch họp dù bạn đã
thông báo từ tuần trước. Bạn cần cho
mọi người biết mình đã xác nhận lịch
họp. Nhắc lại yếu tố thời gian cho mọi
người nhưng bản chất là để mọi người
chú ý vào nội dung tài liệu cuộc họp.

Những nguyên tắc cần tuân theo khi
liên lạc:

Đối tượng bạn cần liên lạc gồm mọi
đối tượng liên quan. Thời điểm cần liên
lạc: Càng sớm càng tốt. Nội dung khi liên
lạc gồm: Sự việc đã xảy ra, tình hình thực
tế, tình trạng hiện tại, thông tin cần chia
sẻ. Khi một thành viên khác liên lạc, bạn
cần phản hồi trước thông tin đã nhận
được, ngắn gọn, tránh làm mất thời
gian. Hình thức của liên lạc trong nhóm
có thể là trực tiếp, email, điện thoại,
không cần quá trịnh trọng như báo cáo. 

Bí quyết khi liên lạc:
a Liên lạc ngay khi có tình huống bất

thường: Đặc biệt trong các tình huống
công việc diễn ra không tốt, hãy nhanh
chóng liên lạc với các thành viên của
nhóm. Lúc này, liên lạc trực tiếp là tốt
nhất. Nếu nội dung phức tạp hoặc quan
trọng, sau khi truyền đạt bằng lời nói, cần
chính thức hóa bằng email hoặc văn bản. 

aTrình tự và phạm vi cần liên lạc:
Đừng làm phiền mọi người, đừng biến
mình thành một cái máy chuyển tiếp
thư cho tất cả mọi người, đừng nhầm
lẫn trình tự người cần liên lạc. Bạn hãy
xác định mức độ quan trọng, khẩn cấp
của thông tin và chuyển thông tin tới
người cần thiết mà thôi. Người phụ
trách trực tiếp gần nhất là người mà bạn
cần liên lạc đầu tiên, sau đó đến các
thành viên của nhóm và những người
liên quan khác.

sodan (bàn bạc)
Khi cảm thấy khó ra quyết định hoặc

muốn hỏi ý kiến người khác, hãy xin lời

khuyên của những người còn lại trong
nhóm. Việc bàn bạc giúp cả bản thân và
các thành viên khác cũng an tâm hơn
vào đồng nghiệp và công việc chung.
Khi thực hiện cùng nhau một công việc
trong mỗi thành viên của nhóm sẽ luôn
có những điều chưa biết, chưa tính đến
hoặc còn phân vân. Lúc này, bạn thường
xuyên xác nhận lại với những người có
kinh nghiệm, với trưởng nhóm hay với
các thành viên không? Khi tiến hành
công việc mà chưa hiểu đầy đủ, chưa
nắm rõ chỉ thị có thể dẫn đến không
hoàn thành công việc như đã đặt ra, có
thể làm lãng phí thời gian, công sức và
ảnh hưởng đến tiến trình chung. Nhà
đầu tư huyền thoại Warren Buffet là

người luôn nhiệt tình và ưa mạo hiểm và
tính cách này đã được cân bằng bởi tính
cách hoài nghi của Charlie Munger. Buf-
fett phong cho người cộng sự của mình
là “cái gã xấu chơi luôn nói không” và
tuyên bố việc kết hợp cùng nhau đã
giúp họ đưa ra những quyết định đầu tư
tốt hơn. 

Những nguyên tắc cần tuân theo khi
bàn bạc

Mục đích của bàn bạc là tìm kiếm sự
tương trợ, chia sẻ thông tin, thu thập ý
kiến và kinh nghiệm; không nhắc đến

các vấn đề không liên quan. Đối tượng
để bàn bạc là những người có kinh
nghiệm, có kỹ năng giải quyết vấn đề.
Cần bàn bạc ngay khi bạn thấy cần thiết.
Nội dung bàn bạc gồm: Vấn đề gặp phải,
những việc khó, những việc muốn giải
quyết. Để có cuộc bàn bạc tốt, bạn cần
chuẩn bị trước nội dung; lập sẵn các
phương hướng giải quyết cho cấp trên
cân nhắc; không hỏi How, What mà hỏi
Which; lựa chọn thời điểm thích hợp và
tránh làm phiền người khác. Hình thức
bàn bạc tốt nhất là gặp trực tiếp. Bạn
cũng cần phải ghi chép lại nội dung các
cuộc bàn bạc để tránh hỏi đi hỏi lại về
một vấn đề.

Những bí quyết khi bàn bạc

a Khi có vấn đề phát sinh hoặc khi
bạn có nghi vấn: Nếu bạn bỏ qua thì có
thể dẫn đến những sự cố lớn xảy ra nằm
ngoài dự đoán. Điều này rất dễ nhận
thấy tại những lĩnh vực làm việc theo hệ
thống như IT, quản lý hệ thống... Mỗi sự
cố tùy tính chất công việc sẽ gây thiệt hại
khác nhau cho công ty, vì thế nếu có bất
kỳ vấn  đề gì, hãy nhanh chóng bàn bạc.

a Người đầu tiên nên bàn bạc là
trưởng nhóm của bạn bởi đó là người
nhìn tổng thể công việc. Trưởng nhóm
sẽ giúp bạn đánh giá mức độ ảnh
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hưởng của vấn đề, đồng thời sẽ hỗ trợ
bạn trong khi lấy ý kiến từ các thành
viên khác.

a Bàn bạc mang tính chất xây dựng,
đừng làm mất thời gian của mọi người.
Bạn cần luôn luôn tập trung vào vấn đề,
nên cân nhắc trước mỗi ý kiến khi đưa ra
tập thể. Không biến cuộc bàn bạc thành
nhàm chán, thiếu thông tin hữu ích.

a Cuối cùng là luôn thông báo lại kết
quả đã bàn bạc và cách bạn xử lý vấn đề
với người bạn đã bàn bạc cùng và cảm
ơn người đã đưa ra lời khuyên cho bạn.

ứng dụng horenso tại doanh nghiệP 
Horenso là công cụ rất hiệu quả trong

giao tiếp nội bộ, vậy các doanh nghiệp
có thể vận dụng nó trong thực tế như
thế nào?

a Áp dụng “4 ngay”: Chưa được giao
việc hỏi NGAY; nhận việc mà không hiểu
hỏi NGAY; trong lúc làm gặp vướng mắc
nhờ giúp đỡ NGAY; cuối cùng là xong
việc báo cáo NGAY.

a Trong công việc, phải báo cáo định
kỳ cho cấp trên, tùy theo công việc mà
báo cáo ngày, báo cáo tuần, báo cáo
theo tiến độ công việc. Thường xuyên
trao đổi, bàn bạc với đồng nhiệp và cấp
dưới. Ngay khi xảy ra sự cố, lập tức liên
lạc với người quản lý trực tiếp và cuối
cùng là phải hỏi ý kiến cấp trên trước khi
quyết định làm gì đó. 

a Xin phép khi đến muộn (hoặc vắng
mặt): Trong bất kỳ tình huống nào, khi
có khả năng đến muộn (đi làm muộn,
đến cuộc họp muộn…), nhân viên phải
liên lạc với người quản lý trực tiếp và
người phụ trách cuộc họp đó. Những
việc cần làm là: Liên lạc trước giờ bắt đầu
công việc 5-10 phút; giải thích rõ lý do;
truyền đạt những công việc dự định làm
hôm đó; khi đến công ty, hãy nói lời xin
lỗi mọi người; nộp giấy xin phép theo
mẫu quy định của công ty. 

a Xin phép về sớm: Cũng tương tự
khi đến muộn, bạn bắt buộc phải trao
đổi với quản lý trực tiếp. Không: Nhờ
đồng nghiệp xin phép, viết mail cho
cấp trên, tự ý bỏ về. Quy trình xin phép
khi về sớm gồm: Trao đổi với cấp trên;
tiến hành bàn giao công việc mà bạn

đang phụ trách; khi đến công ty, nhớ
nói lời cảm ơn mọi người. Trong trường
hợp bạn dự định về sớm một buổi nào
đó, bạn cần: Trao đổi với cấp trên và
cho dù bạn đã được cho phép thì cũng
nên xác nhận lại với cấp trên một ngày
trước đó.

a Khi xin nghỉ phép. Để nhóm luôn
vận hành trơn tru và không bị ảnh
hưởng, bạn cần làm những việc sau: Xin
phép cấp trên càng sớm càng tốt; xin
phép cấp trên cho dù chỉ nghỉ một ngày;
trường hợp nghỉ dài ngày bạn cần tránh
nghỉ lúc công việc bận rộn; khi đã quyết
định ngày nghỉ, cần bàn giao công việc

và thông báo về tiến độ với người quản
lý của bạn, liên lạc với người quản lý bên
khách hàng mà bạn đang giao dịch.

a Khi ứng dụng HORENSO, cường độ
giao tiếp giữa các thành viên sẽ nhiều
hơn song cũng cần tôn trọng yêu cầu
lịch sự và không gian riêng của mỗi cá
nhân. Thời điểm HORENSO cũng rất
quan trọng: Hãy kiểm tra xem người
nghe báo cáo có bận không, người
được xin ý kiến bàn bạc có đủ thời gian
để nghiên cứu và đưa ra góp ý cho bạn
không. Hoặc là tùy vào mức độ khẩn
cấp của vấn đề mà lựa chọn thời điểm
HORENSO. Ví dụ: Khi đột ngột tiếp cận
để thông báo hay bàn bạc nên xác nhận
tình trạng của người mà bạn cần giao
tiếp bằng: “Xin lỗi, tôi muốn xin ý kiến
anh một chút, bây giờ có được không?”.
Khi đưa các bản báo cáo nên dùng kính

ngữ: “Đây là bản báo cáo chương
trình…. Anh xem giúp em”. Báo cáo trực
tiếp khi thành công hay thất bại nên
khéo léo mở đầu bằng: “Thật may là”,
“Thật đáng tiếc là”. Mở đầu này cũng tạo
tâm thế để người nghe tiếp nhận thông
tin tốt hơn 

a HORENSO email: 
Khi email được gửi đi không có nghĩa

là bạn đã hoàn thành việc báo cáo và
liên lạc. Chỉ khi nào người nhận xác
nhận đã nhận được email, hiểu được nội
dung email thì mới là hoàn thành.

Với những việc gấp cần báo cáo hoặc
liên lạc thì không nên dùng email, nên
gặp trực tiếp hoặc dùng điện thoại.
Email lúc này chỉ dùng để chuyển đầy
đủ thông tin và mang tính xác nhận.

Nhận được email, hãy ngay lập tức gửi
trả lời “Tôi đã nhận được email” và tốt
nhất nên đưa ra thời gian sẽ gửi lại email
sau khi xử lý thông tin. Hạn chế dùng
email trả lời tự động vì nhiều khi chính
bạn khiến người gửi hiểu nhầm rằng
bạn đã nhận được rồi.

Bất cứ tổ chức nào của Nhật Bản cũng
tuân thủ thực hiện phương pháp
HORENSO. Sẽ có rất nhiều người nghĩ
rằng như vậy là quá chi tiết, quá đi sâu
vào công việc cá nhân và tốn nhiều thời
gian. Thậm chí có sự phản đối vì đánh
mất sự độc lập trong làm việc, ảnh
hưởng tới phát triển sự sáng tạo. Tuy
nhiên, những nghiên cứu về sau đã
chứng minh không phải vậy: HORENSO
ngăn ngừa rủi ro một cách hệ thống
nhất và hiệu quả nhất. Nếu bạn là nhân
viên, và nhận thấy người quản lý
thường xuyên kiểm tra công việc của
bạn, hãy HORENSO. Nếu bạn là người
quản lý, và lo lắng về việc thực hiện
công việc nào đó của nhân viên, hãy
HORENSO. Bản chất của HORENSO là
công cụ cải thiện giao tiếp trong làm
việc, song cũng như các công cụ khác
đến từ Nhật Bản thì HORENSO rất cần
một tinh thần BUSHIDO (Võ Sĩ Đạo) mà
bản chất chính là tinh thần Ý THỨC, TỰ
GIÁC cao độ.

[1][2]: Popeye và Olive là hai nhân vật trong bộ phim
hoạt hình nổi tiếng “Popeye the Sailor” – Thủy thủ
Popeye.

Nếu bạn là nhân viên,
và nhận thấy người

quản lý thường xuyên
kiểm tra công việc của

bạn, hãy hoRENso.
Nếu bạn là người quản

lý, và lo lắng về việc
thực hiện công việc nào
đó của nhân viên, hãy

hoRENso.
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48 Tôn trọng chính bản thân mình và
tôn trọng người khác

Để giành được sự tôn trọng từ các
thành viên trong nhóm, mỗi thành viên
cần tôn trọng chính bản thân mình.
Đánh giá đúng năng lực bản thân, luôn
tự tin, không tự ti về bản thân, tin vào
khả năng thành công trong công việc
của mình. Nếu bản thân không nghĩ
mình có khả năng hoàn thành công
việc, họ không thể trông đợi các thành
viên khác tin tưởng mình. Vì vậy bản
thân các thành viên luôn phải cố gắng
hết mình để hoàn thành nhiệm vụ một
cách tốt nhất và luôn dành sự tôn trọng
cho bản thân, tránh xa những suy nghĩ
tiêu cực khi coi bản thân là thấp kém, ít
có khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

Tôn trọng các thành viên trong nhóm
của mình bằng cách cư xử một cách
đúng mực với họ, đánh giá đúng đắn
những năng lực, kết quả công việc của
họ. Góp ý với người khác theo hướng
tích cực để họ có thể thay đổi hoàn thiện
hơn, tránh những lời chê bai mang tính
tiêu cực.

Khi tiến sỹ Alfred Blalock(1) làm việc ở
viện nghiên cứu y khoa Vandabilt cùng
với các cộng sự của mình là Vivian

Thomas và Helen Tausig nghiên cứu về
bệnh tim ở trẻ em sơ sinh. Một ngày,
Blalock cảm thấy vô cùng giận dữ khi
Thomas làm hỏng việc. Blalock đã cáu
giận và xúc phạm nặng nề Thomas
trong sự ngỡ ngàng của người trợ lý này,
sau đó bỏ ra khỏi phòng. Lấy lại bình
tĩnh, trợ lý Thomas đã đợi một lúc rồi
bước vào phòng Blalock và nói thẳng ra
những suy nghĩ của mình về việc cảm
thấy bị xúc phạm. Bác sỹ Blalock ngạc
nhiên, rồi nhận ra sai lầm của mình, ông
xin lỗi anh trợ lý Thomas. Trong suốt 34
năm sau đó, Blalock đã không hề xúc
phạm các trợ lý của mình lần nào nữa,
đặc biệt là với Thomas - người đã sát
cánh trong mọi nghiên cứu của ông.

Blalock luôn dành sự tôn trọng cho
những cộng sự hay trợ lý của mình như
Thomas; ngược lại Thomas cũng dành
cho Blalock sự tôn trọng tuyệt đối. Chính
nhóm của họ, Blalock cùng với sự giúp
đỡ của Thomas, đã tìm ra cách phẫu
thuật cứu sống những trẻ em khuyết tật
tim từ lúc chào đời. Nếu họ không tôn
trọng nhau dẫn tới sự đổ vỡ của nhóm,
có lẽ hàng chục nghìn trẻ em sơ sinh với
khuyết tật ở tim đã không được cứu
sống như ngày hôm nay.

Nâng cao kiến thức
Kiến thức luôn có sức mạnh to lớn ,

một người nắm vững, chuyên sâu về
kiến thức luôn có được sự tôn trọng của
người khác. Khi một thành viên liên tục

Khi nền kinh tế gặp nhiều khó khăn và biến động như hiện nay, các tổ
chức phải không ngừng thay đổi, cải thiện để thích nghi và phát triển.

Đối với các cấp lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp, một trong
những vấn đề được họ quan tâm nhất là phát huy tối đa năng lực

đội ngũ nhân viên của mình. Và cách tốt nhất để khai thác và
phát huy hết tiềm năng của nguồn nhân lực đó là để họ làm

việc nhóm cùng nhau. Khi đó sự cộng hưởng từ năng lực,
quyết tâm và ý chí của họ sẽ tạo thành lực đẩy mạnh mẽ

cho sự phát triển của doanh nghiệp. Trong làm việc
nhóm, một trong những điều kiện tiên quyết để mọi

thành viên hợp tác hiệu quả với nhau đó chính là
sự tôn trọng dành cho những thành viên khác.

Chỉ khi tôn trọng lẫn nhau, các thành viên mới
có thể tin tưởng, hợp tác cùng nhau để

hướng tới mục tiêu chung của nhóm. Vậy
các thành viên phải làm gì để
giành được sự tôn trọng của các
thành viên trong nhóm?

Để giành được 
sự tôn trọng của các
thành viên trong nhóm
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cập nhật, học hỏi, làm chủ những
kỹ năng kiến thức mới, anh ta sẽ
có nhiều cơ hội hơn để hoàn
thành tốt nhiệm vụ mà mình
được phân công, qua đó góp
phần thúc đẩy nhóm phát triển.
Không những công việc của
thành viên này được thực hiện
trôi chảy hơn mà anh ta còn có
thể giúp đỡ, tư vấn những thành
viên khác trong nhóm. 

Tháng 7-2011, một cuộc nghiên
cứu được thực hiện tại trường đại
học The University of New South
Wales của nước Úc với gần một
trăm tình nguyện viên tham gia
trắc nghiệm về tính đa dạng văn
hóa khi lựa chọn tham gia nhóm
trong trường đại học. Kết quả thu
được đầy bất ngờ, khi yếu tố văn
hóa, chủng tộc bị bỏ qua, điều mà
những sinh viên tham gia khảo sát
quan tâm nhất khi lựa chọn một
nhóm đó là kiến thức, trình độ và
kinh nghiệm của những người
trong nhóm họ thế nào. Gần 70%
số sinh viên này cho biết họ muốn
làm việc nhóm với những người
có điểm số cao cũng như nhiều
kinh nghiệm làm việc và các yếu
tố này cũng được họ coi trọng
nhiều hơn là yếu tố tuổi tác của
các thành viên.

Đảm bảo sự công bằng
Trong làm việc nhóm, sự bất

công bằng là một trong những
yếu tố nguy hiểm nhất đe dọa đến
sự hiệu quả của hoạt động nhóm,
thậm chí có thể dẫn tới sự tan rã
trong nhóm. Khi một thành viên
cảm thấy công sức và sự nỗ lực
mình bỏ ra được đền đáp không
thỏa đáng; khi một thành viên
khác cảm thấy những đóng góp
của họ được ghi nhận ít hơn của
thành viên khác; hay khi một
thành viên làm việc nhiều hơn
nhưng nhận được ít hơn so với
những người còn lại, tất cả những
trường hợp này đều làm nảy sinh
tâm lý thất vọng, chán nản thậm
chí rã đám từ những thành viên

cảm thấy họ bị đối xư thiếu công
bằng. Do vậy, trong một nhóm,
yếu tố công bằng cần được quan
tâm để mỗi thành viên khi hoạt
động trong nhóm luôn ghi nhớ
điều này. 

Bill Hewlett và Dave Packard
luôn coi yếu tố công bằng là điều
kiện kiên quyết khi làm việc cùng
nhau. Khi đặt tên cho công ty, họ
quyết định tìm một cái tên thật
riêng biệt, và cuối cùng cả hai đi
đến quyết định sẽ lấy tên của hai
người để ghép lại với nhau tạo
thành tên công ty. Vấn đề nảy sinh
là, tên công ty sẽ là Hewlett-
Packard hay Packard-Hewlett? Để
bảo đảm công bằng, hai người đã
tung đồng xu để tìm ra quyết
định, và cuối cùng đồng xu đã lựa
chọn Hewlett-Packard. Tập đoàn
khổng lồ của nước Mỹ - HP ngày
nay - đã được đặt tên như vậy.
Trong chiến tranh thế giới II,
Hewlett bị gọi vào Lục quân Hoa
Kỳ và phục vụ trong quân đội 5
năm liền. Một mình Packard điều
hành công ty và ông đã tự động
giảm lương của mình xuống
tương đương với lương của
Hewlett trong quân ngũ. “Tôi nghĩ
sẽ không công bằng khi mức
lương của mình cao hơn mức
lương quân ngũ của Bill”, Packard
nói. Ngày nay, công bằng là tôn
chỉ quan trọng nhất của HP, và
yếu tố này đến từ những nhà sáng
lập của HP khi họ làm việc nhóm
cùng nhau.

Rèn luyện tính chính trực và đề
cao trách nhiệm

Nói và làm cần đi đôi với nhau.
Luôn đúng hẹn trong công việc
cũng như các hoạt động khác
trong nhóm, giữ lời hứa của mình,
từ đó những lời nói của bạn sẽ
giành được sự tôn trọng của các
thành viên khác trong nhóm.
Ngoài ra, lời nói của bạn cần có sự
trung thực để giành được lòng tin
của các thành viên. Trừ khi bạn có
một trí nhớ tuyệt vời, đừng bao

giờ nói dối. Nếu không, chỉ cần
một lời nói dối, một lời hứa không
được thực hiện, bạn sẽ mất đi hình
ảnh và uy tín của mình. 

Các hoạt động trong nhóm
luôn đòi hỏi mỗi thành viên phải
bảo đảm thực thi các nhiệm vụ
của mình. Trách nhiệm với nhiệm
vụ của bản thân và của cả nhóm
luôn cần được đề cao. Mỗi thành
viên là một mắt xích nằm trong
một chuỗi liên kết với nhau, một
tinh thần trách nhiệm cao trong
công việc sẽ giúp các thành viên
bảo đảm hoạt động của cả nhóm
được thông suốt. Khi một thành
viên trong nhóm đảm trách
nhiệm vụ được phân công, anh ta
phải cố gắng hoàn thành nó một
cách tốt nhất và luôn sẵn sàng
chịu trách nhiệm với nhiệm vụ
của mình. Các thành viên trong
nhóm đều phải đề cao trách
nhiệm của bản thân mình, không
ỷ lại vào người khác, có như vậy
nhóm mới có thể vận hành tốt
nhất để đạt được mục tiêu. 

Vào thập kỷ 50-60, khi Everest
còn là một đỉnh cao vời vợi mà
hàng chục, hàng trăm nhà thám
hiểm, leo núi thất bại trong việc
chinh phục nóc nhà của thế giới,
nhóm của Tenzing Norgay và
Edmun Hillary(2) đã quyết tâm
chinh phục đỉnh núi này. Họ phân
chia công việc rõ ràng, trong đó
nhấn mạnh tất cả thành viên
trong nhóm phải có trách nhiệm
với nhiệm vụ của mình, vì với một
mục tiêu nguy hiểm và khó khăn
như thế này, chỉ cần một sai lầm
nhỏ nhất cũng dẫn tới nguy hiểm
tính mạng cho cả nhóm. Sau khi
cả nhóm lên tới điểm cao 8.504 m,
lúc này trách nhiệm lên tới đỉnh
được giao cho Tenzing và Hillary.
Cả hai đã quyết định sẽ buộc dây
vào người nhau, khi một người
leo, người kia sẽ siết dây để bảo
đảm an toàn. Việc siết dây đòi hỏi
trách nhiệm vô cùng cao vì tính
mạng người còn lại, thậm chí cả

Ths. Tạ ThaNh BìNh
Trung Tâm đào Tạo bảo việT 
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1. Alfred Blalock (1899-1964): Tiến sỹ y khoa người
Mỹ chuyên nghiên cứu về phấu thuật, khuyết tật
tim trẻ sơ sinh.

2. Tenzing Norgey và Edmun Hillary: hai người đầu
tiên chinh phục thành công đỉnh Everest năm 1953

3. Berkshire Hathaway: Tập đoàn tài chính đa quốc
gia có trụ sở Omaha, Nebraska, Hoa Kỳ. Warrenn
Buffett là CEO của tập đoàn này.

hai, sẽ bị đe dọa nếu người siết dây lơ là,
sơ ý dù chỉ trong một giây. Khi gần tới
đỉnh, tuyết bất ngờ sụt lở dưới chân,
Hillary rơi xuống khe núi, lúc này Tenz-
ing đã liều mình đu người ra để tóm lấy
Hillary, đồng thời siết chặt dây để hãm
đà rơi của Hillary lại. Hành động đầy
trách nhiệm và quả cảm của Tenzing đã
cứu mạng Hillary, và có thể nói nếu Ten-
zing không chú tâm tới nhiệm vụ siết
dây của mình, cả nhóm đã không phải
là những người đầu tiên đặt chân lên
đỉnh Everest. Sau này, khi được hỏi ai là
người đầu tiên đặt chân lên Everest, cả
hai đều trả lời “chúng tôi đều đảm nhận
trách nhiệm của mình và điều quan
trọng là chúng tôi đã cùng lên đỉnh”.

Thẳng thắn nhận lỗi và sẵn sàng
thay đổi

Sai lầm là điều hoàn toàn bình thường
có thể xảy ra trong các hoạt động. Đối
với hoạt động nhóm cũng không phải
ngoại lê, các thành viên có thể mắc sai
lầm khi thực thi nhiệm vụ của mình. Chỉ
có người nào không làm việc gì thì mới

không bao giờ mắc sai lầm. Khi mắc sai
lầm, điều quan trọng là các thành viên
cần nhìn thẳng vào vấn đề, nhận ra sai
lầm ở đâu để tìm cách khắc phục theo
hướng tích cực. Cách bạn đứng lên khi
vấp ngã, khi mắc lỗi sẽ là điều mọi người
nhớ đến chứ không phải là bạn đã mắc
lỗi gì. Khi một thành viên dũng cảm
nhận lỗi, thu nhận kinh nghiệm và khắc
phục, cải thiện và nâng cao bản thân,
thành viên đó sẽ ngày càng hoàn thiện
mình hơn và sẽ nhận được sự tôn trọng
của cả nhóm.

Warren Buffett, nhà đầu tư huyền
thoại của phố Walls, luôn được biết đến
với những quyết định đầu tư thông thái
nhất. Ông đã điều hành Berkshire Hath-
away(3) cực kỳ thành công khi đem lại lợi
nhuận trung bình hàng năm tới 19,7%

trong 48 năm qua cho những cổ đông
của tập đoàn đa quốc gia khổng lồ này.
Trong những hoàn cảnh khó khăn,
những cộng sự của Buffett vẫn đặt trọn
niềm tin vào ông. Nhưng không phải lúc
nào Buffett cũng đúng. Năm 1989, bị
hấp dẫn bởi lợi nhuận quá ấn tượng của
U.S.Air, Buffet đầu tư rất nhiều vào cổ
phiếu ưu đãi của công ty này. Tuy nhiên,
sau đó U.S.Air gặp khó khăn khiến giá cổ
phiếu công ty này giảm mạnh. Điều này
làm các lãnh đạo của Berkshire, trong đó
có Buffett,  rất lo lắng. Một thời gian sau,
giá trị của cổ phiếu này bất ngờ tăng trở
lại và Buffett nhanh chóng bán toàn bộ
số cổ phiếu này để thu về một ít lợi
nhuận. Trong cuộc họp tháng sau đó với
giám đốc các bộ phận của Berkshire,
Buffett đã đứng lên và nhận lỗi với mọi
người về quyết định đầu tư thiếu cẩn
trọng vào U.S.Air của mình. Mọi người
đều ngạc nhiên vì dù có khó khăn
nhưng kết quả của vụ đầu tư này không

phải là thua lỗ. Và họ càng ngạc nhiên
hơn khi Buffett thẳng thắn thừa nhận
Berkshire không mất đồng đôla nào
trong vụ đầu tư này hoàn toàn là do may
mắn nếu không quyết định đầu tư sai
lầm của Buffett có thể đã dẫn tới thiệt
hại lớn. 

Buffett đã nhận ra sai lầm của mình,
học kinh nghiệm từ sai lầm đó và ông đã
tiếp tục điều hành Berkshire Hathaway
đạt được những thành công vang dội tại
phố Wall như ngày hôm nay.

Giao tiếp chuyên nghiệp
Giao tiếp trong nhóm là một yếu tố

thiết yếu bảm đảm cho hiệu quả hoạt
động của nhóm. Giao tiếp là quá trình
trao đổi thông tin giữa các thành viên

trong nhóm với nhau. Kỹ năng giao tiếp
tốt sẽ giúp cho việc truyền đạt, chia sẻ,
phản hồi, góp ý, tranh luận diễn ra thuận
lợi và cả nhóm sẽ nắm vững được những
thông tin cần thiết. Ngoài ra, với mỗi
thành viên, cách họ giao tiếp với các
thành viên khác có thể giúp họ được tôn
trọng hơn hoặc ngược lại làm họ mất đi
hình ảnh của mình trong nhóm. Do đó,
các thành viên nên luôn cân nhắc khi sử
dụng ngôn từ  và cả các yếu tố phi ngôn
từ khi giao tiếp để sự truyền đạt thông
tin được chính xác cũng như tránh xúc
phạm người khác. Khi phê bình, đánh
giá, đóng góp ý kiến nên ghi nhớ rằng
chúng ta đang nhìn nhận một vấn đề
chứ không phải “cá nhân” người đưa ra
vấn đề. Dù giao tiếp là hoạt động diễn
ra thường xuyên nhất trong nhóm
nhưng nhiều khi giao tiếp bị coi nhẹ và
nhiều thành viên trong nhóm thiếu
chuẩn mực khi giao tiếp với các thành
viên khác dẫn tới sự không hài lòng,
hiểu lầm làm xấu đi hình ảnh của mình.
Một lời cợt nhả khi người khác đang có
chuyện buồn hay sự pha trò quá mức
khi giao tiếp trong nhóm có thể dẫn tới
xung đột và phá đi sự tôn trọng mà
người khác dành cho bạn. Tóm lại, mỗi
thành viên trong nhóm hãy luôn cố
gắng giao tiếp một cách chuyên nghiệp
và phù hợp nhất.

Bạn có thể mất rất nhiều thời gian để
giành được sự tôn trọng của các thành
viên trong nhóm, để giữ vững sự tôn
trọng đó còn khó khăn hơn. “Mua danh
ba vạn, bán danh ba đồng”, một sai lầm
hoặc một hành động nào đó có thể phá
hủy hoàn toàn uy tín cũng như sự tôn
trọng mà các thành viên khác dành cho
bạn. Những công sức, nỗ lực to lớn
trong hàng tháng hay hàng năm trời có
thể bị thổi bay. Do vậy bạn nên luôn
thận trọng với công việc, nhiệm vụ mà
mình được phân công.
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Kết thúc bán hàng: 
NGHệ THUậT LỰA CHọN 
THờI ĐIỂM VÀ PHươNG PHÁP

BBạn tự nhận thấy có những lúc bạn
thất bại do kết thúc bán hàng quá
sớm, khi khách hàng vẫn còn có
những băn khoăn chưa được giải tỏa
hoặc chỉ đơn giản là do tâm lý của

khách hàng chưa thật sự sẵn sàng - một sự lo lắng
mơ hồ có thể xuất hiện trước bất kỳ quyết định
mua nào. Bạn cũng có thể thất bại ngay cả khi
chắc chắn rằng khách hàng đã sẵn sàng đặt bút
ký hợp đồng. Nếu rơi vào trường hợp thứ hai, bạn
đang gặp vấn đề trong việc lựa chọn phương
pháp kết thúc bán hàng.

Vậy khi nào là thời điểm thích hợp để kết thúc
bán hàng? Có những phương pháp kết thúc bán
hàng nào, và lựa chọn chúng cho từng tình
huống cụ thể ra sao? Dưới đây, trước hết chúng
ta cùng tìm hiểu về cách nhận biết những dấu
hiệu mà qua đó bạn có thể khẳng định rằng

khoảnh khắc vàng đã đến, kết thúc bán hàng
ngay! Tiếp theo, chúng ta thảo luận về các
phương pháp kết thúc bán hàng hiệu quả hiện
đang được những chuyên gia tư vấn bán hàng
thường xuyên sử dụng. Cuối cùng, chúng ta sẽ trả
lời câu hỏi “lựa chọn phương pháp kết thúc bán
hàng như thế nào cho phù hợp với từng tình
huống và khách hàng cụ thể?”.

khoảnh khắc Vàng trong bán hàng - cách
nhận biết?

“Khoảnh khắc vàng” chính là thời điểm tốt nhất
để kết thúc bán hàng. Vấn đề là làm thế nào để
xác định được khoảnh khắc này. Tất cả những gì
bạn cần là các dấu hiệu từ phía khách hàng.

Dấu hiệu kết thúc bán hàng được thể hiện qua
cả lời nói và cử chỉ. Một người, nếu không có ý
định tham gia bảo hiểm, sẽ chẳng dành thời gian

Trong bán hàng nói
chung và tư vấn bảo
hiểm nhân thọ nói
riêng, kết thúc bán
hàng như thế nào để
đạt được hiệu quả cao
luôn là một câu hỏi
thường trực bởi vì kết
thúc bán hàng chính là
bước cuối cùng quyết
định thành bại của cả
một quá trình.
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tìm hiểu tài liệu mà bạn đưa ra, các điều
khoản và lợi ích của sản phẩm… Do đó,
nếu như trong suốt buổi gặp gỡ, đặc biệt
là vào những phút cuối, khách hàng chăm
chú theo dõi bạn trình bày, tự tìm hiểu
thêm về các điều khoản, đưa ra nhiều câu
hỏi trong đó có câu hỏi về phương thức
nộp phí và thủ tục giải quyết quyền lợi,
những lợi ích ngoài hợp đồng khi tham gia
bảo hiểm, đồng thời nhìn bạn với ánh mắt
thiện cảm... thì đó chính là cơ hội tốt để
bạn kết thúc bán hàng rồi đấy. 

Đối với những khách hàng cởi mở và
“nói nhiều”, bạn sẽ dễ nhận thấy các dấu
hiệu kết thúc bán hàng được thể hiện qua
các câu nói của họ. Ví dụ như:

- Nếu trong thời gian tham gia có vấn đề
gì phát sinh, tôi cần gọi ai?

- Khi nhận tiền chi trả từ công ty, tôi cần
làm những gì? 

- Thủ tục tham gia có phức tạp lắm
không?

- Anh đến tận nhà để thu phí hay tôi
phải đến công ty để nộp?

- Những lúc đi công tác, tôi có thể nhờ
người nộp phí thay được không?

- Tôi có cần đi khám sức khỏe trước khi
tham gia không?

- Sau này nếu anh (tư vấn viên bảo hiểm
nhân thọ) không còn làm việc cho công ty
nữa, hợp đồng của tôi sẽ như thế nào? Tôi
phải làm gì?

- Có nhiều người tham gia sản phẩm này
không nhỉ?

- Thông thường mọi người tham gia sản
phẩm này với số tiền bảo hiểm là bao
nhiêu?

- Một người như tôi thì nên tham gia với
số tiền bảo hiểm nào cho phù hợp?

- Với số tiền đó thì số phí tôi sẽ nộp hàng
tháng/quý/nửa năm/năm là bao nhiêu?

- Tôi nghe nói khi tham gia bảo hiểm,
khách hàng thường được tặng quà. Nếu
tôi tham gia thì có được không?

- Nghe anh nói cũng hấp dẫn đấy!
Ngược lại, một số khách hàng rất ít nói.

Trong trường hợp này, bạn cần phát huy
tối đa khả năng quan sát và đọc-hiểu các
dấu hiệu phi ngôn từ của khách hàng. Bạn
có thể nhận ra các dấu hiệu như sau:

- Im lặng, vẻ mặt trầm ngâm
- Gật đầu, xoa cằm

- Tính toán
- Lắng nghe chăm chú
- Có xu hướng ngồi dịch ra mép ghế
- Hướng người về phía trước khi nói

chuyện
- Ánh mắt thiện cảm
- Mỉm cười
- Tập trung đọc điều khoản hoặc tờ rơi
Nếu so với ngôn từ, các cử chỉ phi ngôn

từ luôn được coi là trung thực hơn, đáng
tin cậy hơn vì các cử chỉ, hành vi sẽ nói lên
tất cả sự thật. Đây chính là lý do con người
rất khó giấu được suy nghĩ của mình.
Khách hàng cũng vậy. Do đó, khi lắng
nghe và quan sát khách hàng để tìm ra
dấu hiệu kết thúc bán hàng, bạn cần chú
trọng nhiều hơn đến các dấu hiệu phi
ngôn từ và dùng chúng để kiểm tra tính
trung thực của những gì khách hàng nói.
Ví dụ:

- Khách hàng nói: “Ồ, sản phẩm này hấp
dẫn đấy!”, nhưng với tư thế ngồi ngả người
ra sau, ánh mắt nhìn đi chỗ khác thì bạn
đừng vội nghĩ rằng đã đến lúc kết thúc
bán hàng.

- Ngược lại, khách hàng nói: “Tôi chưa
nhận thấy việc tham gia bảo hiểm có lợi
ích gì hơn so với các hình thức đầu tư
khác”, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi
tập điều khoản và tờ rơi bạn để trên bàn,
một tay xoa cằm, một tay cầm bút tính
toán… thì bạn có thể hiểu rằng thực sự
khách hàng đang quan tâm đến sản phẩm
của bạn.

Phương PháP kết thúc bán hàng
nào hiệu quả?

Phương pháp “Đồng ý mặc nhiên”
Trong kết thúc bán hàng, đồng ý mặc

nhiên có nghĩa là coi như khách hàng đã
đồng ý mua sản phẩm. Đây là phương
pháp rất phổ biến và có thể được áp dụng
trong việc bán hoặc tư vấn mọi sản phẩm
và dịch vụ, trong đó có bảo hiểm nhân thọ.

Trong cuộc sống hằng ngày, bạn dễ
dàng bắt gặp người bán hàng sử dụng
phương pháp này tại các cửa hàng, chợ,
trung tâm thương mại... với hình ảnh
người bán hàng tay vừa gói hàng, miệng
vừa lẩm nhẩm tính tiền cho khách hàng
mà chưa cần đợi khách hàng đồng ý mua;
hoặc người bán hàng chuẩn bị các mẫu

Dù áp dụng
phương pháp nào,
bạn hãy nhớ,
quyền lợi của
khách hàng luôn
phải đặt lên trên
hết. Những
phương pháp kết
thúc bán hàng
được sử dụng là
để thúc đẩy quá
trình ra quyết
định của khách
hàng khi họ thực
sự có nhu cầu và
đủ điều kiện tham
gia bảo hiểm.
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biểu, viết hóa đơn cho khách hàng trong
khi khách hàng vẫn đang lưỡng lự giữa
các phương án lựa chọn.

Vậy trong lĩnh vực tư vấn bảo hiểm
nhân thọ, phương pháp này có thể được
áp dụng ra sao? Cách thức cụ thể mà
những tư vấn viên giàu kinh nghiệm
thường dùng là:

- Hỏi khách hàng về sản phẩm họ lựa
chọn (tất nhiên có kèm theo tư vấn) trong
số 2 sản phẩm phù hợp nhất mà bạn và
khách hàng vừa tập trung trao đổi.

- Tính toán mức phí của khách hàng
theo tháng/quý/nửa năm/năm và đề
nghị khách hàng lựa chọn định kỳ đóng
phí phù hợp nhất với điều kiện của họ.

- Đề nghị khách hàng cho mượn giấy
chứng minh nhân dân để giúp khách
hàng hoàn tất việc điền thông tin vào
giấy yêu cầu bảo hiểm.

Để làm rõ phương pháp này, xin mời
các bạn cùng theo dõi đoạn hội thoại
giữa một tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ
và khách hàng(1) . Đây có thể được coi là
một ví dụ điển hình cho phương pháp
“Đồng ý mặc nhiên”:

- Như anh nói thì bảo hiểm nhân thọ
hay thật đấy, nhưng bây giờ thì tôi chưa
có tiền. Khi nào đến kỳ hạn rút tiền ở
ngân hàng, thế nào tôi cũng tham gia,
100 triệu chứ 200 triệu cũng chẳng có
vấn đề gì (khách hàng định “nói cho qua
chuyện”)

- Vậy khi nào đến kỳ hạn rút tiền ở
ngân hàng ạ?

- Tháng 8 năm sau (bây giờ đang là
tháng 9)

- Vâng, như vậy là còn mấy tháng nữa,
nhưng cũng chẳng mấy chốc mà đến
hạn. Lúc đó cháu tin là bác sẽ tham gia
thôi ạ. Thưa bác, cứ cho là đến tháng 8
năm sau bác mới tham gia bảo hiểm
nhân thọ của chúng cháu thì ngay bây
giờ bác cháu mình cứ chuẩn bị đi. 

Tư vấn viên bảo hiểm rút giấy yêu cầu
bảo hiểm ra và bắt đầu điền thông tin
ban đầu. Khách hàng định ngăn lại
nhưng tư vấn viên vẫn cắm cúi viết, còn
nói rằng “cứ điền tên vào, có sao đâu?”

- Bác định đóng phí theo tháng hay
theo quý ạ?

- Đã tham gia thì đóng theo quý tốt

hơn chứ!
- Vâng, đúng rồi ạ. Vậy người được

hưởng quyền lợi bảo hiểm thì điền tên ai
đây ạ? Bác gái hay là cô út nhà mình ạ?

- Ghi tên bà ấy đi!
- Thế còn số tiền bảo hiểm, vừa rồi bác

nói là 200 triệu phải không ạ? (hỏi ướm
thử, chưa điền vào giấy yêu cầu bảo
hiểm, kẻo phải điền lại)

- Không thể nhiều ngay như thế được
đâu.

- Với điều kiện nhà mình, bác dư sức
tham gia đến 1 tỷ ấy chứ. Nhưng thôi,
cháu cứ theo ý bác, ghi 200 triệu.

- 150 triệu thôi
- Vâng, 3 tháng sau, cháu sẽ đến thu

phí bảo hiểm quý thứ 2 của bác. Bác cứ

yên tâm ở nhà thôi, cháu sẽ đến tận nhà
bác ạ.

- Ô! Thế ra bây giờ đã phải đóng phí
bảo hiểm quý đầu rồi à?

- Dạ, vâng, đúng rồi ạ!
Vậy là khách hàng đã quên luôn ý

định đến năm sau mới tham gia bảo
hiểm mà rút tiền đóng phí ngay lúc đó.
Tư vấn viên đã thành công nhờ sử dụng
phương pháp “Đồng ý mặc nhiên” kết
hợp với cách đặt câu hỏi đóng dạng
“Chọn một trong hai” rất đúng lúc và
khéo léo – chính là phương pháp thứ hai
mà chúng ta cùng bàn đến dưới đây.

Phương pháp “Chọn một trong hai”
Áp dụng phương pháp này, bạn đưa

ra cho khách hàng 2 sự lựa chọn và đề
nghị họ chọn một trong hai. Cơ sở của
phương pháp này là: Con người rất ghét
bị ép buộc và thường có xu hướng phủ
nhận những gì người khác cho rằng là

duy nhất, là bắt buộc phải chính xác như
thế. Họ thích được tự do khi ra quyết
định của riêng mình. Vậy có lý do gì mà
bạn không để khách hàng của mình
được tự do lựa chọn?

Người bán hàng tồi là người không
biết đặt câu hỏi. Cách họ đưa ra câu hỏi
cũng là cách họ thất bại. Trong bán hàng
nói chung và đặc biệt là trong giai đoạn
kết thúc bán hàng nói riêng, hai dạng
câu hỏi mà người bán hàng tồi hay dùng
(và tất nhiên bạn cần tránh) là:

- Anh có mua không? (một câu hỏi
đóng)

- Anh mua loại nào? (một câu hỏi mở)
Vì sao vậy? Các chuyên gia tâm lý học

đã chỉ ra rằng, nếu bạn hỏi một câu hỏi
đóng như trên, theo phản xạ thông
thường của người mua, để tránh đưa ra
một quyết định sai, để cảm thấy “an toàn”,
đa số sẽ trả lời “không”. Còn đối với câu
hỏi mở, ngay lập tức trong tâm trí của
khách hàng xuất hiện cảm giác bối rối,
đặc biệt trong trường hợp có quá nhiều
lựa chọn; tồi tệ hơn, khách hàng có thể
nghĩ rằng bạn là người bán hàng tồi vì
trong khi khách hàng đang tin tưởng bạn
là một chuyên gia về sản phẩm, là người
có thể lựa chọn sản phẩm tốt nhất cho
họ, thì chính bạn cũng không biết nên
lựa chọn sản phẩm nào.

Nghiên cứu về mối liên hệ giữa số lựa
chọn được đưa ra và cơ hội bán được
hàng, Sheena Iyengar - giáo sư chuyên
ngành quản lý, đồng thời là tiến sĩ tâm lý
học thuộc Trường kinh doanh Columbia
(Mỹ) - đã thử nghiệm với hai nhóm: Một
nhóm đưa ra 6 mẫu mứt, trong khi nhóm
kia đưa ra 24 mẫu. Nhóm có 24 mẫu rõ
ràng được ưa thích hơn khi khách hàng
nếm mẫu, nhưng nhóm có 6 mẫu lại đạt
doanh số bán ra ngoài thị trường lớn
hơn. Kết quả này thật đáng ngạc nhiên!
Tuy nhiên, nó mô tả chính xác tâm lý của
con người: Nếu có quá nhiều lựa chọn,
con người sẽ gặp một tình trạng giống
như bị “tê liệt” và cuối cùng, họ không
chọn gì cả. Chắc hẳn đã một vài lần bạn
từng rơi vào tình huống này?

Vậy bạn nên hỏi khách hàng như thế
nào? Câu chuyện về kết thúc bán hàng
bằng phương pháp “Đồng ý mặc nhiên”
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mà bạn vừa đọc ở trên đã đồng thời
minh họa rất rõ cho phương pháp “Chọn
một trong hai”. Câu chuyện đó thực
chất là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai
phương pháp này. Bạn có thể thấy
trong đoạn hội thoại xuất hiện những
câu hỏi như: “Bác định đóng phí theo
tháng hay theo quý ạ?”, “Vậy người
được hưởng quyền lợi bảo hiểm thì
điền tên ai đây ạ? Bác gái hay là cô út
nhà mình ạ?”. Đó chính là những câu
hỏi tiêu biểu cho phương pháp “Chọn
một trong hai”. Bạn hãy cho khách hàng
2 sự lựa chọn, họ sẽ cảm thấy được “tự
do” quyết định và cuối cùng đa số sẽ
chọn một trong hai phương án mà bạn
đưa ra chứ ít khi chủ động đưa ra
phương án thứ 3 của riêng họ.

Phương pháp “Tạo sự khan hiếm”
Trái với tên gọi của nó, phương pháp

“Tạo sự khan hiếm” được sử dụng rất…
phổ biến. Tạo sự khan hiếm, trong kết
thúc bán hàng, chính là khiến khách
hàng nhận thấy cơ hội để có được sản
phẩm rất hạn chế, không dễ gì có được
sản phẩm nếu như không biết “chớp”
cơ hội.

Cơ sở của phương pháp này: Con
người luôn đánh giá cao hơn và cảm
thấy có hứng thú hơn với những gì được
coi là “hiếm” (theo quan điểm của mỗi
người). Những gì đã “hiếm” thì con người
luôn mong muốn có được, đồng thời có
xu hướng đưa ra quyết định càng nhanh
càng tốt.

Trong lĩnh vực bán hàng, bạn có thể
dễ dàng nhận thấy hầu hết doanh
nghiệp, nhà hàng, cửa hiệu… đều áp

dụng phương pháp này khi đưa ra
những chương trình giảm giá, quà
tặng… trong một khoảng thời gian rất
ngắn và kèm theo câu nhắc nhở kiểu
“Mua ngay kẻo hết”, “Số lượng có hạn”…
Một số sản phẩm được người tiêu dùng
yêu thích nhưng nhà sản xuất hoặc
phân phối cố tình đưa ra thị trường với
số lượng “nhỏ giọt”, mà cho dù cất công
đi hỏi ở rất nhiều cửa hàng, khách hàng
cũng chỉ nhận được câu trả lời “hết
hàng”. Điều này càng làm cho khách
hàng quyết tâm hơn để có được nó, từ
đó gây ra “cơn sốt” sản phẩm, thúc đẩy
lượng bán trong tương lai.

Trong tư vấn bảo hiểm nhân thọ, bạn
áp dụng quy tắc này như thế nào? Tác
giả từng được nghe một tư vấn viên
xuất sắc kể về tình huống kết thúc bán
hàng “độc nhất vô nhị” của chính mình
như sau: Khi khách hàng đang do dự về
thời điểm tham gia bảo hiểm, tư vấn
viên vừa tìm kiếm một thứ gì đó trong
chiếc cặp, vừa tỏ ra sốt ruột, khó chịu với
chính bản thân mình khi “quên” mang
theo một loại giấy tờ cần thiết nào đó.
Khách hàng thấy vậy nên rất tò mò về
thứ mà tư vấn viên đang tìm. Sau một
hồi lục trong tập giấy tờ, anh mới tìm
thấy… một giấy yêu cầu bảo hiểm “duy
nhất”. Tỏ ra đắn đo, băn khoăn một hồi,
anh mới quyết định “nhường” tờ giấy
này cho khách hàng, thậm chí quyết
định xong rồi vẫn còn tỏ ra nuối tiếc.
Anh kể, khách hàng quyết định tham gia
ngay lập tức và rất vui vẻ vì cảm thấy
mình thật may mắn.

Cách làm phổ biến hơn tình huống
trên là bạn hãy đề cập đến một chương
trình quà tặng nhân dịp lễ - tết đang đến
gần dành cho khách hàng tham gia bảo
hiểm (trong một khoảng thời gian ngắn
nào đó). Ngoài ra, bạn có thể nhắc khách
hàng rằng nếu tham gia ngay bây giờ,
phí bảo hiểm sẽ thấp hơn việc trì hoãn;
chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, phí bảo
hiểm sẽ cao hơn vì phí bảo hiểm phụ
thuộc vào độ tuổi của người tham gia
bảo hiểm. Trong khi đó, mức phí sẽ được
duy trì trong suốt thời gian dài tham gia,
như vậy tổng số phí chênh lệch sẽ
không nhỏ.

Phương pháp “Cảnh báo”
Đây là một phương pháp kết thúc bán

hàng khá đặc thù trong ngành bảo hiểm
(các ngành khác có sử dụng nhưng ít
phổ biến hơn). Tên của phương pháp đã
nói lên cách áp dụng: Bạn hãy đề cập
đến những điều bất lợi hoặc rủi ro có thể
gặp phải nếu như không có bảo hiểm. 

Phương pháp này có thể đem lại hiệu
quả tức thì, nhưng ngược lại, cũng có
thể bạn sẽ gặp phải phản kháng mạnh
mẽ từ phía khách hàng nếu như bạn
không khéo léo.

Chúng ta đều biết, tâm lý của con
người nói chung và đặc biệt tâm lý
người Châu Á nói riêng, khi ai đó bị ám
chỉ rằng sẽ gặp rủi ro (bệnh tật, tai nạn,
phá sản, chết…), ngay lập tức họ sẽ có
ác cảm với người nói. Do đó, để vận
dụng thành công phương pháp này,
bạn tuyệt đối không bao giờ được lấy
chính khách hàng làm ví dụ trong
trường hợp rủi ro. Hãy lấy ví dụ với chính
bản thân mình hoặc kể về trường hợp
một khách hàng nào đó, hoặc chỉ đơn
giản là sử dụng từ “khách hàng” một
cách chung chung chứ không ám chỉ
đến ai.

Phương pháp “Kích thích tâm lý
đám đông”

Khi đi đường, bạn đã từng bắt gặp
hình ảnh có rất nhiều người dừng lại để
xem một vụ tai nạn (dù không ai giúp đỡ
nạn nhân)? Sau khi nghe một người
phát biểu ý kiến trong cuộc họp, nếu
như có ai đó vỗ tay, thì sẽ có vài người
làm theo và rồi cả hội trường đều vỗ tay?
Trên một chuyến đi đường dài, bạn sẽ
dừng xe để ăn trưa tại một nhà hàng có
rất đông xe đỗ ở bên ngoài?

Tất cả các trường hợp trên đều là biểu
hiện của tâm lý đám đông, theo đó, con
người có xu hướng thay đổi nhận định,
quan điểm và hành vi của mình để phù
hợp với số đông. Khi có càng nhiều
người cùng đưa ra một ý kiến hoặc cùng
thực hiện một hành động thì chúng ta
càng dễ cho rằng ý kiến, hành động đó
là đúng đắn và chúng ta sẽ làm theo.
Nếu không làm theo, chúng ta sẽ cảm
giác có điều gì đó “bất ổn”, và bản thân
mình sẽ bị người khác nhìn với ánh mắt
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khác thường.
Nhận biết được đặc điểm tâm lý này, khi quảng

cáo, các hãng thường gắn sản phẩm của mình với
những cụm từ như “Sản phẩm bán chạy nhất”, “Sản
phẩm được ưa chuộng nhất”. Trong bán hàng, sau
khi tư vấn cho khách hàng, nhân viên bán hàng
thường kết thúc bằng câu nói “Rất nhiều người mua
sản phẩm này”, “Sản phẩm này nhập về bao nhiêu
hết bấy nhiêu”…

Trong tư vấn bảo hiểm, bạn hoàn toàn có thể vận
dụng phương pháp này bằng việc cho khách hàng
biết rằng đã có rất nhiều người tham gia bảo hiểm
trong khu vực họ sinh sống/ làm việc. Nếu được, bạn
hãy dẫn chứng một vài khách hàng cụ thể đã tham
gia bảo hiểm mà chính khách hàng này quen biết.

lựa chọn Phương PháP như thế nào?
Không ai có thể nói đâu là phương pháp hiệu quả

nhất trong 5 phương pháp nêu trên. Mỗi phương
pháp đều có ưu điểm riêng và phù hợp với từng
kiểu khách hàng cũng như tình huống cụ thể.

Phương pháp “Đồng ý mặc nhiên” tỏ ra có ưu thế
hơn về phạm vi áp dụng vì nó không chỉ được sử
dụng trong hầu hết các trường hợp kết thúc bán
hàng mà còn có thể được sử dụng trong suốt quá
trình bạn giao tiếp với khách hàng.

Phương pháp “Chọn một trong hai” đặc biệt phù
hợp với những khách hàng đang băn khoăn trong
việc lựa chọn sản phẩm hoặc các điều kiện tham
gia. Việc bạn đưa ra 2 và chỉ 2 lựa chọn sẽ thể hiện
bạn là người hiểu khách hàng, hiểu sản phẩm, hiểu
công việc bạn đang làm và bạn là người quyết
đoán. Khách hàng thích được làm việc với một
người như bạn.

Phương pháp “Tạo sự khan hiếm” rất phù hợp với
những khách hàng đang do dự về thời điểm tham
gia. Đối với họ, việc tham gia bảo hiểm không phải
là việc gấp cần phải làm ngay. Khi bạn khiến họ thấy
được “sự khan hiếm”, họ sẽ quyết định nhanh hơn.

Phương pháp “Cảnh báo” nên dành cho trường
hợp khách hàng đang cho rằng các hình thức đầu
tư và tiết kiệm khác có nhiều ưu điểm hơn bảo hiểm
nhân thọ. Sau khi tư vấn về những lợi ích mà bảo
hiểm nhân thọ mang lại, bạn có thể sử dụng
phương pháp này như một cách để nhấn mạnh ưu
thế nổi trội của bảo hiểm nhân thọ mà các hình thức
đầu tư và tiết kiệm khách hàng đang nghĩ tới không
thể có.

Phương pháp “Kích thích tâm lý đám đông” phát

huy tác dụng mạnh mẽ với những khách hàng có
tính cách không quyết đoán. Họ là những người
luôn luôn đưa ra quyết định sau cùng, khi tất cả
những người xung quanh đã quyết định xong. Nếu
được biết “những người xung quanh”, đặc biệt đó là
những người có ảnh hưởng lớn, đã tham gia bảo
hiểm, họ sẽ dễ đi đến quyết định hơn.

Kết thúc bán hàng có nhiều điểm tương đồng với
hình ảnh một cầu thủ bóng đá muốn sút bóng vào
khung thành đối phương vậy. Cầu thủ cần xác định
đúng khoảnh khắc quyết định để tung cú sút và cần
có kỹ năng để thực hiện nó một cách chuẩn xác. Để
thành công trong kết thúc bán hàng, trước hết bạn
cần lựa chọn đúng thời điểm thông qua khả năng
nhận biết các dấu hiệu từ phía khách hàng. Tiếp
theo, bạn cần rất linh hoạt trong việc lựa chọn
phương pháp kết thúc bán hàng phù hợp với từng
tình huống cụ thể. Bạn có thể sử dụng riêng một
phương pháp nào đó hoặc kết hợp đồng thời nhiều
(thậm chí cả 5) phương pháp. Tuy nhiên, dù áp dụng
phương pháp nào, bạn hãy nhớ, quyền lợi của
khách hàng luôn phải đặt lên trên hết. Những
phương pháp kết thúc bán hàng được sử dụng là để
thúc đẩy quá trình ra quyết định của khách hàng khi
họ thực sự có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia bảo
hiểm. Bạn đang giúp khách hàng có được giải pháp
tài chính phù hợp nhất chứ không phải dùng mọi
cách để có được hợp đồng cho mình.  

1.   Đoạn hội thoại được trích ra từ cuốn Thuật lấy lòng người trong
kinh doanh, của nhóm tác giả Hiểu Nam-Tấn Dương-Minh Sơn,
có chỉnh sửa, Nxb Lao động.

Kết thúc bán hàng có
nhiều điểm tương
đồng với hình ảnh
một cầu thủ bóng đá
muốn sút bóng vào
khung thành đối
phương vậy. cầu thủ
cần xác định đúng
khoảnh khắc quyết
định để tung cú sút và
cần có kỹ năng để
thực hiện nó một cách
chuẩn xác. 
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Những số liệu kinh tế thế giới trong tháng 6 và cả 6 tháng 2013 cho
thấy đà phục hồi của kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều khó khăn. Kinh tế
Mỹ tiếp tục có thêm những thông tin tích cực song đà phục hồi chưa
ổn định, trong khi cuộc khủng hoảng ở khu vực Eurozone chưa có lối
thoát, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức kỷ lục tại nhiều quốc gia. Nguy
cơ suy giảm tăng trưởng của Trung Quốc ngày càng rõ nét, nhất là rủi
ro bong bóng tín dụng ngày càng hiện hữu khi hệ thống ngân hàng
đối mặt với căng thẳng thanh khoản tiền mặt. Trong bối cảnh đó, các
tổ chức hàng đầu thế giới tiếp tục hạ dự báo về triển vọng tăng trưởng
kinh tế toàn cầu năm 2013-2014.

Bảo hiểm nhân thọ 
tăng trưởng khả quan

Thị Trường bảo hiểm việT nam 6 Tháng đầu năm 2013:
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Khối ChiếN lượC và QuảN lý rủi ro
Tập đoàn Bảo ViệT

Tình hình kinh tế trong nước 6 tháng đầu năm nhìn
chung đối mặt với nhiều thách thức khi tăng trưởng
gDP 6 tháng chỉ đạt 4,9%. hoạt động sản xuất kinh
doanh vẫn trong đà suy giảm do người dân tiếp tục
xu hướng thắt chặt chi tiêu khiến doanh nghiệp bế

tắc đầu ra cho sản phẩm. Tăng trưởng vốn đầu tư xã hội tiếp tục
giảm, nhất là nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và khu vực tư
nhân, góp phần khiến tình trạng suy giảm tổng cầu càng thêm
nan giải. Lạm phát tăng thấp từ đầu năm có nguyên nhân chính
là suy giảm tổng cầu, tuy nhiên tạo cơ sở cho việc cắt giảm lãi
suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi. hoạt động xuất khẩu
vẫn đạt kết quả khả quan song đà tăng trưởng có dấu hiệu giảm
do tác động bởi khó khăn của các thị trường xuất khẩu. đáng
chú ý là thu hút vốn FDi duy trì tăng trưởng trong nửa đầu năm. 

Trên thị trường tài chính - tiền tệ, mặt bằng lãi suất huy động
và cho vay tiếp tục xu hướng giảm song do sự hấp thụ vốn yếu
của nền kinh tế nên đầu ra tín dụng vẫn hạn chế. Thanh khoản
hệ thống ngân hàng dồi dào và tiếp tục đổ vào kênh trái phiếu.
Thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm diễn biến phụ thuộc
phần lớn vào động thái của nhà đầu tư nước ngoài, đà tăng
không còn duy trì dưới áp lực bán mạnh mẽ của các quỹ ETFs.

THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
Doanh thu phí bảo hiểm gốc
Doanh thu phí bảo hiểm gốc 6T/2013 tăng trở lại, thị phần của 5

doanh nghiệp dẫn đầu thu hẹp so với cùng kỳ 2012
Theo số liệu ước tính của Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, bộ

Tài chính, 6 tháng đầu năm 2013, tổng doanh thu phí bảo hiểm
gốc của thị trường phi nhân thọ ước đạt 11.252 tỷ đồng, tăng
5,5% so với mức tăng 12,7% của cùng kỳ 2012 (theo số liệu của
hiệp hội bảo hiểm việt nam). 11/29 doanh nghiệp tăng trưởng
thấp hơn mức tăng toàn thị trường, trong đó 6/29 doanh nghiệp
tăng trưởng âm. riêng PTi sụt giảm mạnh (-31,7%) do doanh thu
phí cùng kỳ 2012 tăng cao nhờ tham gia hợp đồng bảo hiểm
vinasat 2.

động lực tăng trưởng của thị trường trong kỳ báo cáo đến từ
khối các doanh nghiệp nước ngoài (tăng trưởng 28,3%) và các
doanh nghiệp nhỏ trong nước (21,5%). Thu hút vốn FDi duy trì
tăng trưởng khả quan trong nửa đầu năm 2013 đã góp phần làm
tăng doanh thu phí của nhóm các doanh nghiệp bảo hiểm nước
ngoài, trong đó Samsung vina, aig và Cathay tăng trưởng lần
lượt là 40,6%, 61,3% và 95,3%.

Trong nhóm doanh nghiệp bảo hiểm nhỏ trong nước, những
doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao là abiC 99,4%, miC
47,4%, biC 25,8%. Các doanh nghiệp này đều đẩy mạnh hợp tác
và khai thác lợi thế kênh bancassurance. abiC khai thác hiệu quả
kênh bancassurance qua các chi nhánh của agribank, miC đẩy
mạnh khai thác các dịch vụ bảo hiểm trong quân đội thông qua
hợp tác toàn diện với viettelpost, đồng thời tăng cường khai thác
hợp tác với ngân hàng Quân đội. biC chú trọng kênh bancassur-
ance và cả kênh bán hàng trực tuyến.

Tổng doanh thu phí (tỷ VND)

Thị phần doanh thu phí gốc (%)

Nguồn: Cục QLGSBH – Bộ Tài chính 



Về thị phần doanh thu phí, tổng thị
phần của 5 doanh nghiệp dẫn đầu thị
trường trong 6 tháng 2013 đã giảm 4,8%
so với cùng kỳ 2012. nhóm doanh
nghiệp bảo hiểm nước ngoài tăng 2,4%
thị phần trong khi nhóm doanh nghiệp
bảo hiểm nhỏ trong nước tăng 2,4%.

Bồi thường bảo hiểm gốc
Tỷ lệ bồi thường bình quân toàn thị

trường tăng so với cùng kỳ
ước số tiền thực bồi thường bảo hiểm

gốc 6 tháng 2013 là 5.098 tỷ đồng, tỷ lệ
thực bồi thường bảo hiểm gốc bình
quân toàn thị trường là 41,6% (cùng kỳ
2012 là 34,3%). 7 doanh nghiệp bảo
hiểm có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm
gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường toàn thị
trường, trong đó 4 doanh nghiệp bảo
hiểm có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm
gốc trên 50% là abiC (271,71%), Fubon
(68,8%, Liberty (62,96%); bảo việt
(57,19%) và bảo minh (50,15%). Tỷ lệ bồi
thường của abiC tăng mạnh do phải bồi
thường cho vụ vinalines Queen. 

THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ
Tổng doanh thu phí
Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ

ước tăng trưởng khả quan. 
Trong khi thị trường bảo hiểm phi

nhân thọ đối mặt với suy giảm tốc độ
tăng trưởng thì thị trường bảo hiểm
nhân thọ tiếp tục ghi nhận mức tăng
trưởng hai con số. Theo số liệu ước tính

của Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, bộ
Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm
6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 9.155 tỷ
đồng, tăng 13,6%, mức tăng cùng kỳ
2012 là 10,4% (theo số liệu của hiệp hội
bảo hiểm việt nam). Thị phần tổng
doanh thu phí 6 tháng đầu năm 2013
của Prudential và bảo việt là 32,6% và
31,1%. Thị phần tương ứng của cùng kỳ
2012 là 36,3% và 27,7%. 

Doanh thu khai thác mới
Doanh thu phí khai thác mới (KTM) duy

trì tốc độ tăng trưởng cao 
Theo số liệu ước tính của Cục QLgSbh

- bộ Tài chính, doanh thu khai thác mới
toàn thị trường ước đạt 2.621 tỷ đồng,
tăng 16,8% so với cùng kỳ (doanh thu
khai thác mới của các hợp đồng chính
ước đạt 2.429 tỷ đồng, tăng 17,6%). 

Tỷ trọng doanh thu KTm của các sản
phẩm bảo hiểm có sự thay đổi đáng kể
so với cùng kỳ 2012. Tỷ trọng doanh thu
KTm của 2 dòng sản phẩm chính (hỗn
hợp và đầu tư) đều giảm so với cùng kỳ
2012. Doanh thu KTm sản phẩm bảo
hiểm hỗn hợp ước đạt 1.250 tỷ đồng,
chiếm tỷ trọng 47,7% tổng doanh thu
KTm toàn thị trường, giảm đáng kể so
với cùng kỳ 2012 là 53,8%. Doanh thu
KTm sản phẩm bảo hiểm đầu tư đạt 874
tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,3%, giảm so
với 34,8% của cùng kỳ 2012. riêng sản
phẩm tử kỳ có sự tăng mạnh về tỷ trọng
doanh thu KTm từ 2,7% cùng kỳ 2012

lên 11,3%. Xét về số lượng hợp đồng
khai thác mới thì sản phẩm bảo hiểm tử
kỳ dẫn đầu trong tỷ trọng số lượng hợp
đồng KTm của toàn thị trường, chiếm
28.360 hợp đồng, chiếm gần 50% tổng
số lượng hợp đồng KTm, tiếp theo là sản
phẩm bảo hiểm hỗn hợp (28,8%) và sản
phẩm bảo hiểm liên kết chung (21,3%).

Tỷ lệ doanh thu khai thác mới theo
sản phẩm (%) 

Các doanh nghiệp tập trung khai thác
sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp là Pruden-
tial, manulife, Cathay, Fubon, great East-
ern. Các doanh nghiệp có tỷ trọng sản
phẩm bảo hiểm đầu tư lớn trong tổng
số lượng hợp đồng khai thác mới là bảo
việt, aCE, aia, Dai-i-chi. Sản phẩm bảo
hiểm tử kỳ được tập trung khai thác bởi
Prevoir, vCLi và aviva thông qua kênh
phân phối bưu điện và ngân hàng.

Số liệu thị trường 6 tháng đầu năm
2013 cho thấy khoảng cách thị phần
tổng doanh thu phí và doanh thu KTm
giữa Prudential và bảo việt tiếp tục được
thu hẹp. 

Về hoạt động đầu tư: Theo số liệu ước
tính của Cục Quản lý giám sát bảo hiểm,
tổng số tiền đầu tư 6 tháng đầu năm
2013 của các doanh nghiệp bảo hiểm
nhân thọ đạt gần 71.000 tỷ đồng, tăng
7,9% so với cùng kỳ 2012, doanh thu
đầu tư tính đến tháng 6/2013 ước đạt
3.639 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ
2012. Con số của cùng kỳ 2012 là gần
60.000 tỷ đồng và 3.432 tỷ đồng. 
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Tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc của các doanh nghiệp bảo hiểm (%)

Nguồn: Cục QLGSBH – Bộ Tài chính
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Thông Tin Thị Trường
Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ: 
Từ đầu năm đến nay, cạnh tranh trên

thị trường bảo hiểm phi nhân thọ chủ
yếu là mở rộng, tăng cường hợp tác với
mục tiêu đa dạng hóa kênh phân phối
để tiếp cận khách hàng. Kênh bancas-
surance được các doanh nghiệp bảo
hiểm khai thác hiệu quả như ABIC, MIC,
BIC Kênh bảo hiểm trực tuyến đang
được các doanh nghiệp bảo hiểm như
PVI, BIC, Liberty… quan tâm khai thác.
Về sản phẩm, các doanh nghiệp bảo
hiểm tiếp tục chú trọng khai thác thị
trường bán lẻ, tập trung khai thác sản
phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm trách
nhiệm song song với cạnh tranh nâng
cao chất lượng dịch vụ khách hàng. 

Trong bối cảnh các hiện tượng tiêu
cực trong bảo hiểm tiếp tục gia tăng,
nhất là đối với các nghiệp vụ bảo hiểm
xe cơ giới, con người..., các doanh
nghiệp bảo hiểm cũng chú trọng hơn
đến quản trị rủi ro, tăng cường bảo vệ
khách hàng hướng đến phát triển bền
vững. Các doanh nghiệp bảo hiểm cũng
chịu áp lực hoạt động hiệu quả hơn
theo yêu cầu về tái cấu trúc doanh
nghiệp bảo hiểm. Cục Quản lý Giám sát
Bảo hiểm đang triển khai nghiên cứu tài
liệu để xây dựng Thông tư hướng dẫn
đánh giá, phân loại doanh nghiệp bảo
hiểm để hoàn thiện căn cứ pháp lý phục
vụ việc thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh

nghiệp bảo hiểm.
Công ty bảo hiểm AAA vừa chính thức

trở thành thành viên của Tập đoàn Insur-
ance Australian Group (IAG) của Aus-
tralia với tỷ lệ cổ phần IAG nắm giữ tại
AAA là 60,9%. Chủ tịch HĐQT của AAA là
bà Đỗ Thị Kim Liên đã rút toàn bộ vốn
khỏi công ty dưới hình thức bán cổ phần
cho IAG, đồng thời cũng từ chức Chủ
tịch HĐQT công ty. Trước đó, tháng
4/2012, trước sức ép tái cơ cấu và cạnh
tranh gia tăng, AAA đã quyết định bán
30% cổ phần cho IAG. 

Thị trường bảo hiểm nhân thọ:
Đầu tư phát triển kênh phân phối đại

lý, đẩy mạnh kênh bancassurance và
telesales cùng với phát triển sản phẩm,
gia tăng quyền lợi khách hàng tiếp tục
là những chiến lược cạnh tranh quan
trọng hàng đầu của doanh nghiệp bảo
hiểm nhân thọ trong nửa đầu năm 2013.
Các doanh nghiệp bảo hiểm cũng tăng
cường khai thác ứng dụng công nghệ
thông tin trong kinh doanh bảo hiểm và
hỗ trợ khách hàng. ACE Life vừa chính
thức giới thiệu việc áp dụng hệ thống
ứng dụng hỗ trợ kinh doanh bảo hiểm
trên thiết bị di động (ACE eSMART). ACE
Life cũng vừa chính thức được Bộ Tài
chính chấp thuận về mặt chủ trương
thành lập công ty quản lý quỹ. Nhờ
chiến lược kinh doanh linh hoạt và đa
dạng trong tiếp cận khách hàng, các
doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt

được kết quả kinh doanh khả quan
trong bối cảnh chung khó khăn. 

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện: 
Nghị định 65/2013/NĐ-CP, quy định

chi tiết một số điều của Luật Thuế thu
nhập cá nhân (TNCN) và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Thuế TNCN
vừa được ban hành, trong đó có một số
quy định liên quan đến lĩnh vực bảo
hiểm nhân thọ và hưu trí. Các doanh
nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu
trên thị trường cũng đang tập trung
nguồn lực nghiên cứu phát triển sản
phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện phù
hợp với điều kiện thị trường Việt Nam.
Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đã trình
Bộ Tài chính phê duyệt dự thảo Thông
tư hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và thành
lập Quỹ hưu trí tự nguyện. 

Thành lập mới doanh nghiệp bảo hiểm:
Dự kiến trong thời gian tới, thị trường

bảo hiểm Việt Nam tiếp tục có sự tham
gia của các doanh nghiệp mới. Công ty
cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng,
Chi nhánh Công ty Bảo hiểm Phi nhân
thọ Seoul Guarantee Insurance (Hàn
Quốc) tại Việt Nam hiện đang xin cấp
phép thành lập và hoạt động.

Ngày 24/7/2013, tại Washington, D.C,
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam (BIDV) và Tập đoàn MetLife Inc
(MetLife) đã ký kết Bản ghi nhớ (MOU)
về việc hợp tác thành lập Công ty Liên
doanh Bảo hiểm Nhân thọ tại Việt Nam.

Ngoài ra, theo tin từ Đầu tư Chứng
khoán, Shin Kong Life và Samsung Life
(đã có Văn phòng đại diện tại Việt Nam)
cũng đang có kế hoạch gia nhập thị
trường bảo hiểm Việt Nam.
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Thông tin tham khảo:
• Cổng thông tin bảo hiểm Việt Nam –

http://www.webbaohiem.net
• Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính -

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn
• Bản tin thị trường bảo hiểm toàn cầu– Cục QL-

GSBH - http://irt.mof.gov.vn/portal/pls/portal
• Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
• Tổng Cục Thống kê Việt Nam
• Trang web của các doanh nghiệp bảo hiểm 
•  Các trang web Đầu tư chứng khoán, Ndhmoney,

Vietstock, BIDV… 

Tỷ trọng doanh thu khai thác mới theo sản phẩm (%)
Nguồn: Cục QLGSBH – Bộ Tài chính

Hỗn hợp

Đầu tư 
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2.7%
11.3%

8.6%
7.7%



TổNG quaN
Tăng trưởng kinh tế kém khả quan đã ảnh

hưởng tới tăng trưởng của bảo hiểm phi nhân
thọ, tăng tỷ lệ thất nghiệp ở các thị trường
tiên tiến và làm giảm nhu cầu đối với bảo
hiểm nhân thọ trong khi lãi suất thấp tiếp tục
làm sụt giảm lợi nhuận. Doanh thu phí bảo
hiểm nhân thọ toàn cầu tăng trưởng trở lại
trong năm 2012 chủ yếu nhờ các thị trường
mới nổi và thị trường châu á. Doanh thu phí
bảo hiểm nhân thọ toàn cầu tăng 2,3% trong
năm 2012 đạt 2.621 tỷ uSD với tỷ lệ ký hợp
đồng tăng 3,3% trong năm trước. Tuy vậy,
tăng trưởng nói chung vẫn giảm so với tốc độ
tăng trưởng trung bình trước thời kỳ khủng

hoảng. Tăng trưởng đã được cải thiện tại các
thị trường mới nổi với doanh thu phí bảo
hiểm tăng 4,9%. Tại các thị trường tiên tiến,
tốc độ tăng trưởng là 1,8% (năm 2011: -3%),
chủ yếu nhờ vào tăng trưởng mạnh tại các
nước tiên tiến phát triển tại châu á và mỹ.

Tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm phi
nhân thọ tiếp tục tăng 2,6% đạt 992 tỷ uSD
trong năm 2012 (năm 2011: 1,9%). Ở các thị
trường mới nổi, doanh thu phí bảo hiểm phi
nhân thọ đạt tăng trưởng vững chắc với tốc
độ tăng trưởng trên diện rộng là 8,6% trong
năm 2012 (năm 2011: 8,1%). Tốc độ tăng
trưởng thị trường các nước tiên tiến tăng nhẹ
lên 1,5% (năm 2011 đạt 0,9%), tăng năm thứ
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Thị Trường Bảo hiểm 

toàn cầu 2012

Nhân kỷ niệm
150 năm thành
lập Swiss re và
kỷ niệm số thứ

400, Tạp chí
Sigma đã ra mắt

nghiên cứu về
thị trường bảo
hiểm toàn cầu

với cái nhìn dài
hạn về sự phát

triển doanh thu
bảo hiểm trong

cả quá khứ và
tương lai. Tạp
chí Tài chính -
Bảo hiểm xin
trích đăng lại
một phần tài

liệu này.
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tư liên tiếp kể từ đợt suy giảm năm
2008. với sự tăng trưởng trong
khai thác vẫn còn hạn chế, tốc độ
tăng trưởng nói chung đã được hỗ
trợ bởi sự tăng trưởng tại một số
thị trường cao cấp, đặc biệt là ở
châu á.

Lợi nhuận thu được, đặc biệt
trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ,
vẫn không tiến triển do tỷ lệ lãi
suất thấp trong thời gian dài.
Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân
thọ, kết quả khai thác bảo hiểm
được cải thiện.

Trong tương lai gần, tốc độ tăng
trưởng bảo hiểm nhân thọ sẽ vẫn
còn chậm trong năm 2013 tại các
thị trường tiên tiến, trong khi tốc
độ tăng trưởng tại các thị trường
châu á dự kiến sẽ tiếp tục đà phát
triển đặc biệt tại Trung Quốc và Ấn
độ. Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân
thọ có triển vọng tích cực hơn. Tuy
nhiên, tỷ lệ tăng dự kiến chỉ ở mức
trung bình do điều kiện kinh tế
yếu kém sẽ hạn chế nhu cầu mua
bảo hiểm.

Trong hơn 50 năm qua doanh
thu phí bảo hiểm đã chuyển dần
từ châu Âu và các thị trường
anglo-Saxon sang châu á - ban
đầu là nhật bản và gần đây là
Trung Quốc. Thị phần tại châu Âu
và các nước anglo-Saxon đã giảm
từ 93% tổng khối lượng doanh thu
toàn cầu trong năm 1962 xuống
56% trong năm 2012. Trong 10
năm tới, sự thay đổi này vẫn tiếp
diễn và đến năm 2023, Trung Quốc
dự kiến sẽ trở thành thị trường bảo
hiểm lớn thứ hai sau mỹ. 

nhìn xa hơn về phía trước, tầm
quan trọng của thị trường châu á
trong nền kinh tế toàn cầu và thị
trường bảo hiểm sẽ tiếp tục tăng.
Tuy nhiên theo dự báo của Liên
hợp Quốc, tỷ lệ dân số của châu á
sẽ giảm từ 60% xuống 53% vào
năm 2062, chủ yếu do sự sụt giảm
của Trung Quốc. mặt khác, tỷ trọng
dân số của châu Phi sẽ tăng từ
mức 15% hiện nay lên khoảng

27%, dân số châu mỹ La Tinh và
các nước tiên tiến phương Tây sẽ
giảm nhẹ. 

Từ quan điểm nhân khẩu học,
châu Phi có được vị thế thuận lợi
để trở thành một phần quan trọng
của nền kinh tế toàn cầu và thị
trường bảo hiểm trong 50 năm
tiếp theo. Tuy nhiên, ổn định chính
trị và kinh tế là những thách thức
quan trọng đối với châu lục này
mặc dù thành tựu phát triển gần
đây đã cho thấy những dấu hiệu
tích cực trong việc cải thiện hệ
thống quản trị, sự ổn định của nền
dân chủ và chính sách kinh tế
cùng với lợi thế nguồn tài nguyên
thiên nhiên.

BẢO HIỂM NHÂN THỌ Và PHI
NHÂN THỌ TIếP Tục PHục HồI 

Bảo hiểm nhân thọ tăng
trưởng trở lại vào năm 2012

Diễn biến doanh thu phí bảo
hiểm trong năm 2012

Doanh thu phí bảo hiểm nhân
thọ toàn cầu tăng 2,3% năm 2012
đạt 2.621 tỷ uSD, sau khi đã giảm
3,3% trong năm trước, tăng trưởng
chủ yếu nhờ vào các thị trường
mới nổi. mặc dù sự gia tăng này
cho thấy tín hiệu tích cực, nhưng
mức tăng trưởng vẫn còn giảm so
với tốc độ tăng trưởng trung bình
trước khủng hoảng từ năm 2004
đến năm 2007.

Tại các thị trường tiên tiến, tốc
độ tăng trưởng đạt 1,8% (2011 là -
3%), chủ yếu nhờ thị trường châu
á và mỹ. Các thị trường tiên tiến
châu á ghi nhận tốc độ tăng
trưởng cao ở mức 8,8% với tăng
trưởng ấn tượng của thị trường
bảo hiểm nhân thọ cá nhân nhật
bản, cũng như các thị trường hồng
Kông, hàn Quốc và đài Loan.
Doanh thu phí bảo hiểm tại mỹ
tăng 2,3% với doanh số bảo hiểm
niên kim nhóm tăng do vụ mua lại
quỹ hưu trí của hai công ty lớn. Tại
Canada, doanh thu phí thu hẹp lại
năm thứ ba liên tiếp. Doanh thu

phí bảo hiểm ở Tây Âu tiếp tục
giảm trong năm 2012 (giảm -
3,1%), nhưng tỷ lệ này lại thấp hơn
so với năm trước (-9,7%). Sự suy
giảm doanh thu phí bảo hiểm diễn
ra trên diện rộng và ảnh hưởng
đến không chỉ các thị trường suy
thoái mà còn tới các thị trường
anh, đức và Pháp. Doanh thu phí
bảo hiểm cũng giảm tại châu đại
Dương (-4,9%) do sự sụt giảm
mạnh của sản phẩm bảo hiểm
niên kim ở Úc.

Doanh thu phí bảo hiểm tại các
thị trường mới nổi tăng 4,9% trong
năm 2012 được coi là một bước
tiến lớn so với năm 2011 khi quy
định chế tài mới tại Trung Quốc và
Ấn độ dẫn đến sự sụt giảm mạnh.
Tốc độ tăng trưởng năm 2012
được cải thiện tại tất cả các thị
trường mới nổi. Tại châu á, tăng
trưởng giữ ở mức ổn định tại Trung
Quốc và tăng mạnh trong khu vực
đông á; doanh thu phí bảo hiểm
tiếp tục thu hẹp tại Ấn độ (giảm -
6,9% trong năm 2012 so với mức -
9,6% trong năm 2011); doanh thu
phí bảo hiểm tại Trung và đông Âu
tăng 5,1%; doanh thu phí bảo
hiểm tăng 17% tại châu mỹ Latinh
và 14% tại châu Phi.

mặc dù các thị trường bảo hiểm
nhân thọ mới nổi có sự mở rộng
vững chắc sau khủng hoảng, tốc
độ tăng trưởng sau khủng hoảng
vẫn còn dưới mức trung bình, một
số thị trường tăng trưởng chậm
hơn so với một số thị trường khác.
Ở mỹ Latinh và Trung đông, tăng
trưởng bình quân chỉ xấu đi chút
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Bảo hiểm Bảo hiểm Tổng
nhân thọ phi nhân thọ

Thị trường tiên tiến 1,8% 1,5% 1,7%

Thị trường mới nổi 4,9% 8,6% 6,8%

Thế giới 2,3% 2,6% 2,4%

Tổng mức tăng trưởng doanh thu phí bảo
hiểm thực trong năm 2012
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ít, nhưng ở châu á, mức này sụt giảm
từ 15% xuống còn 3,5%, chủ yếu là
do hệ quả của những thay đổi chính
sách. Ở châu Phi, tỷ lệ tăng trưởng
trung bình đã giảm xuống còn 1,6%
so với 8% trước khủng hoảng.

Lợi nhuận và mức độ vốn hóa của
các công ty bảo hiểm nhân thọ 

mức vốn hóa của ngành bảo hiểm
nhân thọ đã được cải thiện đáng kể
từ khi khủng hoảng. Ở một số nước
Tây Âu, công ty bảo hiểm được
hưởng lợi từ hỗ trợ pháp lý tạm thời
để bảo toàn vốn, thông qua tỷ lệ
chiết khấu và nguyên tắc kế toán ít
nặng nề hơn đối với trái phiếu chính
phủ của các nước đang gặp khó
khăn. vì vậy tuy lợi nhuận tiếp tục
thấp do lãi suất thấp, nhưng được giữ
ở mức ổn định.

Triển vọng thị trường bảo hiểm
nhân thọ

Tốc độ tăng trưởng đối với các sản
phẩm bảo hiểm nhân thọ sẽ tiếp tục
trầm lắng trong năm 2013, do tốc độ
tăng trưởng kinh tế yếu kém tại các
thị trường tiên tiến khiến cho nhu
cầu bị hạn chế. Các nền kinh tế tiên
tiến châu á dự kiến tăng trưởng khả
quan hơn và bảo hiểm nhân thọ dự
kiến tiếp tục xu hướng tăng trưởng
ổn định của nó. Tại các thị trường mới
nổi, tăng trưởng phí bảo hiểm sẽ
tăng mạnh trong năm 2013 và dự
kiến trở lại mức tăng trưởng dương.

Tại Trung Quốc, nhu cầu về các sản
phẩm niên kim sẽ tăng khi các sản
phẩm tiết kiệm thay thế trở nên ít
hấp dẫn do cơ chế, trong khi doanh
thu phí bảo hiểm ở Ấn độ hy vọng
được phục hồi khi nền kinh tế và thị
trường vốn cải thiện. Tốc độ tăng
trưởng cao sẽ vẫn duy trì ở mỹ Latinh
và cải thiện ở châu Phi và Trung đông
góp phần làm tăng thu nhập và nâng
cao nhận thức về rủi ro. Tốc độ tăng
trưởng cao tại Trung và đông Âu có
thể giảm trong năm 2013 khi các nền
kinh tế như nga và ba Lan chậm lại.

Bảo hiểm phi nhân thọ: phát triển
mạnh tại thị trường mới nổi 

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân

thọ gia tăng 
Tăng trưởng tổng doanh thu phí

bảo hiểm phi nhân thọ toàn cầu tăng
tốc đạt 2,6% trong năm 2012 (2011:
1,9%). Các thị trường mới nổi tiếp tục
tăng trưởng, các thị trường tiên tiến
đã có doanh thu phí bảo hiểm tăng
trưởng trong 4 năm liên tiếp, sau khi
giảm vào năm 2008. 

Tại các thị trường cao cấp, doanh
thu phí bảo hiểm tăng 1,5%, cao hơn
so với năm 2011 (đạt 0,9%). Các nước
tiên tiến tại châu á vượt lên dẫn trước
với mức tăng trưởng ghi nhận ở mức
5,8% nhờ sức tăng mạnh tại hàn
Quốc (14%) và hồng Kông (8,2%),
trong khi nhật bản tiếp tục tăng
trưởng vững chắc. Tại bắc mỹ, tăng
trưởng doanh thu phí bảo hiểm tăng
lên mức 1,7% trong năm 2012 (2011:
0,4%) nhờ mức giá phí cao hơn cũng
như nhờ sự khởi sắc của nền kinh tế.
Tuy nhiên, tại Tây Âu, doanh thu phí
bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục sụt
giảm, đặc biệt tại anh, hà Lan, Ý và
Tây ban nha.

Sau khi cuộc khủng hoảng kết
thúc, tăng trưởng doanh thu phí bảo
hiểm phi nhân thọ trung bình giảm
tại các thị trường tiên tiến nhất, đặc
biệt tại Tây Âu, tốc độ tăng trưởng
trung bình giảm từ 2,3% trước khủng
hoảng xuống còn 0,2% sau khủng
hoảng. Tại bắc mỹ, tăng trưởng bình
quân gần bằng 0% trước và sau cuộc
khủng hoảng. Các thị trường tiên
tiến châu á trở thành một ngoại lệ,
trong đó có sự đóng góp đáng kể của
nhật bản.  

Tại thị trường đang lên, doanh thu
phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng
trưởng vững chắc với mức 8,6%
trong năm 2012 (2011: 8,1%). Trong
khi tốc độ tăng trưởng của Trung
Quốc chậm lại do tăng trưởng doanh
thu phí bảo hiểm xe cơ giới thấp hơn
dự định. Tại Ấn độ, việc gia tăng bảo
hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ ba
giúp tăng doanh thu phí bảo hiểm.
Trong khi đó doanh thu phí bảo hiểm
giảm tại nam Phi và một số nước
Trung và đông Âu do giá cả giảm và

tăng trưởng kinh tế yếu kém làm
giảm nhu cầu.

Tại các thị trường mới nổi, mức
tăng trưởng trung bình sau cuộc
khủng hoảng chậm lại. Trung và
đông Âu bị ảnh hưởng nhiều nhất
với tỷ lệ tăng trưởng trung bình sau
khủng hoảng âm bởi các hệ lụy từ
các mối quan hệ thương mại với Tây
Âu. Tăng trưởng cũng giảm tốc mạnh
ở châu Phi và Trung đông.

Lợi nhuận bảo hiểm phi nhân thọ
Lợi nhuận tổng thể của lĩnh vực

bảo hiểm phi nhân thọ được cải thiện
trong năm 2012. Trong 8 thị trường
hàng đầu, lợi nhuận sau thuế bình
quân trên vốn chủ sở hữu tăng từ 4%
vào năm 2011 lên mức vẫn bị coi là
thấp là 6% trong năm 2012. Các kết
quả khai thác bảo hiểm được cải
thiện, với tỷ lệ trung bình đạt 102% so
với 105% trong năm 2011. Tuy nhiên,
mức lãi suất thấp đã làm trì trệ lợi
nhuận đầu tư trên toàn cầu. nhìn
chung, tổng thu nhập đầu tư trung
bình trên một phần của doanh thu
phí bảo hiểm thuần giảm xuống còn
9% tại 8 thị trường bảo hiểm lớn nhất.

Vốn hóa bảo hiểm phi nhân thọ
Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ

được vốn hóa tốt, với khả năng thanh
toán trung bình của 8 thị trường bảo
hiểm hàng đầu tăng đến 115% trong
năm 2012, nhưng vẫn dưới mức kỷ
lục 123% trong năm 2010. 

Triển vọng của thị trường bảo hiểm
phi nhân thọ

Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ
cho thấy triển vọng tích cực. Tỷ lệ
tăng trưởng dần hình thành

bắt đầu từ năm 2011 dự kiến sẽ
còn tiếp tục xu hướng tăng. Tuy
nhiên, trong điều kiện kinh tế khó
khăn, tỷ lệ tăng sẽ chỉ ở mức trung
bình. Tăng trưởng dự kiến khả quan
hơn ở hầu hết các thị trường mới nổi
nhờ vào triển vọng kinh tế xán lạn
hơn và sự thâm nhập ngày càng tăng
của bảo hiểm.

TrịNh hoàNg Mai
(Theo Sigma số 400 tháng 12/2012)
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