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QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP ThS TRẦN HUY TRUNG  
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Việc thực hiện ERM có hiệu quả sẽ góp phần tối đa hóa lợi 
nhuận cho doanh nghiệp, gia tăng trình độ và chất lượng 
quản trị doanh nghiệp, thông qua việc xác định các rủi ro 
tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp, cách thức 
QLRR ở mức chấp nhận được, đảm bảo mục tiêu kinh doanh 
của doanh nghiệp…

Về xu hướng quốc tế và trong nước
Trước khủng hoảng tài chính toàn cầu vào những năm 2007 
- 2008, vấn đề quản trị rủi ro chưa được chú trọng ở các 
doanh nghiệp và các tổ chức trên toàn thế giới. Cùng với 
sự phát triển của Công nghệ thông tin (CNTT), xu hướng 
toàn cầu hóa, hội nhập khu vực và thế giới: FTA, TPP, WTO, xu 
hướng M&A và các yếu tố từ bên ngoài cũng ảnh hưởng đến 
sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Nhiều tổ chức 
đã quan tâm đến việc chuẩn hóa hoạt động QLRR. 

Các Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm toàn cầu cũng đã thiết 
lập và duy trì hệ thống QLRR trong nhiều năm qua và hướng 
tới mô hình ERM toàn diện để đạt được các mục tiêu kinh 
doanh tối ưu.

Trong xu thế toàn cầu hóa, quản trị rủi ro trở thành yêu cầu 
bắt buộc khi đánh giá các doanh nghiệp của tổ chức xếp 
hạng quốc tế, tổ chức chứng nhận quốc tế và/hoặc công ty 
kiểm toán quốc tế, các chuẩn mực quốc tế về QLRR như: ISO 
31000, COSO, SOLVENCY II, BASEL III... có những quy định 
chủ yếu như sau: 

 - Thực hiện quản trị rủi ro trong doanh nghiệp, trách nhiệm 
của các bộ phận chức năng thực hiện QLRR và chiến lược 
QLRR trong tổng thể chiến lược kinh doanh.
- Bảo đảm tính độc lập, khách quan của QLRR.
- Tính liên kết mang tính định lượng: liên kết giữa phương 
pháp tính rủi ro và kiểm soát rủi ro…

Trong số các chuẩn mực trên, ISO 31000 - tiêu chuẩn liên 
quan đến QLRR của Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế quy định 
nguyên tắc, khuôn khổ và quy trình QLRR, đã được lựa chọn 
là chuẩn mực của hơn 50 Hiệp hội quốc gia trên toàn cầu, 
chiếm hơn 70% dân số thế giới. Các tiêu chuẩn này có thể 
được áp dụng ở bởi bất kỳ tổ chức nào không phân biệt quy 
mô, hoạt động hoặc lĩnh vực kinh doanh.
Tại Việt Nam, công tác quản lý rủi ro trong doanh nghiệp đã 
được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật:
- Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng Số 47/2010/
QH12 ngày 16/6/2010, tổ chức tín dụng phải có cơ cấu tổ 
chức, bộ máy quản trị, điều hành, kiểm toán nội bộ, QLRR, 
hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với loại hình hoạt động 
theo quy định của Luật, có quy chế nội bộ về QLRR.
- Ngày 26/02/2013 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban 
hành Quyết định số 105/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế 
hướng dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro 
cho công ty chứng khoán. 
- Ngày 11/7/2013 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban 
hành Quyết định số 428/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy 
chế hướng dẫn việc thiết lập, vận hành hệ thống quản trị rủi 
ro cho công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán 
riêng lẻ tự quản lý.
Một số định chế tài chính lớn trong nước đã bắt đầu áp dụng 
khung ERM toàn diện và từng bước tiếp cận các chuẩn mực 
QLRR phổ biến.

Thực hiện QLRR tại Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm
Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm là tập đoàn kinh tế kinh doanh 
đa ngành dịch vụ tài chính nên cũng phải đối mặt với các 
loại rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh như: rủi 
ro hoạt động, rủi ro bảo hiểm, rủi ro thanh khoản, rủi ro thị 
trường, rủi ro tín dụng, rủi ro danh tiếng, rủi ro chiến lược, rủi 
ro tập trung/tích tụ và các loại rủi ro khác. Cụ thể:
Rủi ro hoạt động: là rủi ro gây ra tổn thất do các nguyên nhân 
như con người, sự hạn chế hoặc vận hành không hiệu quả 
các quy trình, hệ thống, các sự kiện khách quan bên ngoài. 
Rủi ro bảo hiểm: là rủi ro liên quan đến tổn thất mà công ty 
bảo hiểm có thể phải gánh chịu do mức phí bảo hiểm không 
đủ để chi trả cho các sự kiện được bảo hiểm. 
Rủi ro thanh khoản: là nguy cơ không thực hiện được các 
cam kết tài chính do mất cân đối giữa tài sản và trách nhiệm. 
Rủi ro thị trường: là rủi ro mà giá trị hợp lý của một công cụ tài 
chính thay đổi do sự biến động của các nhân tố chủ yếu như 
lãi suất, giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái hay giá cả hàng hoá.
Rủi ro tín dụng: là nguy cơ xảy ra tổn thất do khả năng trả nợ 
của bên vay hoặc đối tác có những thay đổi bất lợi.
Rủi ro danh tiếng: là các rủi ro có thể phá hoại danh tiếng 
từ việc thiếu khả năng quản lý hoạt động, quản lý tài chính 
hoặc do quyết định sai trong hoạt động kinh doanh hoặc 
trong chiến lược kinh doanh.
Rủi ro chiến lược: là rủi ro doanh nghiệp đề ra chiến lược phát 
triển không phù hợp với khả năng của doanh nghiệp; doanh 

Quản lý rủi ro tại Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm

Trong quá trình hoạt động, bất kỳ một doanh nghiệp 
nào cũng phải đối mặt với nhiều loại rủi ro. Các rủi ro 
này là tác nhân chính ảnh hưởng đến hoạt động kinh 

doanh, việc thực hiện kế hoạch hàng năm, kế hoạch chiến 
lược của doanh nghiệp.

Để xác định được các loại rủi ro chủ yếu tác động đến quá 
trình kinh doanh cũng như phân định trách nhiệm rõ ràng 
giữa những người quản lý và từng cán bộ thừa hành, cần 
thiết phải thực hiện quản lý rủi ro doanh nghiệp. 

Quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM) đề cập đến các phương 
pháp và quá trình mà doanh nghiệp sẽ sử dụng để quản lý 
các rủi ro (hoặc nắm bắt các cơ hội) để đạt được mục tiêu 
kinh doanh của mình. ERM cung cấp nền tảng cho việc 
QLRR, liên quan đến nhận diện các sự kiện hoặc hoàn cảnh 
cụ thể có thể ảnh hưởng tới mục tiêu của doanh nghiệp (các 
rủi ro và cơ hội), xem xét chúng ở các tình huống có thể xảy 
ra và mức độ ảnh hưởng, đề ra giải pháp thích hợp và giám 
sát quá trình thực hiện các giải pháp. Thông qua việc nhận 
diện rủi ro, chủ động đánh giá các rủi ro và cơ hội, doanh 
nghiệp sẽ bảo vệ chính mình trong kinh doanh, giảm thiểu 
các thiệt hại do rủi ro gây ra, tạo ra giá trị.

Sự cần thiết phải quản lý rủi ro doanh nghiệp
- Yêu cầu từ các tác nhân bên ngoài doanh nghiệp như: các 
quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ 
tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán...), sự gia tăng 
độ phức tạp và thay đổi các sản phẩm của thị trường vốn, 
tiêu chí xếp hạng doanh nghiệp, công ty niêm yết trên thị 
trường chứng khoán, yêu cầu của nhà đầu tư, cổ đông của 
doanh nghiệp… 
- Yêu cầu từ các tác nhân bên trong doanh nghiệp như: phân 
bổ và quản lý nguồn vốn, quản lý tài sản và trách nhiệm, ứng 
dụng chương trình QLRR, hệ thống đo lường hiệu quả…

Cùng với những thời cơ và thách thức của hội 
nhập kinh tế quốc tế, nhất là diễn biến phức 
tạp và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh 
tế thế giới, tăng cường quản lý rủi ro (QLRR), 
hạn chế đến mức thấp nhất có thể những rủi 
ro tiềm ẩn của doanh nghiệp, đặc biệt là đối 
với Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hoạt động 
trong lĩnh vực bảo hiểm, đầu tư và dịch vụ tài 
chính đang ngày càng trở nên cấp thiết…

nghiệp không có khả năng nhận biết và phản ứng một cách 
phù hợp với các cơ hội và/hoặc thách thức phát sinh do tình 
hình thị trường thay đổi như sự thay đổi tình hình kinh tế, 
chính trị, yêu cầu của khách hàng, xu hướng địa lý, sự phát 
triển của môi trường luật pháp hoặc các hành động của đối 
thủ cạnh tranh. 
Rủi ro tập trung/tích tụ: là rủi ro tập trung hoạt động tín dụng 
hoặc các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vào một 
hoặc một số đối tác, khách hàng, lĩnh vực kinh doanh, địa 
bàn ở mức độ có thể ảnh hưởng đến an toàn hoạt động 
của doanh nghiệp hoặc làm giảm khả năng duy trì các hoạt 
động kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Xuất phát từ yêu cầu tăng cường QLRR trong công tác quản 
trị doanh nghiệp, sau khi hoàn thành cổ phần hóa toàn bộ 
Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam vào tháng 10/2007, thành 
lập Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt hoạt động theo 
mô hình Công ty mẹ - Công ty con, Tập đoàn Bảo Việt đã 
thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm đổi mới mô hình 
quản trị, đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy của Tập đoàn, với sự 
hỗ trợ của cổ đông chiến lược nước ngoài đã từng bước thực 
hiện ERM theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Một số nội dung cần lưu ý trong thực hiện nhiệm vụ 
QLRR tại Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm 

Mục đích của hoạt động QLRR
QLRR phải được thực hiện trong hoạt động kinh doanh của 
Công ty mẹ và các Công ty con nhằm: Phòng ngừa, giảm 
thiểu những rủi ro, thiệt hại có thể xảy ra để góp phần duy 
trì hoạt động kinh doanh của đơn vị theo phương châm ổn 
định, an toàn, hiệu quả; thống nhất về cơ chế, chính sách, 
trình tự thủ tục trong hoạt động QLRR góp phần tạo môi 
trường quản lý minh bạch, hiệu quả và bảo vệ tài sản, uy tín 
của đơn vị; xác định và phân định rõ chức năng, quyền hạn 
và trách nhiệm QLRR đối với từng bộ phận chức năng, cá 
nhân tại các đơn vị; hình thành văn hóa nhận thức và chủ 
động quản lý các loại rủi ro, đảm bảo Ban Lãnh đạo và toàn 
thể cán bộ, nhân viên của đơn vị nhận thức đầy đủ tầm quan 
trọng và luôn xem xét mọi khía cạnh của các loại rủi ro trong 
hoạt động hàng ngày, bao gồm cả việc ra quyết định kinh 
doanh.

Nguyên tắc QLRR
- Chủ động phát hiện, đánh giá và kiểm soát tác động của 
các loại rủi ro đối với hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp
- Thực hiện thống nhất hoạt động QLRR tại các đơn vị nhằm 
tối đa hóa các lợi ích.
- Hoạt động QLRR thực hiện theo nguyên tắc độc lập, khách 
quan, trung thực.
- Các bộ phận chức năng và toàn thể cán bộ, nhân viên tại 
các đơn vị phải nhận thức được rủi ro và có trách nhiệm thực 
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hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy 
định của Tập đoàn Bảo Việt.

Quy trình QLRR

Trách nhiệm QLRR của các cấp quản lý 
Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm quyết định cơ cấu tổ chức, 
chức năng, nhiệm vụ của bộ máy QLRR, ban hành chiến lược, 
chính sách QLRR, thực hiện giám sát hoạt động QLRR. 
Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị 
trong việc tổ chức thực hiện QLRR.
Ủy Ban/Hội đồng QLRR do Hội đồng Quản trị quyết định 
thành lập hoặc giải thể, là cơ quan giúp việc cho Hội đồng 
quản trị/Tổng Giám đốc để triển khai công tác QLRR. 
Người đại diện vốn của Công ty mẹ (theo mô hình công ty 
nắm vốn (đầu tư) - Pure Holding, dưới đây gọi là Tập đoàn) tại 
doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tập đoàn chịu trách nhiệm 
triển khai chiến lược, chính sách QLRR của Tập đoàn tại 
doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tập đoàn; tổ chức thực 
hiện công tác QLRR tại doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tập 
đoàn…

Nội dung QLRR chủ yếu tại Tập đoàn

Chiến lược QLRR
Chiến lược QLRR là một bộ phận trong Chiến lược của Tập 
đoàn, phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn. Chiến 
lược QLRR được cụ thể hóa bằng chính sách QLRR, bao gồm 
cả quy trình QLRR.
Chiến lược QLRR bao gồm các nội dung chủ yếu như: mục 
tiêu QLRR, định nghĩa, phân loại nhóm rủi ro và rủi ro cấu 
thành, các nguyên tắc cơ bản về QLRR, khẩu vị rủi ro dưới 
hình thức tuyên bố về khẩu vị rủi ro của công ty và giới hạn 
rủi ro, cơ chế tổ chức về QLRR, phương pháp đánh giá, định 
lượng rủi ro và các nguyên tắc thực hiện các phương pháp này.
Chiến lược QLRR được đánh giá định kỳ bảo đảm phù hợp 
với tình hình thực tế.

Chính sách QLRR
Hàng năm hoặc trường hợp đặc biệt, Tập đoàn xây dựng và 
ban hành Chính sách QLRR làm cơ sở cho hoạt động QLRR 
thường xuyên. Chính sách QLRR phải phù hợp với chiến lược QLRR.
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Chính sách QLRR bao gồm các nội dung chủ yếu như:  mục 
tiêu QLRR, định nghĩa và phân loại các loại hình rủi ro, bao 
gồm các loại hình rủi ro tiềm tàng trong hoạt động của Tập 
đoàn, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bộ phận, cá nhân 
trong việc thực hiện Chính sách QLRR, khẩu vị rủi ro phân 
bổ theo loại rủi ro, cơ cấu quản trị khẩu vị rủi ro (quy trình 
theo dõi, nhận diện, đánh giá, giải trình, tham khảo ý kiến, 
báo cáo, phê duyệt và xử lý), cơ chế giám sát khẩu vị rủi ro, cơ 
chế rà soát và điều chỉnh khẩu vị rủi ro, các phương pháp xác 
định và đo lường rủi ro, các phương pháp xác định hạn mức 
rủi ro, quy trình QLRR bao gồm các quy định nội bộ nhằm 
nhận diện, định lượng, theo dõi, giám sát (chế độ báo cáo, 
tần suất báo cáo về rủi ro, tần suất kiểm thử trạng thái rủi 
ro), giảm thiểu, phòng ngừa và xử lý các rủi ro tiềm tàng, xử 
lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách QLRR, hệ thống 
thông tin quản lý, các mẫu báo cáo và quy trình, cơ chế báo 
cáo QLRR.

Quản lý các rủi ro chủ yếu
QLRR hoạt động: nhằm phát hiện, xử lý kịp thời, giảm thiểu 
tổn thất gây ra bởi các rủi ro liên quan đến quy trình, hệ 
thống công nghệ thông tin, con người và các nhân tố khách 
quan bên ngoài. QLRR hoạt động bao gồm những nội dung 
chủ yếu sau đây:

+ Các vấn đề liên quan đến quy trình, quy chế không chặt 
chẽ hoặc không kiểm soát việc tuân thủ dẫn tới sai sót, gian 
lận nội bộ hoặc bên ngoài.
+ Các vấn đề hoạt động được nêu trong báo cáo đã phát 
hành: báo cáo của kiểm toán nội bộ, báo cáo của kiểm toán 
độc lập, các báo cáo liên quan đến việc tuân thủ, chấp hành 
quy định, luật lệ, báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ, về 
đối tác, actuary, v.v. 
+ Các vấn đề về báo cáo và kiểm soát tài chính: sai sót hay 
chậm trễ trong việc phát hành báo cáo.
+ Các vấn đề hệ thống công nghệ thông tin: phát triển, đầu 
tư hệ thống, các vấn đề liên quan đến việc điều hành và 
quản trị công nghệ thông tin.
+ Các vấn đề về nguồn nhân lực: thiếu hụt nhân sự chủ chốt, 
thiếu hụt nguồn nhân lực hoặc năng lực, kỹ năng làm việc 
không phù hợp.
+ Các vấn đề phát sinh khác từ các chỉ tiêu rủi ro hoạt động 
chính.

QLRR bảo hiểm: yêu cầu áp dụng đầy đủ các biện pháp đánh 
giá rủi ro trong thiết kế sản phẩm bảo hiểm mới, khai thác, 
giám định và trả tiền hoặc bồi thường bảo hiểm nhằm bảo 
đảm kết quả kinh doanh bảo hiểm theo dự kiến. QLRR bảo 
hiểm bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

+ Rà soát các giả định quan trọng (bảng tỷ lệ tử vong, lãi suất 
kỹ thuật, các thông số về tổn thất).
+ Rà soát các rủi ro nhận bảo hiểm và đối tượng bảo hiểm 
hợp lý.

+ Đảm bảo việc áp dụng đầy đủ các nguyên tắc trong khai 
thác, giám định, trả tiền hoặc bồi thường bảo hiểm.
+ Chú trọng rà soát các rủi ro có khả năng xảy ra cao, nguy 
cơ trục lợi bảo hiểm.
+ Rà soát chương trình tái bảo hiểm hàng năm, thu hồi tái 
bảo hiểm. 
+ Thường xuyên đánh giá các rủi ro tích tụ.
+ Bảo đảm trích lập đầy đủ các khoản dự phòng nghiệp vụ.
+ Các biện pháp kiểm soát rủi ro bảo hiểm khác.

QLRR tín dụng: được thực hiện thông qua việc áp dụng các 
quy trình, quy chế, chính sách, hạn mức, hệ thống chấm 
điểm nội bộ nhằm giám sát rủi ro mất vốn liên quan đến 
hoạt động tín dụng bảo hiểm, giao dịch ký quỹ, đầu tư tiền 
gửi, đầu tư trái phiếu, phải thu khách hàng khác. QLRR tín 
dụng bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
+ Xây dựng và thường xuyên rà 
soát mô hình chấm điểm các nhà 
phát hành, định chế tài chính; 
các hạn mức tín dụng.
+ Rà soát chính sách tín dụng và quy 
trình QLRR tín dụng, 
+ Thẩm định chất lượng tài sản đảm 
bảo và các khoản bảo lãnh trong hoạt 
động tín dụng ngân hàng.
+ Đánh giá khả năng thu hồi công 
nợ, tính đầy đủ của việc trích lập dự 
phòng.
+ Các biện pháp kiểm soát rủi ro tín 
dụng khác.

QLRR thanh khoản: được thực hiện 
thông qua việc áp dụng các biện pháp 
phòng ngừa và ứng phó với rủi ro 
thanh khoản; duy trì một mức thanh 
khoản hợp lý để đảm bảo thực hiện 
đầy đủ các cam kết tài chính. QLRR 
thanh khoản bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
+ Xây dựng và rà soát các mô hình, hạn mức rủi ro thanh 
khoản.
+ Bảo đảm cơ cấu tài sản hợp lý. 
+ Duy trì một lượng tài sản có khả năng thanh khoản cao để 
đáp ứng nghĩa vụ thanh toán tại bất kỳ thời điểm nào.
+ Kiểm soát trạng thái mất cân đối về kỳ hạn của dòng tiền 
ra và dòng tiền vào.
+ Kiểm soát các chỉ số thanh khoản chính và các tỷ lệ đảm 
bảo hoạt động của tổ chức theo quy định hiện hành.
+ Các biện pháp kiểm soát rủi ro thanh khoản khác.

QLRR thị trường: được thực hiện thông qua việc áp dụng các 
công cụ, mô hình, thước đo để đánh giá và kiểm soát các rủi 
ro phát sinh do biến động của các yếu tố như lãi suất, tỷ giá, 
giá cổ phiếu và giá các loại tài sản khác làm ảnh hưởng bất 

lợi đến giá trị tài sản và kết quả kinh doanh. QLRR thị trường 
bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
+ Xây dựng và rà soát các mô hình, hạn mức rủi ro thị trường.
+ Sử dụng công cụ giá trị rủi ro (VaR) phù hợp để đo lường 
mức độ tổn thất đối với danh mục đầu tư.
+ Sử dụng phương pháp phân tích kịch bản (stress-testing) 
để đánh giá những ảnh hưởng tiềm ẩn đối với danh mục đầu 
tư trong các điều kiện thị trường khác nhau.
+ Sử dụng phương pháp kiểm tra lại (back-testing) để đánh 
giá tính hợp lý của các thước đo.
+ Rà soát và lựa chọn kỳ hạn đầu tư hợp lý để giảm thiểu ảnh 
hưởng của rủi ro lãi suất.
+ Thường xuyên cập nhật các thước đo phù hợp khác để 
kiểm soát rủi ro thị trường. 

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng, 
việc tham gia vào Tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTO), Hiệp định Đối tác 
xuyên Thái Bình Dương (TPP), Cộng 
đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Khu vực 
mậu dịch ASEAN (AFTA)... mang đến 
cho Việt Nam nhiều thời cơ thuận lợi 
nhưng cũng tạo ra không ít những 
thách thức, khó khăn. Trong bối cảnh 
đó, các doanh nghiệp Việt Nam phải 
đối diện với áp lực cạnh tranh gia tăng 
trên thị trường và nhiều vấn đề tiêu 
cực khác phát sinh, đòi hỏi các doanh 
nghiệp phải đổi mới từ bên trong bằng 
cải tổ phương pháp quản trị, cách thức 
triển khai công việc, khai phá lĩnh vực 
mới để hình thành ưu thế cạnh tranh, 
đồng thời phải nỗ lực duy trì sự hiện 
diện trên thị trường cạnh tranh ngày 
càng khốc liệt. Do đó, các doanh ng-
hiệp muốn tăng trưởng ổn định và 
phát triển bền vững cần nhận thức rõ 

hơn tầm quan trọng của việc sử dụng các nguồn lực để quản 
trị và điều hành doanh nghiệp một cách an toàn, hiệu quả.
Cùng với những thời cơ và thách thức của hội nhập kinh tế 
quốc tế, nhất là diễn biến phức tạp và hậu quả của khủng 
hoảng kinh tế thế giới, tăng cường QLRR, hạn chế đến mức 
thấp nhất có thể những rủi ro tiềm ẩn của doanh nghiệp, 
đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, 
đầu tư và dịch vụ tài chính như Bảo Việt đang ngày càng trở 
nên cấp thiết…

Trong xu thế đó, hệ thống QLRR doanh nghiệp tại Tập đoàn 
Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt đã và đang được hoàn thiện 
theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế sẽ góp phần vào thực 
hiện mục tiêu tăng trưởng hiệu quả, phát triển bền vững và 
tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.
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QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP

Trong những năm gần đây, xu thế hội nhập quốc 
tế ngày càng mạnh mẽ và toàn diện đòi hỏi các 
doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu quản trị nói 
chung và quản trị rủi ro nói riêng theo chuẩn mực 
quốc tế, các doanh nghiệp đã nhận thức được tầm 
quan trọng của hệ thống quản trị rủi ro cũng như 
mối liên hệ giữa quản trị rủi ro và lợi nhuận. Một 
doanh nghiệp quản lý rủi ro tốt, nghĩa là doanh 
nghiệp đó có sức đề kháng tốt, ít bị ảnh hưởng bởi 
những tác động không lường trước và có khả năng 
đưa ra các hành động kịp thời, hạn chế thấp nhất 
tổn thất cho doanh nghiệp. Trong đó, khẩu vị rủi ro là 
yếu tố cần thiết để xây dựng hệ thống quản trị rủi ro 
doanh nghiệp (Enterprise Risk Management - ERM) 
hiệu quả.

Trong thực tế điều hành doanh nghiệp, có thể có nhiều cách 
tiếp cận khác nhau về khẩu vị rủi ro (Risk Appetite - RA), 
trong đó đều khẳng định vai trò quan trọng của RA và hiệu 
quả của việc thiết lập, giám sát thực hiện RA phù hợp, điển 
hình như: “Quản lý rủi ro mà không định nghĩa rõ RA giống 
như thiết kết một cây cầu nhưng không biết dòng sông 
rộng bao nhiêu để cầu bắc qua. Cây cầu của bạn hoặc sẽ 
quá ngắn hoặc quá dài, quá cao hoặc quá thấp và chắc chắn 
sẽ không phải là giải pháp tốt nhất để đi qua dòng sông” 
(E&Y) hoặc “Khi RA được hiểu đúng và được định nghĩa rõ 
ràng sẽ trở thành một công cụ vô cùng hiệu quả không chỉ 
cho quản lý rủi ro mà cho quản lý hoạt động của toàn doanh 
nghiệp.” (KPMG).

RA có thể được hiểu là khả năng, cách thức, mức độ và phạm 
vi chấp nhận rủi ro nhằm đạt được các mục tiêu hoạt động, 
kinh doanh mà doanh nghiệp đặt ra. Theo Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước, “khẩu vị rủi ro là các loại hình rủi ro và mức 
rủi ro mà công ty sẵn sàng chấp nhận để đạt được mục tiêu 
hoạt động, kinh doanh. Khẩu vị rủi ro được thể hiện định 
tính và/hoặc định lượng, bao gồm cả rủi ro cấu thành và rủi 
ro tổng hợp” (Quyết định số  428/QĐ-UBCK ngày 11/7/2013 
của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Về việc ban hành Quy 
chế hướng dẫn thiết lập, vận hành hệ thống quản trị rủi ro 
cho công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán 
riêng lẻ tự quản lý). 

Quy định về RA cần xem xét đến khả năng chịu rủi ro, tình 
trạng tài chính, thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính và 
khả năng quản lý rủi ro của từng doanh nghiệp... Tùy thuộc 
vào chiến lược phát triển, triết lý kinh doanh của mỗi doanh 
nghiệp, có thể xác định RA khác nhau, ví dụ: doanh nghiệp 
có RA cao (ưa mạo hiểm) thường chú trọng vào mục tiêu 
tăng trưởng lợi nhuận, đồng thời sẵn sàng chấp nhận mức 
rủi ro cao hơn để đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng; doanh 
nghiệp có RA thấp (chú trọng tính an toàn) thường tập trung 
vào phát triển bền vững và lợi nhuận ổn định.

Một doanh nghiệp có cơ chế quản lý rủi ro tốt có nghĩa là 
các rủi ro được quản lý trong phạm vi RA mà doanh nghiệp 
hiểu rõ và chấp nhận, đảm bảo không có những tổn thất 
ngoài dự kiến đối với hoạt động kinh doanh. RA phản ánh 
thái độ đối với việc chấp nhận rủi ro ở giới hạn/mức độ nhất 
định, trong giới hạn đó doanh nghiệp có khả năng và sự sẵn 
sàng để đối mặt, khắc phục và vượt qua các rủi ro/tổn thất 
trong quá trình hoạt động kinh doanh. Như vậy, RA phải xác 
định rõ:

- Các loại rủi ro mà doanh nghiệp không chấp nhận, chẳng 
hạn như để lộ thông tin mật của doanh nghiệp, thực hiện 
giao dịch vượt thẩm quyền với số lượng lớn, lợi dụng chức 
vụ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng...Do đó, 
cần có các hành động quyết liệt để giảm thiểu, kiểm soát 
loại rủi ro này.

- Các loại rủi ro mà doanh nghiệp có thể chấp nhận tới một 
mức độ nào đó khi đưa ra một sản phẩm/dịch vụ/quy trình 
nghiệp vụ mới, chẳng hạn như lỗi, sai sót trong giai đoạn 
đầu áp dụng và thực hiện một quy trình nghiệp vụ mới; lợi 
nhuận hoặc doanh số thấp trong giai đoạn đầu sản phẩm 
dịch vụ xâm nhập thị trường…

- Các loại rủi ro mà doanh nghiệp có thể chấp nhận vì mục 
tiêu cạnh tranh, như giá thành sản phẩm dịch vụ thấp, 

ThS. Lê Thanh Tùng
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Vai trò của khẩu vị rủi ro 
trong hệ thống quản trị rủi ro 
doanh nghiệp

không thu phí đối với một sản phẩm dịch vụ cụ thể hay một 
khách hàng doanh nghiệp lớn…

Khi nói đến RA thường đề cập đến hai khái niệm cơ bản có 
liên quan, đó là: Khung khẩu vị rủi ro (Risk Appetite Frame-
work - RAF) và Tuyên bố khẩu vị rủi ro (Risk Appetite Statet-
ment - RAS). Trong đó, RAF tiếp cận trên bình diện tổng thể, 
bao gồm: các chính sách, quy trình, hệ thống để thiết lập 
nên RA; các biện pháp đo lường rủi ro và cách thức giám sát 
thực hiện RA; RAS, hạn mức rủi ro và các quy định về nhiệm 
vụ, trách nhiệm của các bộ phận chức năng thực hiện, giám 
sát và truyền thông về RA. RAS là văn bản đưa ra một bức tra-
nh hợp nhất về những loại rủi ro doanh nghiệp thường phải 
đối mặt và mức độ chấp nhận rủi ro để đạt được các mục tiêu 
chiến lược đã đề ra; các biện pháp định tính và định lượng 
để đo lường các rủi ro, tương ứng với điều kiện và nguồn 
lực của doanh nghiệp. Quá trình xây dựng RAS hướng đến 
lượng hóa các loại rủi ro và cần có sự thống nhất giữa các 
đơn vị liên quan về ngưỡng chấp nhận rủi ro mà doanh 
nghiệp đó có thể chấp nhận trong từng điều kiện khác nhau. 

Các nhân tố cấu thành RA

RA phải đảm bảo thể hiện được triết lý kinh doanh, phù hợp với chiến lược của 
doanh nghiệp. Nguồn: E&Y

Nguồn: E&Y

Trong đó: 
Khả năng chịu đựng rủi ro là các loại rủi ro và mức độ rủi ro 
mà công ty có khả năng chịu đựng để đạt mục tiêu chiến 
lược, trực tiếp liên quan đến vốn của tổ chức, thanh khoản 
và kỳ vọng của cổ đông; 
Khẩu vị rủi ro là các loại rủi ro và mức độ của từng loại rủi 
ro mà công ty sẵn sàng chấp nhận nhằm đạt mục tiêu kinh 
doanh và phù hợp với chiến lược đề ra; 
Ngưỡng chấp nhận rủi ro là mức tối đa mà công ty sẵn sàng 
chấp nhận đối với mỗi loại rủi ro cụ thể, bao gồm rủi ro tài 
chính, rủi ro hoạt động, rủi ro chiến lược, rủi ro tuân thủ. 
Thông thường ngưỡng chấp nhận rủi ro sẽ được định lượng; 
Rủi ro mục tiêu là mức rủi ro tối ưu để đạt các mục tiêu kinh 
doanh cụ thể, nằm trong ngưỡng chấp nhận rủi ro. Thiết lập 
mức rủi ro mục tiêu nên dựa trên mức độ sinh lời kỳ vọng, 
nghĩa là cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận;

Giới hạn rủi ro xác định các mức để giám sát rủi ro thực tế 
không lệch quá nhiều so với mức rủi ro mục tiêu. Việc xử lý 
các vi phạm về giới hạn rủi ro được thực hiện tại bộ phận 
chuyên môn. 

RAF được xây dựng dựa trên việc phân tích, đánh giá các 
nhân tố môi trường bên ngoài như kinh tế vĩ mô, môi trường 
kinh doanh, áp lực cạnh tranh và các nhân tố bên trong như 
chiến lược kinh doanh, kế hoạch tài chính, kỳ vọng của cổ 
đông và các bên liên quan… Căn cứ vào quy trình sáu bước 
cơ bản để xác định các ngưỡng chấp nhận rủi ro cho từng 
loại rủi ro tác động đến mục tiêu chiến lược. Đây sẽ là định 
hướng, cơ sở để xây dựng kế hoạch phân bổ tài sản, quản lý 
thanh khoản, xây dựng các chỉ tiêu đo lường hiệu quả cho 
doanh nghiệp.

Một trong những yêu cầu đảm bảo khung quản lý rủi ro 
doanh nghiệp được hoàn thiện cũng như phù hợp với thông 
lệ quốc tế, đó là mỗi một doanh nghiệp cần ban hành RAF 
thể hiện các loại rủi ro mà doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận 
để đạt mục tiêu chiến lược, trong đó không thể thiếu vai trò 
và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tại doanh nghiệp. 
Việc xây dựng, triển khai và giám sát RA cần được thực hiện 
thống nhất từ Hội đồng Quản trị đến các bộ phận chức năng 
và toàn thể cán bộ nhân viên, bao gồm:

RAS cần được kết nối với kế 
hoạch kinh doanh, thống 
nhất với chiến lược và quá 
trình thiết lập mục tiêu hàng 
năm. RAS được phê duyệt sẽ 
làm căn cứ để định hướng cho 
hoạt động quản lý rủi ro và các 
bộ phận liên quan khác trong 
doanh nghiệp.

Nguồn: Entrofine
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Hội đồng Quản trị 

•  Phê duyệt RAF, đảm bảo phù hợp với chiến lược, kế hoạch 
kinh doanh và khả năng của doanh nghiệp.
•  Đảm bảo kế hoạch kinh doanh hàng năm phù hợp với RA 
đã phê duyệt.
•  Đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho hoạt động kiểm toán 
nội bộ và quản lý rủi ro, để cung cấp các đánh giá độc lập 
cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành trong việc giám sát 
thực hiện RAF và kịp thời chỉ đạo xử lý các rủi ro vượt hạn 
mức cho phép. 

Ban điều hành 

•  Thiết lập các RA phù hợp với với chiến lược, kế hoạch kinh 
doanh và khả năng của doanh nghiệp. 
•  Chỉ đạo bộ phận quản lý rủi ro, tài chính và các bộ phận 
chức năng khác cụ thể hóa RA thành các hạn mức rủi ro; 
nhận diện, đánh giá và xử lý kịp thời các rủi ro vượt ngưỡng 
cho phép. 
•  Đảm bảo các kế hoạch chiến lược và quá trình ra quyết 
định luôn bám sát các tiêu chí trong RAS đã được phê duyệt.
•  Phân bổ và đảm bảo các nguồn lực hợp lý để triển khai 
hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và công 
nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả giám sát tuân thủ RAF.
•  Định kỳ báo cáo Hội đồng Quản trị việc thực hiện RAS và 
các rủi ro trọng yếu phát sinh. 
•  Truyền thông về RA đến các cổ đông nội bộ và bên ngoài 
và toàn thể cán bộ nhân viên của doanh nghiệp.

Kiểm toán nội bộ

•  Thường xuyên đánh giá việc tuân thủ thực hiện RA trên 
phạm vi toàn doanh nghiệp cũng như các nghiệp vụ kinh 
doanh cụ thể.
•  Phát hiện kịp thời các vi phạm RA và định kỳ báo cáo Hội 
đồng Quản trị.
•  Đánh giá hiệu quả của các kỹ thuật đo lường rủi ro và phối 
hợp với bên thứ ba đánh giá độc lập hiệu quả của RAF.

Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro 

•  Xây dựng và trình Tổng Giám đốc/ Hội đồng Quản trị RA và 
các ngưỡng rủi ro: ngưỡng chịu đựng, ngưỡng chấp nhận, 
hạn mức rủi ro. 
•  Theo dõi và định kỳ báo cáo Tổng Giám đốc/ Hội đồng 
Quản trị trạng thái các rủi ro liên quan đến RA, chiến lược và 
kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
•  Xây dựng quy trình báo cáo rủi ro và các tình huống liên 
quan đến RA phù hợp với văn hóa quản lý rủi ro của doanh 
nghiệp.
•  Hoàn thiện các kỹ thuật đo lường rủi ro và sử dụng hệ 

thống thông tin quản lý để theo dõi các rủi ro liên quan. 
•  Giám sát độc lập việc thực hiện các hạn mức rủi ro của các 
đơn vị chức năng để kịp thời xử lý các rủi ro phát sinh, đặc 
biệt là các rủi ro sắp vượt ngưỡng chấp nhận rủi ro.
•  Hoàn thiện các công cụ quản lý rủi ro để nâng cao hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp. 

 Trưởng bộ phận Quản lý Tài chính/ Giám đốc Tài chính 

•  Phối hợp chặt chẽ với bộ phận quản lý rủi ro để xây dựng, 
kiểm soát và báo cáo việc thực hiện RA.
•  Giám sát việc thực hiện các hạn mức rủi ro để kịp thời xử 
lý các rủi ro phát sinh, đặc biệt là các rủi ro sắp vượt ngưỡng 
chấp nhận rủi ro dưới góc độ quản lý tài chính.
•  Báo cáo kịp thời tới Tổng Giám đốc hoặc Hội đồng Quản trị 
các vi phạm hạn mức chấp nhận rủi ro có thể dẫn đến khó 
khăn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Trưởng các bộ phận chức năng khác

•  Chịu trách nhiệm quản lý hiệu quả các rủi ro theo lĩnh vực 
mình quản lý cũng như phạm vi toàn doanh nghiệp.
•  Đảm bảo sự gắn kết giữa RA đã được phê duyệt với các kế 
hoạch và quá trình ra quyết định của các đơn vị và doanh 
nghiệp.
•  Gắn RAS và các hạn mức rủi ro vào hoạt động của mình để 
nâng cao hiệu quả hiệu quả kinh doanh, xây dựng văn hóa 
quản lý rủi ro trong các hoạt động hàng ngày.
•  Chủ động giám sát sự tuân thủ các giới hạn rủi ro đã được 
phê duyệt.
•  Xây dựng và kiểm soát hiệu quả việc thực hiện các quy 
trình để xác định, giám sát và báo cáo các giới hạn rủi ro 
được phát hiện.
•  Kịp thời quản lý, giảm thiểu rủi ro đặc biệt là những trường 
hợp vượt quá hoặc có khả năng vượt quá RA hoặc hạn mức 
rủi ro đã được phê duyệt, báo cáo Trưởng bộ phận quản lý 
rủi ro hoặc các cán bộ quản lý cấp cao của doanh nghiệp.

Việc xây dựng và thực hiện hiệu quả Khung khẩu vị rủi ro 
(RA) giúp cho các doanh nghiệp xác định rõ khả năng của 
mình trong việc ứng phó và giảm thiểu các tác động tiêu cực 
của thị trường, chủ động sử dụng các nguồn lực hợp lý để 
giảm thiểu rủi ro, góp phần thực hiện thành công các mục 
tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để có được 
hệ thống quản trịrủi ro doanh nghiệp hiệu quả, các doanh 
nghiệp cần tăng cường kiểm soát nội bộ, không ngừng nâng 
cao văn hóa quản lý rủi ro từ lãnh đạo cấp cao tới nhân viên 
theo cách tiếp cận từ trên xuống và từ dưới lên, tạo nền 
tảng vững chắc cho sự duy trì hiệu quả hoạt động quản 
lý rủi ro, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, duy trì 
tốc độ tăng trưởng và đảm bảo sự phát triển bền vững của 
doanh nghiệp.

Trái phiếu rủi ro
Sơ lược về Trái phiếu rủi ro trên thế giới

Trước hết, phải khẳng định Trái phiếu rủi ro (TPRR) mang 
đặc trưng của một trái phiếu thông thường (là giấy nhận nợ 
trong đó nêu rõ số tiền nợ gốc, ngày đáo hạn, và lãi suất phải 
trả cho người cho vay). Tuy nhiên, TPRR có đặc tính khác biệt 
bắt nguồn từ xếp hạng tín nhiệm của nhà phát hành. 

Trái phiếu có thể phân chia theo từng đặc tính khác nhau, 
tuy nhiên nếu phân chia theo xếp hạng tín nhiệm thì trái 
phiếu được chia làm 2 loại:

- Hạng tín nhiệm đầu tư (Investment Grade): Thông thường, 
đây là các trái phiếu được đánh giá bởi các tổ chức tín nhiệm 
là có đủ khả năng đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán. Trái 
phiếu ở hạng này có thể không có lợi tức cao, nhưng rủi ro 
vỡ nợ của người vay cũng vì thế sẽ nhỏ hơn nhiều. Tại Mỹ, 
đây là các trái phiếu có mức tín nhiệm từ BBB - (hoặc tương 
đương) trở lên. 

- Hạng tín nhiệm phi đầu tư (Non-Investment Grade/Junk 
Bonds): Các trái phiếu thuộc hạng này là TPRR - chứng khoán 
nợ được phát hành bởi các doanh nghiệp bị xếp dưới hạng 
tín nhiệm đầu tư do doanh nghiệp chính chuyên về đánh giá 
tín nhiệm, ở Mỹ từ mức BBB- (hoặc tương đương) trở xuống. 
Thông thường, để thu hút các nhà đầu tư, trái phiếu này 
được trả lãi suất cao hơn trái phiếu thuộc hạng tín nhiệm 
đầu tư, và được xem như khoản đầu tư đầu cơ, bởi vì bên 
phát hành trái phiếu là những doanh nghiệp hoặc tổ chức 

chưa được biết đến trên thị trường, hoặc là những tổ chức 
nổi tiếng nhưng có đòn bẩy tài chính cao. Do đó, trái phiếu 
này còn có tên: junk/ high yield (trái phiếu có lãi suất cao), 
speculative grade bonds (trái phiếu đầu cơ). 

Các trái phiếu này được trả lãi suất cao hơn vì rủi ro tín dụng 
lớn hơn các trái phiếu xếp hạng tín nhiệm đầu tư. Do chúng 
thường tiềm ẩn nguy cơ không được thanh toán lớn. Thêm 
vào đó, khác với phần lớn các trái phiếu ngân hàng hay trái 
phiếu chính phủ phát hành, TPRR không được đảm bảo một 
cách chắc chắn, nguy cơ vỡ nợ có thể xảy ra bất cứ khi nào, 
khi tình hình tài chính của doanh nghiệp gặp khó khăn, ví dụ 
như vay quá nhiều tiền mà không đủ khả năng trả lãi.

Tại Mỹ, lãi suất chứng khoán nợ này thường cao hơn từ 2% 
đến 10% so với lãi suất trái phiếu chính phủ phát hành (còn 
gọi là lãi suất phi rủi ro).

TPRR có thể chia thành 2 loại:

Các công ty bị tụt hạng (Fallen Angels) - Ban đầu, trái phiếu 
này thuộc hạng tín nhiệm đầu tư nhưng bị tụt hạng xuống 
TPRR vì xếp hạng tín nhiệm của tổ chức phát hành bị giảm 
sút.
Các công ty tăng hạng (Rising Stars) - Loại này trái ngược với 
Fallen Angels, mức tín nhiệm tăng dần lên do mức xếp hạng 
của nhà phát hành được cải thiện. Ban đầu, đây có thể là 
TPRR, nhưng nó đang tiến dần lên Hạng tín nhiệm đầu tư.

Biểu đồ: TPRR theo khu vực và theo ngành nghề trên toàn cầu

Nguồn: Bloomberg, Bank of America Merrill Lynch Inder, 31 January 2015

Lê Thị Hà Linh
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

7 8



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

SỐ 2 - 2016
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP

Biểu đồ trên cho thấy thị trường TPRR cũng đã trở nên đa 
dạng hơn về ngành nghề, nếu so sánh với một thập kỷ trước 
đây thị trường lúc đó thiên về các ngành TMT (viễn thông, 
truyền thông và công nghệ), đa dạng về khu vực địa lý, tăng 
mạnh ở các thị trường mới nổi, ở Châu Á và các nước Mỹ La Tinh. 

Điểm hấp dẫn của TPRR
Đối với người đầu cơ
TPRR là một công cụ đầu tư hấp dẫn bởi vì:
- Thông thường, so với mức biến động thu nhập từ cổ phiếu, 
các trái phiếu này tạo thu nhập cao và đều đặn hơn tới ngày 
đáo hạn cho người nắm giữ, vì:
• TPRR có trái tức cao hơn hẳn so với trái phiếu hạng tín 
nhiệm đầu tư. Việc nắm giữ trái phiếu loại này là một cách 
đạt được lợi nhuận cao so với việc đầu tư tài sản khác
• TPRR có cơ hội nâng hạng khi hoạt động kinh doanh của 
nhà phát hành được cải thiện. Do đó, nhà đầu cơ có thể thu 
thêm khoản chênh lệch đáng kể nếu bán lại. 
• Trái phiếu rủi ro phát huy tốt nhất trong giai đoạn mở rộng 
kinh doanh của chu trình sản xuất kinh doanh bởi vì các 
doanh nghiệp hiếm khi phá sản vào giai đoạn này. 
- Việc đầu tư vào trái phiếu này tạo cơ hội lớn hơn trong việc 
gia tăng thu nhập đối với các công ty đang gặp vấn đề về 
hiệu suất đầu tư. Rất nhiều các quỹ hưu trí (của nhà nước 
hoặc doanh nghiệp) đã dành một khoản đáng kể đầu tư loại 
trái phiếu rủi ro này. 
- Trong cùng một tổ chức phát hành thì TPRR an toàn hơn so 
với cổ phiếu của doanh nghiệp đó bởi vì thứ tự ưu tiên trả 
nợ cho trái chủ được thực hiện trước khi trả nợ cho cổ đông.
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm rủi ro tập trung.
- Hầu hết TPRR có thể mua lại sau 4 hoặc 5 năm phát hành, 
do đó rủi ro biến động lãi suất thấp so với các trái phiếu có 
kỳ hạn dài hơn.

Các nhà đầu cơ vào TPRR chủ yếu là các tổ chức quản lý tài 
sản tìm kiếm lợi suất cao hơn so với đầu tư vào các trái phiếu 
công ty thuộc hạng đầu tư  hay trái phiếu Chính phủ, bao 
gồm chủ yếu các nhóm sau:

Các công ty bảo hiểm
Những công ty này đầu tư vốn, chiếm khoảng 29% trong số 
các nhà đầu tư, và thường để bù đắp cho các sản phẩm bảo 
hiểm và sản phẩm niên kim.

Các quỹ tương hỗ
Các quỹ tương hỗ chiếm khoảng 13% trong số những nhà 
đầu cơ tại Mỹ. Những nhà đầu tư tổ chức có thể quản lý các 
quỹ truyền thống, lợi suất cao trong dài hạn hoặc các danh 
mục đầu tư mà chỉ đầu tư vào chứng khoán có lợi suất cao 
gồm cả ngắn và dài hạn. Đồng thời, cũng có các quỹ trái 
phiếu doanh nghiệp đầu tư cả vào TPRR và trái phiếu công 
ty thuộc hạng đầu tư, và các quỹ đầu tư vào chứng khoán có 

thu nhập cố định gồm trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu 
Chính phủ và địa phương. 

Các quỹ hưu trí
Tại Mỹ, các quỹ hưu trí chiếm khoảng 28% các nhà đầu tư 
TPRR. Họ tìm kiếm lợi nhuận cao trên khoản tiền hưu trí 
ủy thác cho họ hơn là cho khoản chi trả cho người về hưu. 
Các quỹ hưu trí được ủy thác cho tiền hưu trí và hoạt động 
theo các quy định đầu tư thận trọng tùy theo luật từng nơi.

Nghĩa vụ nợ được thế chấp
Nghĩa vụ nợ được thế chấp (Collateralized Debt Obligation - 
CDO), chiếm khoảng 16% của thị trường ở Mỹ. Những công 
cụ nợ đầu tư vào rổ chứng khoán có rủi ro vỡ nợ thấp. Do đó, 
các rổ chứng khoán này được xếp hạng tín dụng cao hơn. 
Phân khúc đầu tư này đã tăng trưởng nhanh chóng trong 
nửa đầu của thập niên 2000, chỉ sụt giảm trong cuộc khủng 
hoảng tín dụng. 

Các nhà đầu tư chuyên ngành khác
Phần còn lại của cộng đồng đầu cơ TPRR gồm các quỹ phòng 
hộ, quỹ hoán đổi danh mục và các nhà đầu tư chuyên ngành 
khác, cả trong nước và quốc tế, cũng như các nhà đầu tư cá 
nhân, các ngân hàng thương mại và các tổ chức tiết kiệm. 
Các quỹ đầu tư hiện diện ngày càng cao trong thị trường 
TPRR.

Đối với nhà phát hành
Điểm hấp dẫn của việc phát hành TPRR bao gồm:
- Huy động được nguốn vốn phát triển sản xuất kinh doanh 
trong điều kiện mức tín nhiệm bị đánh giá thấp, rất khó tiếp 
cận nguồn vốn vay từ ngân hàng
- Lãi suất trái phiếu thực tế thấp hơn so với lãi suất ghi trên 
cuống phiếu vì được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ để tính 
thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Phát hành TPRR là một sự lựa chọn kinh tế hơn so với tiếp 
cận nguồn vay từ ngân hàng.
- So với việc phát hành cổ phiếu, phát hành trái phiếu nói 
chung có lợi thế hơn do không bị pha loãng cố phiếu và 
không ảnh hưởng đến quyền kiểm soát công ty của các cổ 
đông hiện tại.
- Những nhà phát hành chủ yếu là: các doanh nghiệp thuộc 
“Rising stars”, “Fallen angels”, các doanh nghiệp vay nợ cao, 
mua lại cổ phần theo kiểu vay nợ đầu cơ (Leveraged buy-
outs), các doanh nghiệp cần vốn lớn, doanh nghiệp hoặc 
chính phủ nước ngoài.

Các công ty phát hành TPRR thường đang trong quá trình 
tìm kiếm nguồn tiền để tăng trưởng mở rộng (thông qua 
M&A chẳng hạn), để tăng nguồn vốn lưu động và cho mục 
đích gia tăng dòng tiền khác, hoặc tái tài trợ cho các khoản 
nợ hiện tại của công ty. 

Các công ty thuộc loại này khá đa dạng từ sản xuất công 
nghiệp, truyền thông, năng lượng, xây dựng nhà và thậm 
chí cả các công ty tài chính… các doanh nghiệp đặc biệt cần 
vốn khác, như thăm dò dầu khí, các doanh nghiệp theo chu 
kỳ, chẳng hạn như sản xuất hóa chất. Một trong những điểm 
chung của các công ty này là đòn bẩy tài chính cao (và, do 
đó, luôn được xếp vào hạng không đầu tư). 

Biểu đồ Phát hành TPRR theo mục đích năm 2015 tại Mỹ

Các công ty bị tụt hạng “Fallen Angels” 
Các công ty huy động TPRR đầu tiên chính là “thiên thần gãy 
cánh”. Các công ty này có thể tìm thấy thanh khoản trên thị 
trường TPRR, cải thiện cán cân thanh toán theo thời gian, và 
từng bước thăng hạng. Một số “thiên thần gãy cánh” thường 
quanh quẩn ở ranh giới giữa hạng đầu tư và hạng không 
đầu tư do sự xếp hạng của các tổ chức đánh giá khác nhau 
là khác nhau. Chúng thường được gọi là trái phiếu “năm B”. 
Một số tổ chức phát hành khác có thể không bao giờ được 
nâng hạng, và đi xuống, có khả năng vỡ nợ và/hoặc nộp đơn 
xin phá sản.

Biểu đồ các công ty bị tụt hạng từ 1987-2016 trên toàn cầu

Các công ty khởi nghiệp (Start-ups)
Thường thì tổ chức phát hành TPRR là công ty khởi nghiệp 
cần vốn. Họ chưa có lịch sử hoạt động dài hoặc tiềm lực tài 
chính đủ mạnh để đạt được xếp hạng tín nhiệm cao. Các nhà 
đầu tư căn cứ nhiều vào kế hoạch kinh doanh và triển vọng 
tài chính để đánh giá dựa trên các kịch bản, ví dụ như xây 
dựng mạng lưới viễn thông và các dự án xây dựng casino. 

Các công ty thoát phá sản
National Enquirer American Media và công ty Visteon là các 
ví dụ cho việc thoát phá sản. Từ nửa đầu năm 2011, cả hai 
công ty đều được thị trường đánh giá đánh giá cao, mặc dù 
trước đó các nhà đầu tư từng phải chịu tổn thất khi đầu tư 
TPRR của các công ty này. 

LBOs - Thâu tóm bằng vốn vay 
LBO (LBOs) hình thành một loại công ty đặc  biệt, sử dụng 
TPRR để thâu tóm các doanh nghiệp niêm yết từ cổ đông 
của nó, và đôi khi các nhà đầu tư tư nhân sử dụng TPRR để 
chi cổ tức đặc biệt. Một số tài sản hoặc bộ phận có thể sau 
đó được bán đi để thanh toán nợ. Thị trường LBOs phát hành 
TPRR đã tăng trưởng bứt phá trong năm 2005 - 2006, đạt 
đỉnh ở mức 51 triệu Đô la Mỹ từ năm 2007 và sau đó sụt giảm 
về 0 vào năm 2009. 

Biểu đồ khối lượng LBO – TPRR tại Mỹ

Các công ty vay nợ nhiều
Đây là các công ty có sử dụng đòn bẩy tài chính cao hơn so 
với trung bình của thị trường, điều này có thể gây ra quan 
ngại cho các tổ chức xếp hạng tín dụng. Các công ty đôi khi 
chuyển sang TPRR để đảo nợ ngân hàng hoặc trả nợ các trái 
phiếu đến hạn khác... Các công ty cũng chuyển sang các thị 
trường trái phiếu rủi ro để tài trợ việc mua bán sáp nhập, 
hoặc để chống lại việc bị thâu tóm.

Công ty nước ngoài 
Các công ty này còn mới mẻ với các nhà đầu tư trong nước, 
nên có thể dùng TPRR để thu hút vốn. Ngoài ra, cần lưu ý tới 
các rủi ro khác như rủi ro tiền tệ và rủi ro chính trị.

Nguồn: S&P Capital IQ LCD 

 Nguồn: Standard & Poor’s 2016

Nguồn: S&P Capital IQ LCD
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Hạn chế và rủi ro của TPRR
Đối với nhà đầu cơ
- Đối mặt với rủi ro tín dụng, gồm:
+ Rủi ro vỡ nợ: nhà phát hành không có khả năng trả gốc và lãi.
+ Rủi ro tụt hạng tín nhiệm: Nhà đầu tư có thể chịu rủi ro 
hơn nếu tổ chức phát hành tiếp tục bị xếp hạng tín nhiệm 
thấp hơn.
- Nhà đầu tư phải đối mặt với rủi ro lãi suất khi lãi suất không 
bù đắp được rủi ro của Tổ chức phát hành, và lãi suất tăng 
cũng khiến thị giá trái phiếu giảm sút.
- Rủi ro thanh khoản cũng là nguy cơ nhà đầu cơ dễ gặp phải 
khi khó bán TPRR đúng thời điểm với giá kỳ vọng. 
- Nhà đầu tư cũng cần xem xét rủi ro về kinh tế nhất là trong 
bối cảnh khủng hoảng kinh tế, tình hình vỡ nợ gia tăng kéo 
theo giá trị của TPRR càng trở nên sụt giảm nghiêm trọng.
- Cuối cùng, rủi ro liên quan tới bản thân tổ chức phát hành, 
ngành nghề kinh doanh như quản lý yếu kém, thất bại trong 
việc dự đoán tình hình thị trường, giá cả gia tăng…

Đối với người phát hành
Việc tiết lộ quá nhiều thông tin về mục đích phát hành trái 
phiểu rủi ro có thể gây bất lợi trong việc cạnh tranh với các 
đối thủ trên thị trường.

Chi phí cố định liên quan tới việc phát hành tương đối cao, 
do vậy việc phát hành TPRR phù hợp nhất với các doanh 
nghiệp có lịch sử hoạt động lâu dài và có kế hoạch dòng tiền 
cụ thể trong tương lai.

Việc trả trái tức cao cũng tạo ra gánh nặng trong quá trình 
sản xuất, kinh doanh và cạnh tranh trên thị trường dẫn đến 
khả năng vỡ nợ lớn hơn. Sử dụng đòn bẩy tài chính cao là con 
dao hai lưỡi với doanh nghiệp. Khi lợi nhuận doanh nghiệp 
không đủ để trả nợ và lãi vay, cộng thêm khó khăn chung 
của nền kinh tế dẫn đến việc triển khai các dự án, không hiệu 
quả thì nguy cơ vỡ nợ sẽ rất cao và có thể dẫn đến phá sản. 

Thị trường Trái phiếu rủi ro và cách giảm thiểu 
rủi ro khi đầu tư
Đến những năm 1970, thị trường TPRR tương đối nhỏ, thị 
trường chủ yếu gồm các công ty bị tụt hạng từ hạng đầu tư 
trước đây trở thành các “fallen angels”, và tiếp tục phát hành 
trái phiếu. Các trái phiếu ở hạng thấp hơn không xuất hiện 
phổ biến trong danh mục đầu tư và hầu hết các nhà đầu tư 
không mong muốn nắm giữ loại chứng khoán này. Cùng với 
sự ra đời của các công ty mới thành lập và có mức vay nợ (do 
không thể vay thêm vốn từ các ngân hàng), các công ty này 
bắt đầu huy động tiền bằng cách chào bán trái phiếu có trái 
tức cao. 

Trong suốt thập kỷ 80 của thế kỷ trước, rất nhiều trái phiếu 
lợi tức cao được sử dụng để tài trợ cho việc thôn tính đầu cơ 
và sáp nhập. Nhưng ngày nay trái phiếu trái tức cao thường 

được sử dụng để cấp vốn lưu động cho công ty đang phát 
triển. Có lẽ ví dụ nổi tiếng nhất là việc phát hành 31 tỷ Đô la 
Mỹ LBO mua lại RJR Nabisco bởi công ty vốn sở hữu tư nhân 
Kohlberg Kravis & Roberts năm 1989 (được nêu chi tiết trong 
cuốn sách bán chạy nhất Barbarians at the Gate).

Khi lãi suất giảm và nền kinh tế phục hồi, nhiều tổ chức phát 
hành trở lại thị trường để tái tài trợ khoản nợ cũ ở mức lãi 
suất thấp hơn và phát hành thêm mới tăng lên trong những 
năm 1990. Ngày nay, nhiều đại lý môi giới và các ngân hàng 
tham gia vào thị trường lãi suất cao, khiến thanh khoản tăng 
lên đa dạng và đáng tin cậy.

Nguồn: S&P Capital IQ LCD 

Biểu đồ sự phát triển thị trường TPRR tại Mỹ và Châu Âu

Nguồn: Bloomberg, Bank of America Merrill Lynch Inder, 31 January 2015

Đối mặt với những vấn đề ảnh hưởng đến triển vọng toàn 
cầu năm 2016 và các năm tiếp theo như  những biến động 
trên thị trường chứng khoán, vấn đề giá dầu sụt giảm, các vụ 
khủng bố gần đây, những thay đổi trong kỳ vọng toàn cầu 
về nền kinh tế của Trung Quốc, chi phí chăm sóc sức khỏe 
đang tăng lên và các mối quan ngại gia tăng về các cuộc 
tấn công mạng , các doanh nghiệp nhận thức được họ đang 
hoạt động trong môi trường đầy rẫy rủi ro. có thể làm suy 
giảm danh tiếng và thương hiệu của doanh nghiệp. Đặc biệt 
trong bối cảnh hiện nay khi mà các phát minh và công nghệ 
phát triển đột phá, sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ 
cạnh tranh, mức độ rủi ro trong thực thi chiến lược của công 
ty ngày càng ở mức độ cao hơn thì quản lý rủi ro không chỉ 
đơn thuần là đối phó với rủi ro khi nó xảy ra 

Dựa trên kết quả đánh giá của 535 thành viên HĐQT và Ban 
ĐH của các tổ chức trên toàn cầu, Protiviti và Đại học bang 
North Carolina đã phối hợp công bố báo cáo 27 rủi ro trọng 
yếu chia làm 3 danh mục rủi ro theo . 

Dự báo của các nhà quản 
trị về top 10 rủi ro doanh 
nghiệp năm 2016

Ở châu Âu, thị trường TPRR đã phát triển một cách nhanh 
chóng, khi mà khối lượng phát hành đã tăng từ gần bằng 
không trong những năm cuối thập niên 1990 đến hơn 400 
tỷ Đô la Mỹ năm 2015 (xem đồ thị). Phần lớn tăng trưởng gần 
đây xuất phát từ sự chuyển đổi của ngành ngân hàng ở Châu 
Âu kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính với những thay đổi 
pháp lý đã buộc các ngân hàng phải thu hẹp hoạt động cho 
vay của họ. Do hình thức thu hút vốn truyền thống bị thu 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Biểu đồ khối lượng phát hành Trái phiếu rủi ro tại Mỹ

hẹp, nhiều công ty châu Âu đã phải quay lại với thị trường 
vốn để đáp ứng yêu cầu thanh khoản của họ.

Với những rủi ro và điểm hấp dẫn như trên, làm thế nào để 
giảm thiểu rủi ro khi đầu tư vào loại trái phiếu này? Các nhà 
đầu tư vào TPRR đòi hỏi phải có khả năng chịu đựng rủi ro, 
cùng với sự kiên nhẫn để vượt qua giai đoạn thị trường suy 
thoái theo định kỳ hoặc các sự kiện không mong muốn có 
tác dụng xấu. Một số kỹ thuật để giảm thiểu các rủi ro đặc 
biệt này là:

• Đa dạng hóa tổ chức phát hành và các ngành nghề đầu tư: 
không nên đầu tư tất cả vào một trái phiếu rủi ro. Phân tán 
đầu tư vào nhiều tổ chức phát hành và các ngành nghề có 
thể giúp giảm nguy cơ giá trái phiếu giảm hoặc mất khả 
năng trả nợ trong các tình huống đặc biệt.

• Điều chỉnh danh mục đầu tư qua các chu kỳ thị trường và kinh 
tế:  Một trong những giai đoạn tốt nhất để sở hữu trái phiếu 
lợi tức cao là trong giai đoạn mở rộng của một chu kỳ kinh 
tế, khi các biện pháp tài chính đang gia tăng cùng với sự tự 
tin của người tiêu dùng. Thời gian tồi tệ nhất là trong thời 
kỳ suy thoái, khi các biện pháp tài chính xấu đi và các nhà 
đầu tư ngày càng trở nên thận trọng về việc nắm giữ chứng 
khoán có rủi ro cao. 

• Theo dõi các tổ chức đánh giá tín nhiệm: theo dõi ấn phẩm 
của các tổ chức đánh giá tín nhiệm. Việc này có thể đưa ra 
các cảnh báo trước những khó khăn của thị trường. Trước khi 
đánh tụt hạng tín nhiệm đánh giá của một nhà phát hành, tổ 
chức này thường đặt nhà phát hành vào một danh sách có 
tên là “creditwatch”.

• Theo dõi tin tức về thị trường, ngành nghề và tình hình công 
ty: theo dõi thông tin chặt chẽ tin tức sẽ giúp dự đoán các 
yếu tố có ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng hoặc giá của 
một trái phiếu.

Tiến trình phát hành Trái phiếu rủi ro
Thông thường, việc phát hành TPRR bao gồm 3 bước:

Bước 1: Ngân hàng đầu tư soạn thảo đề nghị chào bán, hoặc 
bản cáo bạch, và đàm phán điều kiện với các nhà đầu tư tiềm 
năng

Bước 2: Các chứng khoán được bán cho các nhà đầu tư khi 
việc chào bán được hoàn tất.

Bước 3: Các trái phiếu này được mua và bán trên thị trường, 
hay thị trường thứ cấp hoặc thông qua môi giới/đại lý. 
(Theo http://www.highyieldbond.com, http://www.mandg.hk, How to make 
money with junk bonds – Robert Levine)
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Các rủi ro vĩ mô

• Biến  động trên thị trường tài chính và tiền tệ toàn cầu. 
• Các biến động liên quan thay đổi vị trí lãnh đạo trong nước và 
quốc tế Những thay đổi trong các chính sách thương mại toàn 
cầu có thể giới hạn việc vận hành hiệu quả thị trường quốc tế.
• Khó khăn về nguồn vốn/thanh khoản làm mất đi cơ hội tăng 
trưởng
• Biến động của nền kinh tế có thể làm mất đi cơ hội tăng trưởng
• Gia tăng bất thường các chi phí liên quan sức khỏe người lao 
động để đáp ứng các quy định của luật Pháp.
• Các bất ổn trong Chính phủ và chủ nghĩa khủng bố đang lan rộng. 

Top 10 rủi ro 2016

• Sự thay đổi về quy định của Luật pháp và cơ quan giám sát ảnh 
hưởng đáng kể đến phương thức sản xuất và phân phối sản phẩm.

• Những biến động của nền kinh tế giới hạn đáng kể cơ hội tăng 
trưởng của doanh nghiệp.

• Doanh nghiệp có thể chưa được chuẩn bị đầy đủ để quản lý 
các các cuộc tấn công trên mạng làm gián đoạn hoạt động kinh 
doanh chính và ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp.

• Các khó khăn trong việc tìm kiếm nhân sự kế nhiệm và thu hút, 
giữ chân các nhân tài 

• Bảo mật các thông tin của doanh nghiệp và các nhận dạng cá 
nhân khách hàng, bảo vệ hệ thống kinh doanh, doanh nghiệp 
đòi hỏi một nguồn lực đáng kể.

• Tốc độ phát triển của các phát minh mang tính đột phá/các 
công nghệ mới làm giảm sức cạnh tranh ảnh hưởng năng lực 
QLRR.

• Các rào cản với sự đổi mới trong nội bộ DN hạn chế doanh 
nghiệp trong việc thay đổi mô hình kinh doanh 

• Các biến động trên thị trường tài chính và tiền tệ toàn cầu 

• Văn hóa DN chưa tạo ra động lực để kịp thời nhận dạng và xử lý 
các vấn đề rủi ro tiềm tàng

• Khó khăn khi giữ chân các KH trung thành và duy trì danh sách 
KH hiện tại do nhận thức của KH đã phát triển và hoặc sự thay 
đổi về mặt nhân khẩu học trong CSDL khách hàng hiện tại.

Các vấn đề rủi ro chiến lược

• Tốc độ phát triển của các phát minh mang tính đột phá và các 
công nghệ mới làm giảm sức cạnh tranh của tổ chức và hoặc 
làm ảnh hưởng năng lực quản lý rủi ro do mô hình hoạt động 
của các doanh nghiệp chưa có những thay đổi kịp thời. 
• Việc ứng dụng các công cụ truyền thông qua mạng xã hội, 
phần mềm điện thoại và các ứng dụng trên mạng internet có 
thể làm ảnh hưởng đáng kể đến thương hiệu công ty, quan hệ 
với khách hàng, các quy trình tuân thủ theo các quy định của 
luật pháp và hoặc phương thức kinh doanh của DN.
• Những thay đổi trong các quy định của luật pháp và giám sát 
của các cơ quan quản lý có thể làm gia tăng ảnh hưởng đáng kể 
đến phương thức sản xuất hoặc phân phối sản phẩm và dịch vụ.
• Các DN có thể gặp khó khăn trong việc phát hiện và có giải 
pháp ứng phó kịp thời với những thay đổi trong môi trường xã 
hội, sở thích và nhu cầu của khách hàng. 
• Các quy định của luật pháp tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các 
đối thủ mới bước chân vào ngành và thị trường  có thể đe dọa 
đến việc nắm giữ thị phần của doanh nghiệp.
• Công ty có thể chưa có kế hoạch phù hợp trong việc quản lý 
các khủng hoảng lớn, có ảnh hưởng đáng kể đến danh tiếng 
Doanh nghiệp.
• Doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và thực 
hiện mục tiêu tăng trưởng thông qua hình thức mua bán DN, 
liên doanh và các hình thức liên kết khác.
• Doanh nghiệp có thể bị giới hạn đáng kể các cơ hội tăng 
trưởng thông qua thâu tóm khách hàng và hoặc củng cố nội 
bộ doanh nghiệp.
• Các sản phẩm và dịch vụ thay thế mới xuất hiện có thể làm ảnh 
hưởng mô hình kinh doanh của công ty và các giải pháp chiến 
lược đã được doanh nghiệp hoạch định trước đó.
• Việc giữ chân các khách hàng trung thành và duy trì danh sách 
khách hàng hiện tại trở nên ngày càng khó khăn do nhận thức 
của khách hàng đã phát triển và hoặc sự thay đổi về mặt nhân 
khẩu học trong cơ sở dữ liệu khách hàng hiện tại.

Các vấn đề rủi ro hoạt động

• Bất ổn liên quan năng lực của các nhà cung cấp chính hoặc sự 
khan hiếm của nguồn cung cấp có thể gây ra khó khăn cho việc 
phân phối sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.
• Việc bị lệ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài, các 
hợp đồng cung cấp đầu vào mang tính chiến lược, các hợp đồng 
cung cấp dịch vụ IT và các đối tác liên doanh liên kết khác, cản 
trở doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh hoặc tạo dựng 
hình ảnh.
• Các khó khăn trong việc tìm kiếm nhân sự kế nhiệm và thu hút, 
giữ chân các nhân tài có thể làm giới hạn khả năng đạt được 
mục tiêu KD của doanh nghiệp.
• Thiếu kế hoạch tổng thể để quản lý các các cuộc tấn công trên 
mạng gây gián đoạn hoạt động kinh doanh chính và ảnh hưởng 
uy tín doanh nghiệp.
• Việc bảo mật các thông tin của doanh nghiệp và các nhận dạng 
cá nhân khách hàng, bảo vệ hệ thống kinh doanh, doanh ng-
hiệp đòi hỏi một nguồn lực tài chính đáng kể.
• Thiếu khả năng phân tích số liệu và “big data” phục vụ cho 
nghiên cứu thị trường và tăng hiệu suất, hiệu quả kinh doanh có 
thể ảnh hưởng trọng yếu đến việc quản lý các hoạt động kinh 
doanh chính và kế hoạch chiến lược của doanh nghiệp.
• Các rào cản với sự đổi mới trong nội bộ doanh nghiệp có thể 
hạn chế doanh nghiệp trong việc thay đổi mô hình kinh doanh 
cũng như các hoạt động kinh doanh chính sao cho phù hợp với 
tình hình hiện tại.
• Văn hóa doanh nghiệp có thể chưa tạo ra động lực  để kịp thời 
nhận dạng và xử lý các vấn đề rủi ro tiềm tàng ảnh hưởng đến 
hoạt động kinh doanh chính và  theo đuổi mục tiêu doanh nghiệp.
• Doanh nghiệp có thể đối mặt với những khó khăn, vướng mắc 
lớn khi không có đủ  nguồn lực để bù đắp các các rủi ro trong 
quá khứ.

Nhìn chung, các trả lời khảo sát cho thấy một môi trường 
kinh doanh toàn cầu vào năm 2016 thách thức nhiều hơn 
cho các doanh nghiệp so với năm 2015, tuy nhiên kém rủi ro 
hơn nếu so sánh với năm 2014.

Trong số top 10 rủi ro có 5/10 rủi ro liên quan hoạt động, 
3/10 rủi ro liên quan chiến lược, 2/10 rủi ro liên quan các vấn 
đề vĩ mô. Năm 2016 các rủi ro hoạt động tương ứng với năm 
2015, có điểm khác biệt so với năm 2014 và các rủi ro liên 
quan phần nhiều đến chiến lược kinh doanh.

Trong bối cảnh các thay đổi trong môi trường kinh doanh 
diễn ra khá nhanh. HĐQT và Ban ĐH duy trì các kênh đối 
thoại linh hoạt và thảo luận về các rủi ro tiềm tàng liên quan 
đến tổ chức. Dưới góc độ quản trị doanh nghiệp, họ cũng 
định kỳ tiến hành đánh giá rủi ro,  để có giải pháp chủ động 
ứng phó với các ảnh hưởng tiềm tàng của rủi ro, trên cả hai 

khía cạnh tích cực và tiêu cực,  thay vì các giải pháp tình thế 
bị động khi rủi ro xảy ra. Kết quả cuộc điều tra cung cấp các 
nhận định đánh giá rủi ro trong những năm tới và góp phần 
cải thiện và cập nhật các đánh giá rủi ro và năng lực QLRR 
trong nội bộ tổ chức. 
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Thuộc nhóm rủi ro trọng yếu trong ngắn hạn 
tại DN tài chính - bảo hiểm, rủi ro bảo hiểm 
đang được khối này ưu tiên tập trung quản 
lý và kiểm soát chặt chẽ. Rủi ro bảo hiểm đặc 
biệt được ưu tiên quản lý tại các Tập đoàn 
hoạt động theo mô hình Holdings lớn như 
Tập đoàn Bảo Việt.

Thu bảo hiểm vẫn không đủ bù chi bồi thường
Đây là mảng hoạt động kinh doanh lõi đối với các DN đang 
hoạt động trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm tại Việt Nam 
nên đặc biệt được ưu tiên quản lý tại các Tập đoàn hoạt 
động theo mô hình Holdings (công ty mẹ - con) lớn như Tập 
đoàn Bảo Việt. 

DN hoạt động với quy mô vốn lớn, tổng tài sản lớn, có doanh 
thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm lớn thì quản lý rủi ro 
bảo hiểm lại trở nên gập ghềnh hơn, do đó sẽ được quan 
tâm quản lý trước tiên.

Trong bối cảnh doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm Việt 
Nam năm 2015 tăng tới gần 24% so với năm 2014 (đạt trên 
68.688 tỷ đồng) và con số tăng trưởng này vẫn tiếp tục được 
duy trì ở mức 2 con số trong năm 2016 trong khi những cạnh 
tranh mang tính phi kỹ thuật vẫn chưa giảm thì rủi ro bảo 
hiểm vẫn có cơ tích tụ và khó bề quản lý.

Nhưng ở chiều ngược lại, trường hợp quản lý tốt sẽ tăng 
lãi nghiệp vụ bảo hiểm, đóng góp và kết quả lợi nhuận sau 
cùng cho DNBH, thu nhập tăng hơn, cổ đông góp vốn có thể 
được chia cổ tức cao hơn.  

Trở lại với khái niệm rủi ro bảo hiểm, theo nghĩa mang tính 
nghiệp vụ, rủi ro bảo hiểm là các thiệt hại/tổn thất mà do-
anh nghiệp bảo hiểm có thể phải gánh chịu do mức phí bảo 
hiểm không đủ để chi trả cho các sự kiện được bảo hiểm. 

Còn hiểu một cách nôm na ngắn gọn, đó là việc chi (bồi 
thường cho khách hàng khi có sự cố xảy ra, cộng với một 
số khoản chi phí khác - nếu có) vượt thu (tiền thu về từ việc 
bán bảo hiểm). Đó là chưa tính phát sinh trục lợi bảo hiểm 
khiến tiền chi bồi thường cao hơn hẳn so với thực tế lẽ ra 
phải chi trả.

Trên thực tế, ngay tại thị trường bảo hiểm Việt Nam, chuyện 
chi vượt thu kể trên từng vẫn đang tồn tại tại không ít 
nghiệp vụ bảo hiểm cũng như tại một bộ phận không nhỏ 
DNBH, dẫn đến lỗ từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Có DN 
lỗ nghiệp vụ bảo hiểm xe, có DN thì lỗ nghiệp vụ bảo hiểm 
hàng hải…. Nhưng cũng có nhiều DN cùng lỗ một nghiệp 
vụ, gây ra lỗ nghiệp vụ mang tính hệ thống, trên bình diện 
trên toàn thị trường. 

Có những nghiệp vụ đến nay vẫn chưa thể giải quyết dứt 
điểm bài toán có lãi như bảo hiểm con người, bảo hiểm vật 
chất xe cơ giới, bảo hiểm thân tàu, trong khi trong số này có 
nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của 
DN cũng như của toàn thị trường.

Năm 2015, ở mảng phi nhân thọ, số liệu từ Bộ Tài chính cũng 
cho thấy tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc đạt 42,38%, 
cao hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 
2014 (39,37%), số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của 
bảo hiểm phi nhân thọ năm 2015 ước khoảng 13.579 tỷ 
đồng. 12 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm 
gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó 
có 7 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 50% là Fubon (133,09%), 
Cathay (119,56%), UIC (85,28%), Phú Hưng (82,62%), MSIG 
(82,52%), BVTM (70,53%), Liberty (57,89%).

Từ đầu năm đến nay, liên tiếp các sự cố bảo hiểm liên quan 
đến tài sản, cháy nổ lớn đã xảy ra. Nếu nguồn thu không 
kiểm soát rủi ro phát sinh thì sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn 
không đủ bù chi. Vậy nên, các DNBH vẫn chủ yếu trông chờ 
vào khoản lãi từ đầu tư tài chính. Còn với DNBH hoạt động 
dưới hình thức cổ phần thì nếu không có nguồn lợi nhuận 
từ đầu tư tài chính thì cổ đông hiếm khi được chia cổ tức. 
Hoặc nếu nguồn lãi từ đầu tư tài chính giảm, hoặc không có 
nguồn bù đắp dư dả trong quá khứ chẳng hạn như khoản 

Kiểm soát rủi ro bảo hiểm

Kim Lan 

lợi nhuận chưa chia từ những năm trước thì rủi ro bảo hiểm 
cũng bắt đầu từ đây.

Nhưng le lói tín hiệu vui
Thế nhưng, vài năm trở lại đây, cùng với chủ trương tái cấu 
trúc thị trường bảo hiểm theo Đề án được Chính phủ phê 
duyệt, các DNBH đang cùng nhau tái cấu trúc, quyết tâm nói 
không với lỗ nghiệp vụ và kết quả nhận được cũng cho thấy 
cũng le lói những tín hiệu vui.

Chưa có số liệu chính thức về kết quả kinh doanh của từng 
nghiệp vụ cũng như từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trên 
bình diện toàn thị trường nhưng qua ghi nhận rải rác của 
người viết tại một vài DNBH thì có nghiệp vụ số lỗ đang giảm 
dần đi, có nghiệp vụ chuyển từ lỗ sang lãi nhưng cũng có 
DN thì năm 2014 có lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 
nhưng năm nay lại ở mức âm. 

Có DNBH thì lãi nghiệp vụ đang tăng dần, góp phần cải 
thiện lợi nhuận sau cùng, trong đó Bảo hiểm Bảo Việt đang 
dẫn đầu danh sách DNBH trong nước về mức lãi sau thuế 
đạt được cũng như về hiệu quả kinh doanh. Quý I/2016, Bảo 
hiểm Bảo Việt lãi sau thuế đạt 99 tỷ đồng, hoàn thành 32,9% 
kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Còn Bảo Việt Nhân thọ 
lãi 184 tỷ đồng, hoàn thành 25,6% kế hoạch năm 2016.

Và quan trọng hơn cả là bên cạnh việc đặt mục tiêu tăng 
trưởng doanh thu thì định hướng vẫn là tăng trưởng theo 
hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững, mà ở đó các quỹ 
nghiệp vụ được trích lập một cách đầy đủ, đảm bảo quyền 
lợi cho người tham gia bảo hiểm; lợi nhuận đảm bảo cho 
khoản cổ tức cho cổ đông, cán bộ nhân viên thu nhập tăng 
theo thời gian. 

Ưu tiên số 1 cho quản lý rủi ro bảo hiểm
Thực tế, câu chuyện quản lý rủi ro bảo hiểm như trên đã đề 
cập từng đặt ra trên bình diện toàn ngành bảo hiểm, bất 
kể là khối bảo hiểm nhân thọ hay phi nhân thọ. Nhưng với 
khối bảo hiểm nhân thọ, do chủ yếu là DN ngoại nên chuyện 
quản lý này dẫu được quan tâm nhưng không tránh khỏi 
thực trạng thu bảo hiểm vẫn không đủ bù chi phí hoạt động 
(chủ yếu cho đại lý). 

Còn với khối bảo hiểm phi nhân thọ chủ yếu vẫn là thu không 
đủ chi bồi thường, do đó các biện pháp quen thuộc được 
đưa đó là chọn khách hàng, lựa rủi ro, tái bảo hiểm (chuyển 
giao một phần rủi ro của hợp đồng bảo hiểm cho công ty 
nhận tái bảo hiểm với điều kiện nhà tái phải đạt chuẩn rating 
theo quy định hiện hành), giám định tổn thất, giám định bồi 
thường trước khi lựa chọn khách hàng.

Bởi thế câu chuyện về thắt chặt chọn lựa chọn cat 1, cat 2 
được các DNBH đặc biệt quan tâm. Khái niệm rủi ro cat 3, cat 
4 giờ không còn trở nên quá xa lạ với DNBH nhỏ bởi chính 
số DN này chứ không phải ai khác thường dễ chấp nhận mọi 
đối tượng/khách hàng bảo hiểm, ngại nói lời khước từ với cả 
những rủi ro cao, cũng chỉ vì... doanh thu.

Bên cạnh rủi ro hoạt động, rủi ro thanh khoản, rủi ro tín 
dụng, rủi ro thị trường và rủi ro danh tiếng thuộc nhóm rủi 
ro trong ngắn hạn hay các loại rủi ro trong dài hạn (như rủi ro 
chiến lược) thì việc quản lý rủi ro bảo hiểm đang ngày càng 
trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết nếu không muốn lỗ. Có 
DN còn coi đây là ưu tiên số 1 trong số các rủi ro được chỉ ra. 
Tại Tập đoàn Bảo Việt, do bảo hiểm là mảng kinh doanh chủ 
lực với doanh thu từ hoạt động này chiếm tỷ trọng lớn trong 
tổng doanh thu của toàn Tập đoàn nên các biện pháp nhằm 
giảm thiểu và xử lý các rủi ro có thể phát sinh trong lĩnh vực 
kinh doanh bảo hiểm được đặc biệt chú trọng.

Triển khai hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại 2 công ty con 
là Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ và Tổng Công ty Bảo hiểm 
Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt đã phân tách chiến lược quản 
lý cho từng công ty con và trên cơ sở đó lên kế hoạch hành 
động cụ thể. 

Với công ty hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ thì 
rủi ro bảo hiểm có thể liên quan đến tình trạng sức khỏe, rủi 
ro về tài chính, tổn thất do tai nạn của người được bảo hiểm 
hoặc rủi ro khác phát sinh từ các sự kiện bảo hiểm nhưng 
lại không xác định được thời điểm cũng như mức độ xảy ra.

Do đó, để quản lý rủi ro bảo hiểm, Bảo Việt Nhân thọ luôn 
chú trọng ở tất cả các khâu trong quá trình hoạt động kinh 
doanh thông qua việc giám sát chặt chẽ rủi ro, chẳng hạn 
như áp dụng đầy đủ các biện pháp đánh giá rủi ro trong thiết 
kế sản phẩm mới, khai thác, giám định và trả tiền/bồi thường 
bảo hiểm. Ngoài ra, còn xảy ra những giả định phù hợp về 
tổn thất dự kiến liên quan đến đối tượng được bảo hiểm 
trong hợp đồng bảo hiểm đi đôi với việc thường xuyên rà 
soát các giả định quan trọng như bảng tỷ lệ tử vong, lãi suất 
kỹ thuật, các thông số về tổn thất...

Còn với Bảo hiểm Bảo Việt thì bên cạnh việc kiểm soát chặt 
ở các khâu mang tính đặc thù của mảng bảo hiểm phi nhân 
thọ thì kiểm soát rủi ro bảo hiểm còn là việc dồn sức khai 
thác các dịch vụ sinh lời. Và đó cũng là bước đi mà các DNBH 
khác đang hướng tới dù chưa thật quyết liệt bởi còn gánh 
nặng câu chuyện tăng trưởng doanh thu. 
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QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP

Khi kinh tế, xã hội càng phát triển thì càng nhiều công nghệ 
hiện đại ra đời, công nghệ thông tin (CNTT) cũng nằm trong 
quy luật này, CNTT phát triển như vũ bão và mang lại những 
giá trị to lớn cho sự phát triển của nhân loại thì đồng thời 
cũng kéo theo một loạt các vấn đề về an toàn thông tin 
(ATTT) đặc biệt là rủi ro gây mất an toàn thông tin.

Trong những năm gần đây, các loại hình xâm nhập trái phép 
vào các hệ thống CNTT phát triển ngày càng rộng cả về 
phạm vi và mức độ ảnh hưởng trên quy mô toàn thế giới 
cũng như mức độ can thiệp, tác động vào hệ thống đích. 
Hàng ngày, hàng giờ mỗi hệ thống máy tính của các tổ chức 
phải đối phó với hàng loạt các cuộc tấn công, xâm nhập trái 
phép làm cho nhiều hệ thống bị rò rỉ, mất mát thông tin hay 
dừng hoạt động, tắc nghẽn và tê liệt gây ảnh hưởng tiêu cực 
đến tiến độ, chất lượng công việc, kéo theo đó là các tổn thất 
về kinh tế, uy tín và thậm chí là an ninh quốc gia.

Một khảo sát toàn cầu của Tập đoàn Symantec mới đây cho 
thấy hơn một nửa số nhân viên nghỉ hoặc mất việc đã giữ 
lại những thông tin quan trọng của doanh nghiệp, và 40% 
trong số này dự định sử dụng những thông tin đó cho công 
việc mới của họ. Điều này cho thấy một thực trạng đáng lo 
ngại là nhân viên không những nghĩ rằng họ đương nhiên 
được lấy và sử dụng những tài sản sở hữu trí tuệ của doanh 
nghiệp khi họ rời đi, mà còn tin rằng doanh nghiệp cũ của 
họ không quan tâm tới vấn đề này. Một phần lý do cũng 
bởi các doanh nghiệp còn “thờ ơ”, không tiến hành các biện 
pháp quản lý rủi ro để kịp thời ngăn chặn việc nhân viên lấy 
đi những thông tin nhạy cảm trái với quy định của công ty. 

Giải pháp toàn diện về quản lý rủi ro an toàn thông tin 
trong thời kỳ công nghệ số

Báo cáo của hãng bảo mật Kaspersky và Symantec 
xếp Việt Nam đứng thứ 3 sau Nga và Ấn Độ về số người 
dùng di động bị mã độc tấn công nhiều nhất thế giới. 
Năm 2014 có 1,4 triệu vụ tấn công người dùng bằng 
mã độc trên Android, tăng gấp 4 lần so với năm 2013. 
Việt Nam cũng đứng thứ 6 trên thế giới về số lượng địa 
chỉ IP trong nước được dùng tổng các mạng máy tính 
ma tấn công nước khác. Về việc phát tán tin nhắn rác, 
Việt Nam đứng thứ 7 toàn thế giới.

Nguy cơ mất an toàn thông tin ở mức báo động khi 
có gần 50% người dùng có nguy cơ nhiễm mã độc khi 
sử dụng Internet trên máy tính, xếp hạng 4 trên toàn 
thế giới. Việt Nam còn đứng đầu thế giới về nguy cơ 
bị nhiễm mã độc, phần mềm độc hại cục bộ (qua USB, 

An toàn thông tin được xem là một phần thương hiệu của 
mỗi tổ chức, doanh nghiệp nên việc quản lý rủi ro an toàn 
thông tin đối với mỗi tổ chức là một vấn đề vô cùng quan 
trọng ngoài việc đảm bảo lợi nhuận về tài chính thì nó còn 
phản ánh được danh tiếng, uy tín của tổ chức đó. 

Một trong những giải pháp toàn diện mang lại hiệu quả cao 
nhằm giảm thiểu rủi ro gây mất ATTT là việc chuẩn hóa công 
tác đảm bảo ATTT. Khi tổ chức có quy mô càng lớn, tính chất 
càng phức tạp thì yêu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, chính 
sách, quy trình, qui định, hướng dẫn về ATTT một cách chi 
tiết, rõ ràng sẽ là yếu tố quyết định đảm bảo ATTT được ổn 
định và bền vững. 

Việc chuẩn hóa công tác đảm bảo ATTT là công tác đồng 
thời giữa việc chuẩn hóa về vấn đề kỹ thuật và chuẩn hóa 
về vấn đề quản lý. Trong đó, chuẩn hóa về kỹ thuật có thể kể 
đến là các yêu cầu về thông số kỹ thuật, yêu cầu năng lực hệ 
thống hay các trang thiết bị kỹ thuật. Còn chuẩn hóa về quản 
lý ATTT là việc xây dựng, áp dụng và kiểm soát về hành lang 
pháp lý như hệ thống luật, chính sách, quy định…về ATTT. 

Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Information Securi-
ty Management System (hệ thống ISMS) là công cụ để cho 
các nhà lãnh đạo thực hiện việc giám sát, quản lý hệ thống 
thông tin, tăng cường mức độ an toàn, bảo mật, giảm thiểu 
rủi ro cho hệ thống thông tin - “đáp ứng được mục tiêu của 
doanh nghiệp, tổ chức”.

ISO 27001 là chuẩn đặc tả cho các hệ thống ISMS. Chuẩn 
quốc tế này được thống nhất cung cấp một mô hình để thiết 
lập, vận hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý an toàn 
thông tin.  Việc tuân thủ theo một hệ thống quản lý bảo mật 
thông tin ISMS phải là một quyết định chiến lược của một 
tổ chức. 

Phiên bản đầu tiên của bộ Tiêu chuẩn ISO27000 là Tiêu 
chuẩn BS 7799 được Viện Tiêu chuẩn Anh (Bristish Stan-
dards Institution-BSI)  phát triển và được xuất bản dưới dạng 
Quy tắc thực tiễn cho việc quản lý ATTT (Code of Practice 

thẻ nhớ…) với gần 70% người dùng máy tính có nguy 
cơ cao bị lây nhiễm. 
Theo như nhận định của Lãnh đạo Bộ Thông 
tin và Truyền thông “Các nguy cơ mất an toàn 
thông tin đang gia tăng cả về số lượng và mức độ 
nghiêm trọng”. (Trích dẫn theo: http://khoahoc.tv)

Điều khoản ISO 27001:2013 ISO 27001:2005

4 Bối cảnh của tổ chức Hệ thống quản lý ATTT (ISMS)
5 Lãnh đạo Trách nhiệm của Lãnh đạo
6 Hoạch định Đánh giá nội bộ ISMS

7 Hỗ trợ Xem xét của Lãnh đạo ISMS

8 Vận hành Cải tiến ISMS

9 Đo lường hiệu quả
10 Cải tiến

for Information Security Management) vào năm 1996. Đến 
năm 1998, phần nội dung “Quy tắc thực tiễn với việc quản 
lý ATTT” được chuyển thành phần 1, còn phần nội dung 
“Chi tiết kỹ thuật cần có” trở thành phần 2.

Phần I của chuẩn BS 7799 là một hướng dẫn thi hành dựa trên 
đề nghị các kiểm soát ATTT. Từ năm 2005, Tiêu chuẩn quốc 
tế ISO 17799:2000 được tổ chức ISO/IEC thay thế chính thức 
bằng Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17799:2005 và đến năm 
2007 được đổi tên thành Tiêu chuẩn ISO/IEC 27002:2005. 

Phần II của chuẩn BS 7799 là một hướng dẫn kiểm toán dựa 
trên các yêu cầu. Để được xác nhận chứng chỉ BS 7799, tổ 
chức sẽ được kiểm toán dựa trên các điều kiện ở phần II. 
Vào tháng 10 năm 2005 Tiêu chuẩn này được thay thế bằng 
Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005. Đến năm 2013 Tiêu chuẩn 
này đã được nâng cấp từ phiên bản cũ ISO 27001:2005 và 
ISO 27002:2005 sang phiên bản mới ISO 27001:2013; ISO 
27002:2013

Tiêu chuẩn ISO 27001:2013 có cấu trúc bao gồm 2 phần: 
phần điều khoản và phần biện pháp kiểm soát.

Phần điều khoản: Từ 4 đến 10 là các yêu cầu bắt buộc khi tổ 
chức thực hiện áp dụng và đạt chứng nhận ISO 27001. Trong 
đó, điều khoản 4 đưa ra bối cảnh của tổ chức để chúng ta 
hiểu về nhu cầu, mong đợi của các bên quan tâm từ đó là 
cơ sở cho việc xác định phạm vi hệ thống ISMS. Điều khoản 
5 – Lãnh đạo trình bày về cam kết, ủng hộ về nguồn lực của 
Lãnh đạo cho việc xây dựng, triển khai và duy trì ISMS. Điều 
khoản 6 – Hoạch định thể hiện các mục tiêu về ATTT cũng 
như kế hoạch thực hiện để đạt được mục tiêu ATTT. Điều 
khoản 7 – Hỗ trợ thể hiện các công việc chuẩn bị cho việc 
xây dựng, triển khai ISMS như công tác truyền thông, đào 
tạo nhận thức cho nhân sự có liên quan. Điều khoản 8 – Vận 
hành là công tác lên kế hoạch thực thi, đánh giá rủi ro ATTT 
và xử lý các rủi ro ATTT. Điều 9 – Đo lường hiệu quả hệ thống 
ISMS thông qua việc giám sát, phân tích và đánh giá nội bộ 
để xem xét mức độ hiệu quả của các biện pháp kiểm soát. 
Điều 10 – Cải tiến là hành động khắc phục các điểm không 
phù hợp được phát hiện trong kiểm soát tuân thủ, đánh giá 
nội bộ. 

Bảng so sánh giữa các “Điều khoản” của phiên bản mới 
so với phiên bản cũ

Phần biện pháp kiểm soát: Phụ lục A, bao gồm 14 lĩnh vực 
với 35 mục tiêu kiểm soát ứng với 114 biện pháp kiểm soát. 
114 biện pháp kiểm soát này không bắt buộc hết cho các tổ 
chức mà các tổ chức sẽ lựa chọn những biện pháp kiểm soát 
phù hợp với tổ chức mình để áp dụng. 

Bảng so sánh giữa các “Biện pháp kiểm soát” của phiên 
bản mới so với phiên bản cũ

Anex ISO 27001:2013 ISO 27001:2005
5 Chính sách ATTT Chính sách ATTT
6 ATTT trong tổ chức ATTT trong tổ chức
7 ATTT nhân sự Quản lý tài sản

8 Quản lý tài sản ATTT nhân sự

9 Kiểm soát truy cập ATTT vật lý và nơi làm việc

10 Mật mã/mã hóa
ATTT trong quá trình vận hành 

và truyền thông

11 ATTT vật lý và nơi làm việc Kiểm soát truy cập

12 ATTT trong quá trình vận hành ATTT trong phát triển vòng đời hệ thống
13 ATTT trong truyền thông Quản lý sự cố ATTT
14 ATTT trong phát triển vòng đời hệ thống Quản lý hoạt động kinh doanh liên tục
15 ATTT khi làm việc với nhà cung cấp
16 Quản lý sự cố ATTT

17
Đảm bảo tính hoạt động liên tục 

trong trường hợp thảm họa
18 Sự tuân thủ

ThS. Trần Thị Thanh Liêm 
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
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QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP

Tập đoàn Bảo Việt đạt chứng nhận Hệ thống 
quản lý an toàn thông tin (ISMS) theo tiêu 
chuẩn ISO 27001:2013

Năm 2013, Tập đoàn Bảo Việt là một trong những đơn vị 
trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm tiên phong đạt được 
chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo Tiêu 
chuẩn ISO/IEC 27001:2005. ISO/IEC 27001 là bộ Tiêu chuẩn 
quốc tế về quản lý an toàn thông tin được biên soạn bởi Tổ 
chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa (ISO - International Orga-
nization for Standardization) và Hội đồng Điện tử quốc tế 
(IEC - International Electrotechnical Commission). Việc triển 
khai, áp dụng và tuân thủ hệ thống quản lý an toàn thông 
tin là điều kiện tiên quyết để thi hành và lấy chứng nhận 
toàn diện. Năm 2015, theo yêu cầu của tổ chức công nhận 
quốc tế, các đơn vị đã đạt được chứng nhận hệ thống quản 
lý an toàn thông tin theo Tiêu chuẩn quốc tế ISO 27001:2005 
cần thực hiện chuyển đổi sang phiên bản tiêu chuẩn mới 
ISO/IEC 27001:2013.

Để công tác an toàn thông tin hiệu quả, tất cả các Khối/Ban 
trong Tập đoàn đều phải nắm rõ, ủng hộ và tham gia vào 
chiến lược này, bởi mối nguy hại về an toàn thông tin có 
thể xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của một thành viên trong 
doanh nghiệp. 

Chia sẻ về quá trình thực hiện dự án, điển hình như việc 
triển khai an toàn máy trạm Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai 
an toàn máy trạm cho người dùng cuối với mục tiêu chuẩn 
hóa việc cài đặt, thiết lập cấu hình máy trạm để đảm bảo an 
toàn trước khi bàn giao cho người sử dụng. Khi triển khai 
Bảo Việt phải thực hiện các công tác triển khai thử nghiệm, 
truyền thông đào tạo và có đội hỗ trợ kỹ thuật luôn theo sát 
thực hiện. Quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn do 
mỗi phòng ban có những tính chất công việc khác nhau. Tuy 
nhiên, được sự ủng hộ của Lãnh đạo Tập đoàn cùng với sự 
tham gia phối hợp của các phòng ban nên kết quả bước đầu 
tương đối triển vọng. Đến nay các máy trạm của các Khối/
Ban tại Tập đoàn Bảo Việt đã được triển khai các điều khoản 
theo quy định sử dụng máy trạm. 

Sau 4 tháng triển khai nâng cấp, Tập đoàn Bảo Việt đã 
chuyển đổi thành công lên phiên bản Hệ thống quản lý an 
toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013. 

Việc đạt được chứng nhận ISO 27001 đã khẳng định sự an 
toàn và bảo mật cao của hệ thống công nghệ thông tin Bảo 
Việt theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo hoạt động hệ thống 
được vận hành liên tục cũng như giảm thiểu được các rủi 
ro về việc thất thoát dữ liệu. Với sứ mệnh của đơn vị cung 
cấp dịch vụ làm an ninh bảo mật cho Tập đoàn Tài chính - 
Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam – cung cấp dịch vụ cho khách 

hàng, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động bảo 
mật thông tin dữ liệu của Tập đoàn và người dùng cuối 
nhằm giảm thiểu các rủi ro gây mất an toàn thông tin từ các 
sự cố không mong muốn giúp hoạt động kinh doanh của 
Tập đoàn được liên tục.  

Kết luận: Để đảm bảo việc xây dựng và áp dụng được hiệu 
quả cần phải có các yếu tố quan trọng sau: 

Thứ nhất, sự quyết tâm của Lãnh đạo thể hiện qua sự hỗ trợ 
nguồn lực, yêu cầu tuân thủ đối với các cán bộ. 

Thứ hai, hoạt động của bộ phận chuyên trách an toàn thông 
tin phải diễn ra thường xuyên, liên tục để kiểm tra tính tuân 
thủ các chính sách, quy định, quy trình đã được xây dựng và 
phê duyệt nhằm tìm ra các điểm không phù hợp. 

Thứ ba, sự phối hợp giữa các đơn vị trong tổ chức cũng như 
các đơn vị có liên quan. 

“Triển khai an toàn thông tin phải là một quá trình thường 
xuyên, liên tục, không chỉ thực hiện một lần là hoàn tất. Hệ 
thống an toàn thông tin sau khi được xây dựng và đi vào 
hoạt động phải được định kỳ đánh giá để phát hiện ra các 
điểm không phù hợp, các rủi ro mới từ đó có kế hoạch cải 
tiến và nâng cấp”.
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NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

Sự suy thoái của nền kinh tế, những biến đổi 
theo chiều hướng tiêu cực của môi trường và 
các vấn nạn xã hội đang ngày càng gia tăng… 
đã tạo ra mối lo mang tính toàn cầu. Chúng ta 
đang gánh chịu hậu quả từ sự phát triển nhanh 
chóng dựa trên sự khai thác triệt để nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, với nền công nghiệp xả 
khói bụi và chất độc hại ra môi trường, những 
lợi ích trước mắt khiến cho an toàn lương thực 
thực phẩm trở thành mối đe dọa của toàn dân... 
Trước bối cảnh đó, phát triển bền vững (PTBV) 
trở thành mối quan tâm của các quốc gia 
trên thế giới, Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc Ban 
Ki-moon đã nhấn mạnh tại Hội nghị Thượng 
đỉnh Liên Hiệp quốc về PTBV diễn ra từ ngày 25-
27/9/2015 tại New York, Hoa Kỳ: “Doanh nghiệp 
là một đối tác quan trọng trong việc hiện thực 
hoá các mục tiêu PTBV. Các công ty có thể đóng 
góp vào quá trình này thông qua những hoạt 
động cốt lõi của họ và Liên Hiệp quốc kêu gọi 
các công ty trên toàn thế giới đánh giá tác động 
của mình, đặt ra những mục tiêu tham vọng với 
quyết tâm mạnh mẽ và công bố kết quả thực 
hiện một cách minh bạch”.

Đồng thời khủng bố chính trị, làn sóng di cư của người tị nạn 
về Châu Âu… đã gây ra sự bất ổn xã hội chưa từng có. Lần 
đầu tiên, khối liên minh Châu Âu Schengen đứng trước nguy 
cơ tan vỡ do không tìm được tiếng nói chung về giải pháp 
đối với người tị nạn. 

Chúng ta đang sống trong nỗi lo về mức độ ô nhiễm đã lên 
mức báo động và gây hệ quả về tỷ lệ người mắc bệnh hiểm 
nghèo ngày càng gia tăng, thời tiết bất thường đi kèm với 
các cơn bão lũ mạnh chưa từng có trong lịch sử, hạn hán kéo 
dài nguyên do bắt nguồn từ biến đổi khí hậu. 

Từ những bất ổn chưa từng có trên các lĩnh vực KINH TẾ - XÃ 
HỘI – MÔI TRƯỜNG đó, có thể thấy rằng sự phát triển thiếu 
bền vững đã tạo ra những hậu quả khó lường, gây mất kiểm 
soát cho tất cả nước. Mặc dù vấn đề này đã được phổ biến 
từ năm 1987, từ báo cáo Brundland của Ủy ban Môi trường 
và Phát triển Thế giới với định nghĩa PTBV là “sự phát triển 
có thể đáp ứng được những nhu cầu hiện tại mà không ảnh 
hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của 
các thế hệ tương lai...”. Nhưng rõ ràng, từ nhận thức đến hành 
động vẫn cần rất nhiều nỗ lực và trách nhiệm của không chỉ 
một số nước đầu tàu mà cần sự chung tay của cộng đồng 
các quốc gia, và sâu hơn nữa là cộng đồng các doanh nghiệp 
– những tác nhân chính đóng góp cho sự PTBV của quốc gia. 

Doanh nghiệp Việt Nam với xu hướng phát 
triển bền vững
Trong xu hướng chung của thế giới, Việt Nam cũng đã xây 
dựng chiến lược PTBV giai đoạn 2011-2020, chú trọng đến 
việc cân bằng các yếu tố xã hội, kinh tế, môi trường. Doanh 

Phát triển bền vững là xu hướng tất yếu 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… PTBV 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.  
Năm 2015 chúng ta chứng kiến các đầu tàu kinh tế thế giới 
như Trung Quốc, Mỹ… đều có sự suy giảm. Các số liệu mới 
nhất cho thấy kinh tế Mỹ đang tăng chậm lại, trong khi kinh 
tế châu Âu và Nhật Bản vẫn chưa thoát khỏi tình trạng tăng 
trưởng ì ạch. Đặc biệt, sự “hạ nhiệt” của nền kinh tế Trung 
Quốc sau giai đoạn tăng trưởng quá nóng có khả năng đẩy 
kinh tế toàn cầu vào suy thoái. Bong bóng bất động sản và 
chứng khoán luôn là công thức kinh điển của một cuộc suy 
thoái tại tất cả các nền kinh tế. 

Gắn kết mục tiêu phát triển bền vững trong chiến lược 
phát triển của doanh nghiệp-thực tiễn triển khai tại Bảo Việt

nghiệp cần thể hiện rõ những đóng góp trong việc thực hiện 
mục tiêu chung của quốc gia. 

Thực tế, việc xây dựng mục tiêu PTBV cũng mang lại những 
lợi ích nhất định cho doanh nghiệp khi đóng góp trực tiếp 
đến giá trị kinh doanh, 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 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 ng-
hiêng 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.

Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu kết hợp yếu 
tố bền vững vào hoạt động của mình như là một phần của 
chiến lược phát triển dài hạn. Tại Việt Nam, Bảo Việt là doanh 
nghiệp đang thực hiện khá tốt vấn đề này. Thông qua các 
báo cáo PTBV qua các năm của doanh nghiệp này, có thể 
thấy, Bảo Việt đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn 2025 
“Giữ vững vị thế Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu tại 
Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiềm lực 
tài chính mạnh, tăng trưởng hiệu quả và bền vững”, thông 

qua việc đảm bảo PTBV, cân đối giữa các mục tiêu kinh tế  –  
xã hội – môi trường và gắn kết các mục tiêu này trong hoạt 
động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp. 

Hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững 
thông qua hành động cụ thể

Cân đối giữa các mục tiêu Kinh tế - Xã hội – Môi 
trường, đảm bảo lợi ích các bên liên quan tại 
Bảo Việt.
Trong báo cáo PTBV từ năm 2012, Bảo Việt đã nêu rõ quan 
điểm của mình “Bảo Việt 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 PTBV 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. 

Tăng trưởng kinh tế bền vững, đóng góp cho Ngân 
sách quốc gia
Năm 2016 là năm khởi đầu của chiến lược 5 năm (2016-2020) 
hướng tới một Bảo Việt có năng lực cạnh tranh quốc tế và là 
định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam đến năm 2020. Do 
vậy, Bảo Việt đã cụ thể hóa kế hoạch 2016 bằng các giải pháp 
đầu tư mạnh mẽ vào việc tăng cường năng lực tài chính các 
đơn vị thành viên, chuyển đổi mô hình đầu tư, chuyển đổi 
cách tiếp cận về quản trị chiến lược, thương hiệu và đặc biệt 
là đầu tư công nghệ thông tin để tạo bứt phá trên mọi mặt 
hoạt động.

6 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập 
đoàn đạt 11.710 tỷ đồng, tăng trưởng 20,2% so với cùng kỳ 
năm 2015; lợi nhuận sau thuế đạt 790 tỷ đồng, hoàn thành 
66,4% kế hoạch năm. Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 
đạt 6.080 tỷ đồng, tăng trưởng 31,9%, hoàn thành 51,9% kế 
hoạch năm; doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 3.225 
tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ, bám sát kế hoạch cả năm. 
Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 30/6/2016 đạt 64.366 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh khả quan đã góp phần đưa Bảo Việt duy 

ThS. Đào Đình Thi 
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt
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trì vị trí là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn 
cho ngân sách Nhà nước trong 5 năm qua (2011-2015). Với 
đặc thù là doanh nghiệp cổ phần với hơn 70% vốn Nhà nước, 
Công ty mẹ - Tập đoàn Bảo Việt ngoài việc nộp thuế, còn nộp 
vào ngân sách Nhà nước số cổ tức từ kết quả hoạt động kinh 
doanh của mình. Chỉ tính riêng năm 2015, toàn Tập đoàn Tài 
chính - Bảo hiểm Bảo Việt (bao gồm công ty mẹ và các đơn vị 
thành viên) đã kê khai và nộp cho ngân sách Nhà nước trên 
1.300 tỷ đồng. Tính chung trong giai đoạn 2011-2015, tổng 
số tiền thuế và cổ tức Bảo Việt đã nộp vào Ngân sách Nhà 
nước lên đến gần 11.000 tỷ đồng.

Đóng góp cho cộng đồng 
hướng tới mục tiêu phát triển 
bền vững

Phát triển sản phẩm vì cộng đồng:  
Với đặc thù sản phẩm bảo hiểm 
mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự 
sẻ chia của doanh nghiệp và khách 
hàng, Bảo Việt đã 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 hơn 17 triệu khách 
hàng tiếp cận các sản phẩm tài chính 
thông qua các dịch vụ bảo hiểm 
- tài chính. 

Tháng 11/2015, Bảo Việt Nhân thọ 
đã ra mắt sản phẩm bảo hiểm hưu trí 
tự nguyện với tên gọi Bảo hiểm hưu 
trí vững nghiệp. Sản phẩm nhằm bổ 
sung cho bảo hiểm hưu trí bắt buộc, tạo nên một hệ thống 
an sinh xã hội tương đối toàn diện, đầy đủ, đa dạng, đáp ứng 
cơ bản nhu cầu bảo hiểm hưu trí của người lao động thuộc 
mọi thành phần kinh tế. Bên cạnh đó, thông qua việc huy 
động nguồn phí bảo hiểm từ người lao động và chủ sử dụng 
lao động, các doanh nghiệp sẽ tập hợp được nguồn vốn lớn 
và dài hạn, góp phần thúc đẩy đầu tư, tăng trưởng kinh tế - 
xã hội. 

Tạo công ăn việc làm, đóng góp cho sự phát triển của địa 
phương: Với mạng lưới hoạt động gồm 173 chi nhánh và 700 
điểm giao dịch, Bảo Việt hiện có trên 6.000 cán bộ nhân viên 
cùng 95.000 đại lý, tư vấn viên trên toàn hệ thống. Thông 
qua các chính sách tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn 

nhân lực và các chính sách đãi ngộ với lao động, Bảo Việt 
góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người 
dân địa phương. 

Năm 2015, Bảo Việt đã tuyển dụng thêm 395 cán bộ trong 
đó, số lượng cán bộ nữ chiếm 43%. Với chính sách quản lý 
và trả lương theo hiệu quả, Bảo Việt có cơ sở đánh giá và bổ 
nhiệm 170 cán bộ có năng lực, đồng thời thực hiện nâng 
lương cho 1.389 cán bộ trên toàn hệ thống. 

Thực hiện trách nhiệm xã hội: Bảo Việt đóng góp cho sự PTBV 
của xã hội thông qua việc tập trung đầu tư vào các lĩnh vực 

cụ thể bao gồm: Xóa đói giảm ng-
hèo; Đầu tư cho giáo dục và thế hệ 
trẻ; Tri ân anh hùng liệt sỹ, gia đình 
có công với cách mạng; Khắc phục 
hậu quả thiên tai và các hoạt động 
khác.

Xóa đói giảm nghèo tập trung hỗ trợ 
điều kiện sống cơ bản cho người dân:
Tính đến nay, Bảo Việt đã đầu tư hơn 
150 tỷ đồng cho các hoạt động an 
sinh xã hội, trong đó, tập trung thực 
hiện công tác xóa đói giảm nghèo 
theo chương trình 30A của chính 
phủ tại Quế Phong (Nghệ An) và Pắc 
Nặm (Bắc Kạn) và một số địa phương 
khó khăn khác nằm ngoài cam kết 
của chương trình 30A như Nam 
Định, Vĩnh Phúc, Quảng Trị, Phú Yên, 
Kiên Giang, Bến Tre, Thái Nguyên,…

Với mục tiêu “giảm bớt tác động của 
nền kinh tế lên sự phát triển bất cân 
đối giữa các khu vực thành thị và 
nông thôn thông qua việc đầu tư cơ 

sở hạ tầng cho đồng bào các tỉnh khó khăn, giúp họ yên tâm 
lao động sản xuất để nuôi sống bản thân và gia đình”, các dự 
án xóa đói giảm nghèo của Bảo Việt tập trung cho xây dựng 
trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia, đầu tư xây dựng trường học, 
trường bán trú dân nuôi; trang bị cơ sở vật chất cho trường 
học; trao quà và tặng sách vở hỗ trợ cho các em học sinh 
vùng cao…

Xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, Bảo Việt 
đã triển khai các chương trình như 10 năm đồng hành cùng 
Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trong chương trình Học bổng 
An sinh Giáo dục cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn 
có thành tích học tập tốt; phối hợp tài trợ chương trình 
Vi-Olympic – cuộc thi Toán trên Internet dành cho các em 

học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 có niềm đam mê toán học; ký 
kết hợp tác với các trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Học 
viện Tài chính trong công tác nghiên cứu, đào tạo và trao học 
bổng cho các em sinh viên ưu tú.

Chung tay bảo vệ môi trường  

“Hành động nhỏ cho thay đổi lớn” là chiến dịch được triển 
khai nhằm nâng cao ý thức của cán bộ nhân viên đối với sự 
thay đổi của môi trường. Các chiến dịch như Baoviet - Go-
Green, hành động vì môi trường với nhiều hoạt động có ý 
nghĩa như: 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”…; 
Phát động chương trình 5S - Xây dựng môi trường trong sạch 
nơi làm việc, 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.
Như vậy, chiến lược PTBV 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 PTBV một cách hiệu quả. Việc này được 
thực hiện thông qua Báo cáo PTBV của doanh nghiệp bởi 
mục đích báo cáo PTBV là lượng hóa các kết quả hoạt động 
triển khai của chiến lược PTBV của doanh nghiệp.

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: lượng hóa 
các kết quả thực hiện hoạt động phát triển bền 
vững của doanh nghiệp 
Báo cáo PTBV 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. Báo cáo của Bảo Việt được xây dựng 
dựa theo các tiêu chí của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn 
cầu – là 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 doanh nghiệp cân bằng 
được các yếu tố trong những hoạt động sắp tới vì mục tiêu 
PTBV của doanh nghiệp và xã hội.

Để PTBV có thể triển khai tại doanh nghiệp, cần có sự cam kết 
và tham gia của Lãnh đạo doanh nghiệp thông qua việc gắn 
kết các vấn đề bền vững trong chiến lược kinh doanh của do-
anh nghiệp một cách hài hòa, phù hợp với mô hình kinh doanh 
của từng doanh nghiệp. Đồng thời, việc đánh giá hiệu quả hoạt 
động thông qua báo cáo PTBV sẽ cung cấp cho doanh nghiệp 
bức tranh tổng thể từ đó có những đánh giá và điều chỉnh kịp 
thời, phù hợp với định hướng và chiến lược kinh doanh của 
doanh nghiệp. 
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Tác động của “Brexit” tới nền kinh tế và 
thị trường bảo hiểm Việt Nam

Thời gian qua, sự kiện Anh – một trong những 
nền kinh tế lớn của Liên minh châu Âu quyết 
định rời khỏi liên minh này (còn gọi là “Brex-
it”) thực sự đã gây sốc cho thị trường tài chính 
toàn cầu nói chung và châu Âu nói riêng. Bài 
viết này đánh giá lại những tác động và dự báo 
ảnh hưởng của sự kiện “Brexit” đối với nền kinh 
tế Việt Nam nói chung, thị trường bảo hiểm 
nói riêng.

Là một thuật ngữ tiếng Anh ghép từ 2 chữ Britain (nghĩa là 
Liên Hiệp Vương Quốc Anh) và Exit (nghĩa là thoát khỏi), cụm 
từ “Brexit” mang ý nghĩa ủng hộ cho Liên Hiệp Vương Quốc 
Anh rời khỏi khối Liên Minh Châu Âu. Tạm gác lại những lý 
do vì sao quá nửa số công dân nước Anh cùng biểu quyết 
rời khỏi EU, tuy nhiên, những ảnh hưởng và hậu quả đến từ 
quyết định này đã đang và sẽ tác động lớn tới chính nước 
Anh cho dù họ có hay không lường trước được.

Tổng quan những tác động từ “Brexit” tới nước 
Anh và các nước thuộc EU

Sở hữu một trung tâm tài chính của Châu Âu - London, nước 
Anh khẳng định vị thế của mình với nền kinh tế phát triển 
và có ảnh hưởng lớn tới Khối EU. Trên nguyên tắc, nước Anh 
đã chính thức rời EU mặc dù việc rời đi này cần Quốc hội và 
Nữ hoàng Anh phê chuẩn mới có hiệu lực. Tuy nhiên, cuộc 
bỏ phiếu trên đã làm lung lay toàn bộ Khối Liên minh Châu 
Âu với 28 nước thành viên còn lại.  

Đối với giới chức Anh, việc bỏ phiếu rời EU sẽ là sự bắt đầu 
của một quá trình thay đổi dài hơi, không phải là sự kết thúc 
những vấn đề còn tồn đọng. “Brexit” được nhận định sẽ gây 
tác động xấu tới nền kinh tế nước nhà và hơn tất cả sẽ là 
“một thập niên bất ổn” cho nước Anh khi phải cần rất nhiều 
thời gian và nguồn lực để đàm phán lại các thỏa thuận kinh 
tế và thương mại với hơn 50 nước nước trong và ngoài EU. 
Từ đó không chỉ tác động nặng nề tới các nhà đầu tư mà còn 
làm suy giảm và gián đoạn dòng chảy tài chính hay bị giới 
hạn và lược bỏ nhiều lợi ích trên các hợp đồng hợp tác kinh 
tế. “Brexit” sẽ gây ra sự bất ổn tới các thị trường tài chính, tình 
hình đầu tư trên thế giới và cụ thể nhất chính là sự suy giảm 
giá trị đồng bảng Anh (GBP). 

ThS. Nguyễn Quang Phi
Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt

Báo cáo của Ủy ban Thượng viện Anh về “Brexit” có nhấn 
mạnh, việc xác định và giải quyết những mâu thuẫn về quyền 
lợi của khoảng 2 triệu công dân Anh đang sinh sống tại các 
nước EU, và ngược lại sẽ vô cùng phức tạp khi liên quan đến 
rất nhiều ban ngành và nhiều vấn đề phát sinh như nội dung 
mới về quyền được chăm sóc y tế, học hành, cư trú và việc 
phân chia duy trì các khoản phúc lợi xã hội v.v… cho tới các 
dự án nghiên cứu và hợp đồng xuyên biên giới.

Dựa theo thông tin được đăng tải từ Bloomberg, tốc độ tăng 
trưởng GDP của Anh thường đạt đỉnh trong số các nước 
thuộc khu vực đồng Euro (EUR). Hơn nữa, nước Anh cũng là 
một nhân tố đã đóng góp rất lớn vào GDP của EU bên cạnh 
hai nước Đức và Pháp. Khi “Brexit” xảy ra, tác động của sự 
kiện này có thể một lần nữa đem tới sự tụt giá của đồng GBP 
và EUR. Tương tự như vậy, điều này có thể gây ra sự chia rẽ 
giữa các nước thuộc EU khi nước Anh đã phá luật mở đường 
và tạo tiền đề cho các quốc gia khác rời khỏi EU Khối Thịnh 
vượng chung.

Bối cảnh kinh tế nước Anh hậu “Brexit” được dự đoán có thể 
sẽ tổn thất gần 1 triệu cơ hội việc làm và khoảng 100 tỷ bảng. 
Cụ thể, trong vòng 4 năm nữa, mỗi người Anh đang có việc 
làm sẽ phải chịu thiệt hại khoảng 3.200 USD, đương đương 
với một tháng lương bình quân. Thêm vào đó, tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) của Anh sẽ giảm 3,3% tới năm 2020 và 
giảm 5,1% vào năm 2030. Ngoài ra, những tác động từ thuế 
tăng, giảm lao động di cư, bất ổn kinh tế,  chính trị và những 
biến động từ đồng GBP là nguyên nhân chính dẫn tới sự sụt 
giảm này.

Đặc biệt đối với ngành Bảo hiểm, vào thứ Sáu ngay sau khi 
“Brexit” xảy ra, thị trường tài chính đã sụp đổ thê thảm khi 
GBP rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 30 năm và lợi suất 
trái phiếu chính phủ Vương quốc Anh rơi tự do xuống mức 
thấp kỷ lục. Thâm hụt quỹ hưu trí của Vương Quốc Anh từ 
đó đã phình to thêm 80 tỷ GBP chỉ trong vòng một đêm, đạt 
tới mức kỷ lục 900 tỷ bảng Anh. Công ty bảo hiểm nhân thọ 
Standard Life Plc, có cổ phiếu sụt giảm tới 17% trong phiên 
giao dịch trên thị trường London, cho biết họ đã có những 
“biện pháp cần thiết tại chỗ” để hỗ trợ các khách hàng. Đồng 
thời, Hiệp

hội bảo hiểm Anh cũng cho biết ngành công nghiệp này 
đủ mạnh và đã được xây dựng củng cố để có thể tự bảo vệ 
chống lại những cú sốc của thị trường như “Brexit”.

Câu chuyện “Brexit” không chỉ dừng lại ở những hệ lụy nó 
đem đến đối với nền kinh tế nước Anh mà còn dẫn tới những 
ảnh hưởng xấu lên sự gắn kết và môi trường chính trị của 
toàn khu vực. Và Việt Nam không phải là một ngoại lệ. Dưới 
đây là một số phân tích tài chính của các tác động của “Brex-
it” về kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, thị trường chứng khoán của 
Việt Nam, v.v…

Những tác động từ “Brexit” tới nền kinh tế 
Việt Nam

Thương mại Việt Nam chịu tác động nhỏ

Xét về tổng thể, Anh không phải là đối tác thương mại chiếm 
tỷ trọng quá lớn trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu với 
Việt Nam. Mặc dù đã có mức tăng trưởng mạnh mẽ (gần 
400%, từ mức 1,38 tỷ USD năm 2006 lên mức 5,37 tỷ USD 
trong năm 2015) nhưng nếu xét trong tổng kim ngạch xuất 
nhập khẩu trị giá 327 tỷ USD của Việt Nam năm 2015 thì tỷ 
trọng thương mại của Anh mới chiếm 1,64%. Trong đó, xuất 
khẩu sang Anh chiếm tỷ trọng 2,87% trong tổng giá trị xuất 
khẩu của Việt Nam; nhập khẩu từ Anh chiếm tỷ lệ thậm chí 
còn thấp hơn (chỉ bằng 0,44% tổng nhập khẩu của Việt Nam).
Hơn thế nữa, về cơ cấu, khoảng 44% hàng xuất khẩu của 
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Việt Nam sang Anh là điện thoại, máy tính, các linh kiện và 
thiết bị điện tử khác. Xuất khẩu của nhóm sản phẩm này phụ 
thuộc nhiều vào chiến lược và sự thành công của các tập 
đoàn đa quốc gia hàng đầu có hoạt động FDI vào Việt Nam 
như Samsung, Microsoft, LG…Do vậy, mức độ ảnh hưởng 
của sự kiện Brexit đối với xuất khẩu các mặt hàng này ít chịu 
ảnh hưởng đơn lẻ từ hoạt động thương mại song phương 
giữa Anh và Việt Nam. Các mặt hàng xuất khẩu lớn tiếp theo 

của Việt Nam sang Anh là hàng dệt may, giày dép và các sản 
phẩm gỗ. Tuy nhiên đây là những mặt hàng khá thiết yếu, ít 
chịu ảnh hưởng bởi đà suy giảm kinh tế và Việt Nam có cơ 
hội bù đắp sự sụt giảm thị phần tại thị trường Anh nhờ các 
thị trường khác, đặc biệt là từ Mỹ khi Hiệp định TPP chính 
thức được thi hành. 

Trong số các nước ở Châu Á, tỷ lệ xuất khẩu sang UK/GDP 
của Việt Nam là tương đối cao, chiếm 2,3% GDP năm 2015, 
chỉ đứng sau Cambodia và cao hơn cả Hong Kong. Theo log-
ic thì khi kinh tế và nhu cầu của Anh giảm sút có thể kéo 
theo sụt giảm nhu cầu với hàng hóa của Việt Nam. Tuy nhiên, 
phân tích số liệu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Anh 
trong 5 năm qua thì không nhận thấy có sự liên hệ rõ ràng 
giữa tăng trưởng kinh tế của nước Anh với nhu cầu hàng 
hóa xuất khẩu của Việt nam. Giai đoạn 2014-2016, khi kinh 
tế Anh có xu hướng chậm lại, nhu cầu với hàng hóa của 
Việt Nam lại có xu hướng tăng. Hai thời điểm xuất khẩu 
Việt Nam có tăng trưởng mạnh nhất là quý 2 2013 (50%) và 
quý 3 năm 2015 (39%) thì lại là lúc kinh tế nước Anh có tăng 
trưởng thấp nhất (1.9% và 2.2%).

Bên cạnh đó, điện thoại và linh kiện điện thoại là mặt hàng 
xuất khẩu lớn nhất của Việt nam sang Anh và những mặt 
hàng chủ đạo khác là dệt may, giày dép, thủy sản. Đây là 
những mặt hàng thuộc nhóm tiêu dùng tương đối cơ bản 
và ít chịu biến động của chu kỳ kinh tế. Với chính sách thu 
hút FDI và gia nhập TPP, Việt nam sẽ trở thành một trung 
tâm sản xuất hàng điện tử, dệt may của toàn thế giới. Điều 
này sẽ đảm bảo cho tăng trưởng xuất khẩu sang Anh tiếp 
tục ổn định.

Kinh tế của toàn khu vực EU được dự báo cũng sẽ có sự suy 
giảm nhất định sau sự kiện Anh ra đi. Tỷ trọng thương mại 
giữa Việt Nam và EU chiếm khoảng 16% tổng kim ngạch 
xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2015 nên chắc chắn sự 
suy giảm của kinh tế khu vực này sẽ có tác động tiêu cực tới 
kinh tế Việt Nam, đặc biệt ở phương diện xuất khẩu. Tuy vậy, 
theo nhiều dự báo, tăng trưởng của khu vực EU nhiều khả 
năng sẽ chỉ giảm khoảng 1-2% sau Brexit nên chúng tôi kỳ 
vọng quan hệ thương mại giữa EU và Việt Nam sẽ không bị 
ảnh hưởng quá lớn.

Tỷ giá biến động đáng kể

Kể từ đầu năm 2016, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính 
thức áp dụng cơ chế điều hành tỷ giá trung tâm (TGTT).  Cơ 
chế mới này cho phép NHNN điều hành tỷ giá linh hoạt hơn 
so với trước, do TGTT có thể thay đổi hàng ngày trên cơ sở 
tỷ giá bình quân liên ngân hàng và biến động của rổ 8 đồng 
tiền khác trên thị trường quốc tế, bao gồm đô la Mỹ (USD), 
Euro (EUR), nhân dân tệ (CNY), Yên Nhật (JPY), đô la Singa-
pore (SGD), Won Hàn Quốc (KRW), Bath Thái (THB), đô la Đài 
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Loan (TWD). Có thể thấy, TGTT có xu hướng điều chỉnh giảm 
trong 4 tháng đầu năm, tăng mạnh trở lại trong tháng 5, 
trước khi điều chỉnh giảm cho đến cuối tháng 6. Diễn biến 
này khá phù hợp với những diễn biến trên thị trường ngoại 
hối quốc tế khi USD có xu hướng giảm giá trong 4 tháng đầu 
năm, sau đó tăng giá trở lại do kỳ vọng về đợt tăng lãi suất 
tiếp theo của FED vào giai đoạn tháng 6-7 trước khi giảm trở 
lại khi kỳ vọng này bị loại bỏ. Sự kiện Liên hiệp Anh trưng cầu 
dân ý (Brexit) vào ngày 24/6/2016 đã kéo TGTT tăng trở lại.

Diễn biến thực tế cho thấy, về cơ bản NHNN vẫn muốn duy 
trì một chế độ tỷ giá ổn định, mặc dù đã cố gắng bám sát thị 
trường hơn. Tuy TGTT đã được điều chỉnh hàng ngày phù 
hợp với những diễn biến trong nước và quốc tế, nhưng biên 
độ điều chỉnh là rất thấp – không vượt quá 0,3% trong suốt 
sáu tháng đầu năm 2016. Biên độ dao động này thấp hơn rất 
nhiều so với biên độ dao động của một số đồng tiền khác 
trong rổ tiền tệ, bao gồm VND/EUR, giảm 5%, VND/JPY, giảm 
15%, trong cùng thời kỳ. 

Dựa theo tình hình đã có, FED có thể sẽ trì hoãn hoặc không 
tăng lãi suất cho vay. Trong khi đó, đối với các nước thuộc 
EU, việc tiếp tục tăng cường các biện pháp kích thích vẫn có 
khả năng có thể đối phó với vấn đề tăng trưởng. Thêm vào 
đó, đồng EUR mất giá đồng nghĩa với đồng USD mạnh lên 
tương đối so với các ngoại tệ mạnh khác, vấn đề này cũng 
đồng nghĩa với việc đồng CNY suy yếu. Từ những điều đó, 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN VN) sẽ cần phải có 
những đường lối chỉ đạo và thay đổi mạnh mẽ hơn trong 
việc điều hành tỷ giá. Hơn thế nữa, việc duy trì tỷ giá sẽ phải 
đánh đổi bằng thiệt hại đặc biệt về nguồn dự trữ ngoại hối. 
Cuối cùng, thanh khoản của hệ thống ngân hàng Việt Nam 
có thể sẽ tăng nhiệt trở lại khi ngân hàng phải bán ra lượng 
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VND lớn để củng cố lại trạng thái ngoại tệ khi có sự chênh 
lệch lớn xảy ra.

Bên cạnh những tác động lên chỉ số thị trường chung, 
“Brexit” còn tác động gián tiếp tới các ngành Giày dép, Cà 
phê, Dệt may, Thủy sản, v.v... Ngược lại, các doanh nghiệp có 
các khoản vay, các khoản tài trợ bằng đồng EUR sẽ hưởng lợi 
trong các giao dịch, tuy nhiên cơ cấu đáo hạn của các khoản 
nợ sẽ tạo ra các tác động khác nhau ở từng doanh nghiệp.

Lĩnh vực đầu tư gặp tác động gián tiếp

Về đầu tư, tốc độ đầu tư của Anh vào Việt Nam không có 
sự liên quan đến tăng trưởng kinh tế. Năm 2015, tổng vốn 
đầu tư FDI của Anh là 1,2 tỷ USD, đứng thứ 5 trong các nước 
đầu tư lớn nhất vào Việt nam. Kinh tế nước Anh năm 2015 
đạt mức tăng trưởng thấp 2,2%. Ngược lại năm 2014 tăng 
trưởng kinh tế Anh là 2,9% thì giá trị đầu tư của Anh chỉ 
rất khiêm tốn 24,8 triệu USD. Việc đầu tư vào Việt Nam phụ 
thuộc vào phía Việt Nam (cơ hội đầu tư, thủ tục hành chính) 
nhiều hơn là từ Anh.

Mối quan tâm tiếp theo là những ảnh hưởng gián tiếp từ 
“Brexit”, bao gồm ảnh hưởng về dòng vốn và tỷ giá. Ở khía 
cạnh này xuất hiện nhiều ảnh hưởng tiêu cực hơn so với ảnh 
hưởng trực tiếp từ thương mại và đầu tư.

Về dòng vốn, giới đầu tư quốc tế sẽ tiếp tục cẩn trọng với 
những biến động trên thị trường tài chính toàn cầu. Theo 
đó họ sẽ có xu hướng chuyển dòng vốn từ các tài sản rủi ro 
cao như cổ phiếu sang các tài sản rủi ro thấp hơn như vàng, 
trái phiếu hay đồng Yên. Tính từ đầu năm đến nay, dòng vốn 
đổ vào các quỹ đầu tư trái phiếu trên toàn cầu là 76 tỷ USD 
trong khi đó rút ra khỏi các quỹ đầu tư cổ phiếu là 114 tỷ 
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USD. Trong tuần diễn ra cuộc chưng cầu dân ý tại Anh, giới 
đầu tư tiếp tục rút vốn khỏi các thị trường mới nổi tại Châu Á 
với giá trị gần 1 tỷ USD. Giới đầu tư lo ngại sau Brexit sẽ còn 
có thể có những “exit” khác tại Châu Âu, làm cho tình hình trở 
nên phức tạp. Vì vậy xu hướng dịch chuyển vốn sang các tài 
sản an toàn có thể còn kéo dài.

Đồng Yên nhật đã tăng giá mạnh khi kết quả chưng cầu dân 
ý được công bố. Chỉ trong ngày thứ 6, đồng Yên đã tăng giá 
3,8% còn tính từ đầu năm đồng Yên đã tăng giá 17.6%. Với 
một quốc gia vay nợ bằng đồng Yên nhiều như Việt Nam 
(tương đương ~45 tỷ USD), việc lên giá quá mạnh của đồng 
Yên sẽ gây áp lực lớn đến nợ công. Trong số các doanh ng-
hiệp trên sàn chứng khoán, PPC là doanh nghiệp chịu ảnh 
hưởng nhiều nhất do có khoản vay lớn bằng đồng Yên, 
tương đương 4,3 nghìn tỷ VND ở thời điểm cuối năm 2015.

Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp vay nợ bằng đồng 
Euro được cho là được hưởng lợi khi đồng Euro mất giá do 
ảnh hưởng của Brexit, tuy nhiên mức độ hưởng lợi là chưa 
thực sự rõ ràng. Đồng Euro mất giá 2,4% trong ngày thứ 6 
nhưng tính từ đầu năm lại lên giá 2,3% so với đồng USD.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam

Về ngành Bảo hiểm, theo như phát biểu của ông Chong 
Ik Wei, Giám đốc Điều hành Clyde & Co châu Á, việc Anh 
chấm dứt tham gia và EU và đẩy mạnh tự do hóa thương 
mại tập trung vào châu Á có thể đem lại những lợi ích đặc 

biệt đối với ngành bảo hiểm trong khu vực và cụ thể là Việt 
Nam khi các doanh nghiệp bảo hiểm Anh sẽ chuyển sang thị 
trường Châu Á, từ đó đem đến những cơ hội lớn cho các nhà 
môi giới và các bên trung gian bảo hiểm của khu vực.

Thực tế đã chỉ ra rằng, mặc dù đã trải qua hơn 60 năm hội 
nhập nhưng ngành bảo hiểm của Khối EU cho tới ngày nay 
vẫn chỉ là tập hợp các thị trường riêng lẻ và độc lập. Chính 
vì vậy, những lợi ích do EU đem lại cho nước Anh trong việc 
tiếp cận thị trường bảo hiểm là rất hạn chế. Và trên thực tế, 
tác động lớn nhất của EU thêm vào ngành bảo hiểm lại là 
khung pháp lý. Từ đó, việc Anh ra khỏi EU sẽ có tác dụng tích 
cực đối với doanh nghiệp bảo hiểm cho dù những tác động 
đó sẽ đến sớm hay muộn.

Trong thời gian tới, Brexit sẽ tiếp tục di chuyển tới những 
giai đoạn tiếp theo và ảnh hưởng của nó tới ngành bảo hiểm 
cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn – cả đối với ngành bảo hiểm 
nước Anh và thế giới. Tuy nhiên, nhiều khả năng là mức độ 
tác động tới thị trường bảo hiểm thế giới, thị trường bảo 
hiểm Châu Á nói chung và thị trường bảo hiểm Việt Nam nói 
riêng cũng chỉ hạn chế. Lý do là bởi các công ty bảo hiểm đã 
tích lũy một danh mục đầu tư đủ lớn với thời hạn phù hợp 
đủ để đảm bảo các nghĩa vụ thanh toán và chi trả quyền lợi 
cho khách hàng.

Tóm lại, những ảnh hưởng trực tiếp từ Brexit đến Việt Nam 
là không đáng kể, tuy nhiên những ảnh hưởng gián tiếp, 
trong đó lớn nhất là tỷ giá sẽ có ảnh hưởng đến kinh tế Việt 
Nam và lợi nhuận của các doanh nghiệp đang vay nợ bằng 
đồng Yên.
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Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và vai trò của 
kiểm toán nội bộ

Đóng góp vào sự phát triển bền vững, bao gồm “sức 
khỏe” và sự thịnh vượng của xã hội;
Xem xét các kỳ vọng của các bên liên quan;
Tuân thủ với pháp luật và kiên định với các quy tắc ứng 
xử quốc tế; và
Được tích hợp xuyên suốt tổ chức và được thực hành 
trong các mối quan hệ của tổ chức.

trách nhiệm và từ đó thiết lập các thông lệ tốt hơn bên trong 
doanh nghiệp, tạo ra của cải, và cải tiến xã hội.”

Điểm chung giữa các định nghĩa này là việc nhấn mạnh vào 
bản chất của khái niệm TNXH: đó là đặt các tổ chức/doanh 
nghiệp là trọng tâm và xem xét tới các trách nhiệm của họ 
với xã hội và môi trường. Mục tiêu sau cùng của TNXH của 
một tổ chức/doanh nghiệp chính là đóng góp tích cực vào 
sự phát triển bền vững (PTBV) của xã hội và thế giới. 

Như vậy, khi một doanh nghiệp khẳng định định hướng 
PTBV thì cần xem xét tới TNXH của doanh nghiệp đó, hay 
cụ thể hơn là các quyết định, hoạt động và các tác động 
của các quyết định, hoạt động đó tới môi trường và xã hội. 
Một doanh nghiệp phát triển bền vững sẽ tổng hòa được 03 
khía cạnh về môi trường, xã hội và kinh tế trong từng “ngóc 
ngách” của doanh nghiệp để vừa tạo ra lợi nhuận cho bản 
thân doanh nghiệp vừa thúc đẩy sự chuyển biến tích cực 
trong các vấn đề về xã hội và môi trường. 

Khung TNXH quốc tế
Có nhiều khung và chuẩn mực quốc tế liên quan tới việc xây 
dựng, triển khai và báo cáo về TNXH/ PTBV, trong đó phổ 
biến hiện nay bao gồm bộ hướng dẫn ISO 26000:2010 về 
Trách nhiệm xã hội và các chuẩn mực báo cáo PTBV G4 của 
GRI (Global Reporting Initiative – Sáng kiến báo cáo toàn cầu). 

Ngày 20/4/2010, giàn khoan dầu sâu nhất thế giới Deepwa-
ter Horizon của Tập đoàn Dầu khí BP (Anh) phát nổ. 11 người 
thiệt mạng và ước tính khoảng 700 triệu lít dầu thô tràn ra 
biển. Hậu quả kéo theo là hệ sinh thái tại Vịnh Mexico bị ô 
nhiễm nghiêm trọng; những người dân sống tại các bang 
ven biển của Mỹ bị ảnh hưởng về sức khỏe; ngành du lịch 
và khai thác, chế biến hải sản cũng chịu tác động nặng nề. 
Về phía BP, hãng đã phải chi ra hàng chục tỷ đô la Mỹ để 
khắc phục hậu quả do sự cố tràn dầu gây ra và kèm theo là 
những phiên tòa dai dẳng từ năm 2010 và kết thúc vào ngày 
5/10/2015 với án phạt là 20,8 tỷ đô la Mỹ, mức phạt được cho 
là lớn nhất với một công ty trong lịch sử nước Mỹ. Đây là một 
vụ việc tai tiếng “điển hình” mỗi khi người ta bàn tới “Trách 
nhiệm xã hội” của doanh nghiệp. 

Thời gian gần đây, nhận thức về trách nhiệm xã hội (TNXH) 
của doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Theo báo cáo 
khảo sát các Giám đốc điều hành toàn cầu lần thứ 19 của 
PwC (tháng 1/2016), 76% số phản hồi tin rằng sự thành công 
của một doanh nghiệp trong thế kỷ 21 sẽ được đo lường bởi 
cả các chỉ số phi tài chính, trong đó có các chỉ số liên quan 
đến môi trường và xã hội . Ngày nay, các doanh nghiệp đều 
hiểu rằng để đi được một con đường “dài hơi” và “bền bỉ” thì 
không thể chỉ “chăm chăm” vào lợi nhuận mà họ cần phải 
cân bằng với các yếu tố về môi trường và xã hội. 

Trách nhiệm xã hội là gì?
Có nhiều định nghĩa khác nhau về TNXH. Theo ISO 
26000:2010, TNXH là trách nhiệm của một tổ chức đối với 
các tác động của các quyết định và hoạt động của tổ chức đó 
tới xã hội và môi trường, thông qua cách ứng xử minh bạch 
và có đạo đức:
     

Chính phủ Canada định nghĩa TNXH là “cách thức doanh 
nghiệp tích hợp các vấn đề xã hội, môi trường và kinh tế 
vào trong các giá trị, văn hóa, việc ra quyết định, chiến lược 
và các hoạt động của họ theo một cách thức minh bạch và 

1

  PwC 19th annual Global CEO Survey (1.409 CEO tại 83 quốc gia được phỏng vấn).1

Khối Kiểm toán nội bộ
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

ISO 26000: 2010
ISO 26000 được giới thiệu lần đầu vào năm 2010, sau 5 năm 
trao đổi, thảo luận với rất nhiều bên liên quan trên khắp thế 
giới. Bộ hướng dẫn ra đời nhằm đem đến một cách hiểu 
chung thống nhất về TNXH, qua đó hỗ trợ các tổ chức trong 
việc đóng góp tích cực hơn nữa cho mục tiêu PTBV. 

ISO 26000 không phải là một tiêu chuẩn về hệ thống quản 
lý do chỉ đưa ra những hướng dẫn thay vì những yêu cầu bắt 
buộc, vì vậy, không được sử dụng để cấp chứng nhận như 
một số tiêu chuẩn khác của ISO.

Theo báo cáo khảo sát tháng 11/2012 của tổ chức ISO, có ít 
nhất 64 nước đã công nhận ISO 26000 như một tiêu chuẩn 
quốc gia và 17 nước đang có kế hoạch hoặc đang trong tiến 
trình công nhận bộ hướng dẫn này, trong đó có Việt Nam.  
  
G4 - GRI
GRI là một tổ chức quốc tế độc lập được thành lập năm 1997 
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, các chính phủ và các tổ chức 
thấu hiểu và báo cáo về ảnh hưởng của hoạt động sản xuất 
kinh doanh đến các vấn đề PTBV trọng yếu như biến đổi khí 
hậu, nhân quyền, tham nhũng và nhiều vấn đề khác.

GRI thực hiện xây dựng các chuẩn mực cho việc báo cáo 
PTBV. Các chuẩn mực này giúp các tổ chức đo lường và thấu 
hiểu những tác động chính – bao gồm cả tác động tích cực 
và tiêu cực - từ hoạt động của tổ chức tới môi trường, xã hội 
và nền kinh tế. Đây là các chuẩn mực được sử dụng rộng rãi 
nhất và đáng tin cậy nhất trên thế giới hiện nay. 90% trong 
số 250 doanh nghiệp lớn nhất thế giới đã thực hiện báo cáo 
về hoạt động PTBV, trong đó 82% doanh nghiệp sử dụng các 
chuẩn mực báo cáo của GRI (theo khảo sát của GRI).

ISO 26000 đề cập đến 7 chủ đề cốt lõi của TNXH

G4 là thế hệ thứ 4 của bộ hướng dẫn của GRI, được giới thiệu 
vào tháng 5/2013. Trọng tâm của G4 là tính trọng yếu. Điều 
đó có nghĩa là G4 khuyến khích các tổ chức tập trung vào 
việc cung cấp các thông tin có ảnh hưởng trọng yếu tới việc 
đạt được mục tiêu PTBV của tổ chức và quản lý các tác động 
của các hoạt động này tới môi trường và xã hội. Theo đó, 
báo cáo PTBV của các tổ chức sẽ mang tính chiến lược và có 
trọng tâm hơn.

Quy trình xây dựng, triển khai, đánh giá, báo 
cáo TNXH
Một quy trình TNXH thông thường sẽ bao gồm những hoạt 
động căn bản sau:

• Bước 1: Tổ chức cần xác định và quy định rõ trách nhiệm 
của từng bộ phận, cá nhân trong tổ chức đối với TNXH. Tiếp 
đó, HĐQT và Quản lý cấp cao cần xác định các lĩnh vực ưu 
tiên và các mục tiêu TNXH cấp cao; từ đó xác định các rủi ro 
trọng yếu. Tại bước này, các chính sách và các thủ tục cho các 
lĩnh vực ưu tiên cũng được xác định và truyền thông. Doanh 
nghiệp có thể lựa chọn áp dụng một khung TNXH quốc tế, ví 
dụ ISO 26000. Các lĩnh vực ưu tiên thường bao gồm quản trị 
doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh, nguồn nhân lực và việc 
làm, quản lý chuỗi cung ứng, quan hệ với các bên liên quan, 
các đóng góp về chính trị và thiện nguyện, môi trường, sức 
khỏe và chăm sóc sức khỏe.

Phân cấp trách nhiệm đối với các hoạt động 
TNXH trong doanh nghiệp

TNXH là một triết lý cần được “bảo hộ” từ cấp lãnh đạo cao 
nhất trong doanh nghiệp. 

Nguồn: Practice Guide – Evaluating Corporate Social Responsibility/ 
Sustainable Development, Institute of Internal Auditors 
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Doanh nghiệp có thể bổ nhiệm một vị trí chuyên trách đối với các vấn đề về TNXH (Giám đốc TNXH - CSR Executive) hoặc 
chia nhỏ các hoạt động TNXH cho nhiều cá nhân quản lý (ví dụ: chuyên viên về văn hóa đạo đức trong doanh nghiệp, cán 
bộ quản lý về các vấn đề môi trường, sức khỏe và an toàn lao động, cán bộ quản lý chung về nguồn nhân lực, cán bộ quản 
lý về các vấn đề công cộng và cộng đồng…).

Các rủi ro gắn với TNXH
Việc nhận diện và quản lý các rủi ro gắn với TNXH (bao gồm các rủi ro ảnh hưởng tới TNXH và các rủi ro phát sinh từ các hoạt 
động TNXH) là quan trọng và quyết định tới sự thành công của các chương trình TNXH của doanh nghiệp. Dưới đây là một 
số rủi ro thường gặp:

RỦI RO MÔ TẢ

Danh tiếng

• Thương hiệu và danh tiếng của doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng do:
- Kết quả kinh doanh chưa đạt mục tiêu đã đặt ra;
- Thiếu quan tâm tới các vấn đề xã hội;
- Vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các nguyên tắc.

Tuân thủ

• Doanh nghiệp có thể không đảm bảo sự tuân thủ các quy định pháp lý hoặc các ràng buộc liên quan do:
- Phạm vi, độ phức tạp và số lượng các quy định liên quan tới môi trường, sức khỏe và an toàn, thuê lao động, quản trị, đóng góp chính trị, xung đột lợi ích, gian lận…
- Các nghĩa vụ hợp đồng đối với các bên thứ ba (như khách hàng, các hiệp hội, người lao động);
- Các chuẩn mực tự nguyện áp dụng.

Hoạt động

• Chương trình phát triển bền vững được xây dựng chưa phù hợp với các mục tiêu kinh doanh/hoạt động hoặc chưa tích hợp đầy đủ trong chiến lược phát triển của 
doanh nghiệp;
• Các chương trình phát triển bền vững có thể gặp rủi ro do:
- Không tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững vào các quy trình kinh doanh/hoạt động của doanh nghiệp;
- Nhận thức của cán bộ nhân viên về phát triển bền vững chưa đầy đủ và chính xác;
- Chưa xây dựng hoặc không thực hiện đầy đủ, chính xác các kiểm soát hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đối với các quy trình kinh doanh/hoạt động.

Các mối quan hệ kinh doanh bên ngoài/ 

Chuỗi cung ứng

• Doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng (như bị án phạt, bị mất uy tín/danh tiếng…) do:
- Lựa chọn các nhà cung cấp, các đối tác kinh doanh, và các đại lý không phù hợp, không đảm bảo về đạo đức kinh doanh;
- Không có ràng buộc rõ ràng về các vấn đề phát triển bền vững trong hợp đồng;
• Các nhà cung cấp, các đối tác kinh doanh, các đại lý vi phạm các điều khoản liên quan tới vấn đề phát triển bền vững trong hợp đồng.

Thị trường chứng khoán • Doanh nghiệp có thể mất các nhà đầu tư, hoặc bị giới hạn về đối tượng tham gia đầu tư do không đáp ứng được các yêu cầu về đầu tư phát triển bền vững.

Nhân viên

• Nhân viên nghỉ việc hoặc không thu hút được các nhân tài do chưa đáp ứng được các mong muốn của họ về:
- Được tôn trọng;
- Văn hóa doanh nghiệp trung thực;
- Doanh nghiệp thực hiện cam kết đối với các vấn đề xã hội và cộng đồng

Hoạt động Marketing
• Doanh nghiệp có thể bỏ qua một thị phần các khách hàng quan tâm tới phát triển bền vững hoặc mất thị phần vào các doanh nghiệp quan tâm tới các hoạt động 
phát triển bền vững do không chủ động xây dựng, quảng bá chương trình phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Nguồn: Practice Guide – Evaluating Corporate Social Responsibility/Sustain-
able Development, Institute of Internal Auditors 

• Bước 2: Thiết lập các mục tiêu chi tiết, các mục tiêu kinh 
doanh, và các chiến lược thực hiện. Ví dụ về một số mục tiêu: 
Tuân thủ các luật và quy định; Ủng hộ phần trăm lợi nhuận 
thuần tới các tổ chức thiện nguyện; Gia tăng lực lượng lao 
động địa phương; Tạo ra văn hóa minh bạch…

• Bước 3: Truyền thông và đưa các nguyên tắc, các kiểm soát 
TNXH vào các quy trình ra quyết định kinh doanh. Ví dụ:
- Các dự án cần phải được nhận diện và đánh giá các rủi ro 
liên quan tới trách nhiệm xã hội trước khi trình phê duyệt;
- Yêu cầu đánh giá giá trị vòng đời của sản phẩm/dự án cùng 
các tác động tới môi trường, xã hội của sản phẩm/dự án đó;

• Bước 4: Đánh giá việc thực hiện các hoạt động TNXH căn cứ 
vào các mục tiêu chi tiết đã xác định ở bước 2 ở trên và/hoặc 
các tiêu chuẩn khác. Cụ thể: Theo dõi, đo lường kết quả thực 

hiện, phân tích các xu hướng và các tiêu chuẩn liên quan, 
đưa ra các khuyến nghị phù hợp để đảm bảo chu trình cải 
tiến liên tục. Ví dụ:
Mức độ xả thải: Đối với một doanh nghiệp sản xuất, cần phải 
theo dõi lượng khí thải và đối chiếu với tiêu chuẩn ngành và 
các mục tiêu về xả thải của bản thân doanh nghiệp để điều 
chỉnh nếu cần; 
- Sự hài lòng của nhân viên: Có thể sử dụng công cụ tự đánh 
giá để đo lường mức độ hài lòng của người lao động;
- Các vụ việc gian lận;
- Số tiền đóng góp thiện nguyện và tài trợ;
- Các vụ việc không tuân thủ;…

• Bước 5: Trao đổi thường xuyên và khuyến khích sự tham gia 
của các bên liên quan trong các hoạt động trách nhiệm xã 
hội như:
- Xây dựng chính sách;
- Triển khai các cuộc khảo sát;

- Phát triển các chương trình/quy trình báo cáo vi phạm/
đóng góp ý kiến (trong đó bao gồm cả cách thức để bảo vệ 
các cá nhân báo cáo/góp ý khỏi việc bị trả thù hoặc đe dọa).

• Bước 6: Triển khai các hoạt động đảm bảo liên tục thông 
qua việc kiểm toán các nội dung báo cáo ra công chúng, các 
kiểm soát nội bộ và các hệ thống quản lý, việc tuân thủ hợp 
đồng, các điều khoản, điều kiện về TNXH trong nội bộ do-
anh nghiệp và với đối tác bên ngoài doanh nghiệp, tính hiệu 
lực của quy trình TNXH…. Hoạt động kiểm toán có thể được 
thực hiện bởi các bộ phận có chức năng kiểm tra, kiểm soát 
trong nội bộ doanh nghiệp (như Kiểm toán nội bộ, Pháp chế 
- Tuân thủ, Kiểm tra kiểm soát nội bộ …) và/hoặc các tổ chức 
kiểm toán, thanh tra, kiểm tra bên ngoài (như kiểm toán độc 
lập, thanh tra nhà nước, thanh tra ngành…).

• Bước 7: Lập và công bố báo cáo trách nhiệm xã hội và quy 
trình quản trị liên quan tới báo cáo trách nhiệm xã hội. 

Vai trò hỗ trợ
KTNB có thể hỗ trợ việc tự đánh giá về các kiểm soát và kết 
quả của chương trình/hoạt động/quy trình TNXH của doanh 
nghiệp. 

Vai trò tư vấn
KTNB có thể tư vấn đối với việc thiết kế và triển khai dự án 
cho các chương trình và báo cáo TNXH hoặc có thể đóng vai 
trò là nhà cố vấn về quản trị, đánh giá rủi ro và kiểm soát nội 
bộ liên quan tới TNXH.

Kết luận
Phát triển bền vững là xu thế tất yếu của xã hội. Theo đó, 
doanh nghiệp muốn “trường tồn”, ngoài yếu tố về kinh tế (lợi 
nhuận), cần phải chú trọng tới các hoạt động hướng tới môi 
trường và xã hội. Để làm được điều đó cần có sự cam kết từ 
cấp quản trị cao nhất trong doanh nghiệp; đồng thời doanh 

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN MÔ TẢ

Kiểm toán theo cấu phần
Thực hiện các cuộc kiểm toán riêng biệt cho từng cấu phần của TNXH như: quản trị; môi trường; đạo đức; hoạt động cộng đồng; sức khỏe, an toàn lao động 
và an ninh; sự minh bạch; điều kiện làm việc và nhân quyền.

Kiểm toán theo bên liên quan 
Thực hiện các cuộc kiểm toán để đánh giá tính hiệu lực của việc tạo giá trị cho mỗi nhóm liên quan như người lao động và gia đình; khách hàng, môi 
trường…

Kiểm toán theo các chủ đề chung
Thực hiện các cuộc kiểm toán theo chủ đề chung, như nơi làm việc, thị trường, cộng đồng, và môi trường. 
Ví dụ: Kiểm toán theo nơi làm việc có thể kiểm toán nhiều vấn đề như người tuyển dụng được lựa chọn, sức khỏe và an toàn lao động, sự khác biệt và công 
bằng, các thông lệ quản lý môi trường, đào tạo và phát triển, đạo đức, quản trị, và nhân quyền. 

Kiểm toán theo kiểm soát nội bộ Kiểm toán các kiểm soát đối với quản lý rủi ro và các hoạt động thu thập dữ liệu, đo lường, và báo cáo TNXH cho mỗi phòng hoặc nhóm tổ chức..

Kiểm toán dựa trên rủi ro
Sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quản lý rủi ro, lựa chọn các khía cạnh của một chương trình TNXH được coi là trọng yếu nhất 
(xét tới khả năng và ảnh hưởng của rủi ro), với định hướng của HĐQT và Quản lý cấp cao.
Phương pháp này có thể kết hợp với bất cứ phương pháp nào ở trên.

2

Doanh nghiệp có thể lựa chọn báo cáo theo các chuẩn mực 
quốc tế, ví dụ GRI. 

Vai trò của Kiểm toán nội bộ đối với chương 
trình TNXH của doanh nghiệp
KTNB có thể đảm nhiệm các vai trò khác nhau đối với chương 
trình/quy trình/hoạt động TNXH của doanh nghiệp; trong đó 
vai trò đảm bảo là quan trọng và thường được thực hiện nhất.

Vai trò đảm bảo
Kiểm toán nội bộ có thể thực hiện vai trò đảm bảo của mình 
thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ. TNXH được bao gồm 
trong rất nhiều hoạt động và các kiểm soát liên quan của 
doanh nghiệp. Vì vậy, có thể kiểm toán TNXH theo nhiều khía 
cạnh, thành phần khác nhau của TNXH. Dưới đây là ví dụ về 
các phương pháp kiểm toán TNXH  :

nghiệp cần tích hợp các nguyên tắc, chương trình, quy trình 
TNXH vào trong các quy trình kinh doanh cũng như các quy 
trình ra quyết định của doanh nghiệp và trên hết là sự tham 
gia, sự đồng lòng của toàn bộ nhân viên. Từng doanh nghiệp 
có trách nhiệm với xã hội sẽ hỗ trợ và thúc đẩy cho sự bền 
vững của xã hội và môi trường trong tương lai.

  Section I – Governance/Business Ethics, Part 3 – Internal Audit Knowledge Elements, The IIA’s CIA Learning System2
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NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

Rủi ro tổn thất phát sinh không lường trước 
(tai nạn giao thông, tai nạn lao động, thiên tai, 
bệnh tật…) làm thiệt hại của cải vật chất do 
con người tạo ra và chính bản thân con người. 
Bảo hiểm tín dụng cá nhân được tạo lập nhằm 
khắc phục hậu quả nói trên bằng cách bù đắp 
các tổn thất phát sinh đảm bảo cho người sử 
dụng có cuộc sống không nợ nần khi gặp các 
rủi ro liên quan đến sức khỏe và tính mạng. Với 
vai trò đó, bảo hiểm tín dụng cá nhân đã và 
sẽ phát huy tác dụng vốn có của mình: thúc 
đẩy ý thức đề phòng, hạn chế tổn thất cho mọi 
thành viên trong xã hội.

Bảo hiểm tín dụng cá nhân
Bảo hiểm tín dụng cá nhân (BHTDCN) là bảo hiểm cho các 
khoản vay của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương 
mại. Đây là loại hình bảo hiểm phi nhân thọ bảo đảm thanh 
toán khoản dư nợ vay theo hợp đồng tín dụng giữa ngân 
hàng (NH) và người được bảo hiểm trong trường hợp xảy 
ra sự kiện bảo hiểm, giúp người vay trả nợ NH khi họ không 
may gặp rủi ro không lường trước, giảm được gánh nặng 
nợ nần cho người thân hoặc không bị thanh lý tài sản trong 
trường hợp rủi ro xảy ra. Phần lớn các cá nhân và gia đình 
vay vốn NH nhằm hai mục đích chính: để mua nhà cửa, đất 
đai, xây sửa nhà, tiêu dùng và vay phục vụ sản xuất kinh do-
anh. Với các khoản vay dài hạn, thời gian trả nợ trên 5 năm, 
khách hàng (KH) có thể giảm được áp lực trả nợ. Nhưng, kỳ 
hạn vay vốn dài càng bao hàm yếu tố rủi ro ngay cả khi đã 
có tài sản đảm bảo. Đó là những rủi ro khó lường như nếu 
không may người vay qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo, 
hoặc gặp tai nạn nghiêm trọng không có khả năng trả nợ.

Trong những trường hợp đó, người vay không còn hoặc 
không có khả năng trả nợ, tài sản đảm bảo của người vay sẽ 
thuộc về NH xử lý. Theo nguyên tắc cho vay của NH, trong 
trường hợp người vay qua đời, nếu có tài sản đảm bảo, NH sẽ 
phát mại tài sản (nhà ở, phương tiện đi lại, sổ tiết kiệm…) trừ 
khi vợ, chồng hoặc con cái người vay trả nợ thay. Tuy nhiên, 
trên thực tế, người vay luôn luôn muốn để lại cho vợ, chồng 
hoặc con cái các tài sản này mà không muốn bị NH phát mại 
cũng không muốn người thân phải trả nợ thay. Để bảo vệ tài 
sản đảm bảo và người thân không phải mang gánh nặng trả 

nợ thay, người vay có thể tham gia bảo hiểm tín dụng. Theo 
đó, trong trường hợp người vay tử vong hoặc bị thương tật 
toàn bộ vĩnh viễn, công ty bảo hiểm (CTBH) sẽ thay người 
vay trả nợ cho NH toàn bộ dư nợ gốc còn lại và lãi phát sinh 
của khoản vay. 

Thị trường bảo hiểm tín dụng cá nhân tại Việt Nam
Bảo hiểm tín dụng ra đời vào cuối thế kỷ XIX ở Tây Âu và sau 
đó đã nhanh chóng phát triển sang Đông Âu, châu Á và châu 
Mỹ. Từ năm 2008, bảo hiểm tín dụng chính thức được triển 
khai tại Việt Nam, hầu hết các NH lớn đều đã triển khai sản 
phẩm thông qua việc thành lập các CTBH cùng thuộc tập 
đoàn, hoặc làm đại lý phân phối sản phẩm cho các CTBH lớn.

Bảo hiểm tín dụng cá nhân: sản phẩm kinh doanh hữu hiệu 
của dịch vụ bancassurance

Nguồn: Báo cáo thường niên thị trường bảo hiểm năm 2014 của Bộ Tài chính

Biểu đồ 1: Cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm theo 
nghiệp vụ năm 2014

ThS. Huỳnh Thị Hương Thảo
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM

Về cơ cấu doanh thu bảo hiểm năm 2014, theo số liệu thống 
kê của Bộ Tài chính cho thấy bảo hiểm tín dụng chỉ chiếm 
tỷ trọng 0,38% trong tổng doanh thu. Từ khi xuất hiện sản 
phẩm bảo hiểm tín dụng từ năm 2008, doanh thu phí tăng 
đều qua các năm, đến năm 2014 đạt tổng doanh thu phí 
bảo hiểm tín dụng là 103.009 triệu đồng tăng 83,13% so với 
năm 2013.

Việc triển khai BHTDCN đang là xu hướng tất yếu, nếu NH nào không triển khai sản phẩm này có thể bị giảm lợi thế cạnh 
tranh. Bởi suy cho cùng, các NH muốn giữ chân khách hàng (KH) phải tạo cho họ sự thuận tiện tối đa khi tiếp cận sản phẩm, 
dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ gia tăng, “khép kín” chu trình cung cấp dịch vụ, thỏa mãn các nhu cầu về tài chính của KH. Từ 
góc độ NH, bên cạnh việc phối hợp với các CTBH thiết kế các sản phẩm ngân hàng - bảo hiểm, nhiều NH theo định hướng 
phát triển thành các tập đoàn tài chính cũng muốn phát triển thêm hoạt động bảo hiểm bên cạnh hoạt động truyền thống, 
vừa giúp đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tăng cường khả năng quản lý rủi ro và mang lại hiệu quả kinh doanh. 

Bảng 1: Doanh thu phí bảo hiểm tín dụng tại Việt Nam

Bảng 2: Một số sản phẩm BHTDCN triển khai tại các NH Việt Nam

Bảng 3: Một số sản phẩm cần có sự liên kết giữa CTBH và NH

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Doanh thu phí bảo hiểm 
tín dụng (triệu đồng) 7.000 8.500 15.530 26.312 49.370 56.248 103.009

Tốc độ tăng trưởng (%) - 21,43 82,7 69,42 87,63 13,93 83,13

Nguồn: Báo cáo thường niên thị trường bảo hiểm của Bộ Tài chính

STT SẢN PHẨM NGÂN HÀNG CÔNG TY BẢO HIỂM

1 Bảo hiểm bảo an tín dụng NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Công ty Cổ phẩn Bảo hiểm NH Nông nghiệp (ABIC)
2 Phát an tín dụng NH Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Vietinbank Aviva

3 Bảo hiểm bảo an tín dụng
- NH Thương mại Cổ phần Ngoại thương  Việt Nam (Vietcombank) 

- NH Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB)
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank Cardif

4 BIC – Bình an NH Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

5 Bảo hiểm cho khách hàng vay
NH Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB)

NH Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir Việt Nam (Prévoir Việt Nam).

6 Bảo hiểm dư nợ tín dụng cá nhân

NH Thương mại Cổ phần An Bình (Anbinhbank)

NH Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

NH Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

NH Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir Việt Nam (Prévoir Việt Nam).

7 An tâm tín dụng NH Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam
8 Bảo hiểm tín dụng cá nhân NH Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC)
9 Bảo hiểm bảo an thẻ tín dụng NH Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank Cardif

10 An tâm tiêu dùng – bảo toàn uy tín NH Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long
11 Bảo hiểm dư nợ tín dụng cá nhân NH Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank) Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA

Sản phẩm của NH Thẻ tín dụng Quản lý dòng tiền Cho vay thế chấp Cho vay mua tài sản Cho vay cá nhân Cho vay xuất khẩu

Sản phẩm của CTBH Bảo hiểm mất thẻ tín dụng Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm cho tài sản 
thế chấp Bảo hiểm tài sản Các sản phẩm bảo hiểm gắn 

với cá nhân Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu

Nguồn: Thông tin từ website các NH và CTBH

Lợi ích của việc triển khai sản phẩm BHTDCN thông qua kênh phân phối liên kết bảo hiểm ngân 
hàng (bancassurance)
Ở các nước, các CTBH và các NH thương mại lớn đều liên kết chặt chẽ với nhau trong việc triển khai BHTDCN, ví dụ đối với 
NH, khi xem xét quyết định cho vay cá nhân đều yêu cầu các cá nhân tham gia BHTDCN nhằm bảo toàn khoản vốn vay của 
họ. Trên cơ sở đó, các NH coi giá trị hợp đồng bảo hiểm như khoản bảo đảm tiền vay, đồng thời khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, 
CTBH thường chuyển thẳng cho NH khoản tiền bồi thường tương ứng với hợp đồng tín dụng của NH.

Nguồn: Tổng hợp của tác giả
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Với sự liên kết của NH và CTBH trong việc phân phối sản 
phẩm BHTDCN, các NH và các CTBH đều được lợi do sử dụng 
uy tín, thương hiệu và nguồn lực của cả 2 bên vào việc cung 
cấp các dịch vụ bảo hiểm tăng cường thêm các dịch vụ ngân 
hàng, nhờ đó giúp tiết kiệm chi phí, tăng khả năng cạnh 
tranh và lợi nhuận.

* Lợi ích đối với NH:
- Có thêm dịch vụ cung cấp cho NH, qua đó tăng cường khả 
năng cạnh tranh của mình, tăng khả năng duy trì KH và thu 
hút hơn nhiều KH mới sử dụng các dịch vụ của NH. NH có thể 
tăng doanh thu hoạt động từ việc cung cấp các dịch vụ NH 
cho KH mua bảo hiểm .

- Tăng thu nhập không phải từ lãi thông qua việc thu phí 
các dịch vụ NH (phí chuyển khoản, ATM, thẻ tín dụng…), 

cho thuê mặt bằng giao dịch, hoa 
hồng từ bán bảo hiểm … NH có thể 
tận dụng cơ sở KH, mối quan hệ dài 
hạn với KH, hệ thống phân phối hiện 
thời… nhằm tạo ra lợi thế so với 
các kênh phân phối khác trong việc 
phân phối các sản phẩm bảo hiểm 
nhằm tạo ra thu nhập ổn định. 

- Tăng năng suất hoạt động của 
nhân viên ngân hàng thông qua 
việc cung cấp thêm các sản phẩm 
bảo hiểm, do vậy giúp giảm chi phí 
cố định một cách tương đối cho NH 
đồng thời các nhân viên ngân hàng 
cũng có thêm động lực và thu nhập. 
Ngoài ra, “văn hóa bán hàng” thu 
nhận được trong hoạt động kinh 
doanh bảo hiểm sẽ tác động tích cực 
trở lại đối với hoạt động kinh doanh 
của NH, nâng cao chất lượng dịch vụ 
ngân hàng.

- Tăng cường thương hiệu và uy tín 

của NH trên thị trường đồng thời tạo thêm năng lực đổi mới, 
giảm bớt sự biến động của lợi nhuận theo thời gian do khả 
năng sinh lợi của ngành NH và bảo hiểm thường biến động 
không theo cùng một chu kỳ.

- Việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm giúp giảm thiểu rủi 
ro không thu hồi được nợ của NH đối với các khoản cho vay. 
Khoản vay được mua bảo hiểm là một trong những biện 
pháp để các NH có thể quản trị rủi ro nợ xấu.

- Giúp tăng nguồn vốn huy động của NH từ phía CTBH. Có 
thể thấy trong các thỏa thuận hợp tác của các CTBH Việt 

 

 

An tâm gánh nặng sẻ chia

BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ

Nam với các NH đều bao hàm các thỏa thuận đầu tư tiền 
hoặc phí bảo hiểm thu được vào NH.

* Lợi ích đối với CTBH:
- CTBH khi triển khai bán sản phẩm qua NH sẽ có thêm 
nguồn KH mới là các KH của NH, từ đó CTBH có thêm cơ hội 
để bán các sản phẩm khác cho KH này. BHTDCN là sản phẩm 
mới, đối tượng KH có chọn lọc sẽ giúp CTBH mở rộng thị 
phần, gia tăng doanh số, tiết kiệm chi phí bán hàng và giảm 
được chi phí phân phối sản phẩm.

- CTBH có thể tiếp cận và sử dụng nguồn dữ liệu rất lớn về 
KH của NH, qua đó giảm chi phí phân phối sản phẩm. Có thể 
thấy, những KH của NH là những KH tiềm năng lớn đối với 
các CTBH vì họ thường có thu nhập trung bình khá trở lên và 
ít nhiều có thói quen sử dụng dịch vụ tài chính.

- Đa dạng hóa các kênh phân phối, 
tăng cường khả năng cạnh tranh 
nhất là trong giai đoạn thị trường 
bão hòa, đồng thời giảm bớt sự biến 
động lợi nhuận theo thời gian, rõ 
ràng, bancassurance giúp giảm bớt 
sự lệ thuộc của CTBH vào hệ thống 
đại lý và môi giới.

- Tăng cường thương hiệu và uy 
tín của CTBH trên thị trường trong 
việc sử dụng uy tín và thương hiệu 
của NH vì trên thực tế hệ thống NH 
thường có uy tín rất lớn trong đời 
sống kinh tế xã hội.

- Việc bán các sản phẩm NH cho KH 
tham gia bảo hiểm, sẽ giúp giảm 
thiểu rủi ro phát sinh từ việc giao 
dịch bằng tiền mặt, giải quyết tốt 
bài toán thu phí, thanh toán quyền 
lợi bảo hiểm bằng tiền mặt. Điều này 
đặc biệt có ý nghĩa đối với Việt Nam 
khi người dân có thói quen sử dụng 

tiền mặt cao, giúp CTBH giải quyết bài toán lớn về lực lượng 
thu phí bảo hiểm.

Đẩy mạnh sự liên kết chặt chẽ giữa NH và CTBH 
để khai thác sản phẩm BHTDCN
BHTDCN có tác dụng hết sức quan trọng đối với nền kinh 
tế, bất kỳ ở quốc gia nào dù đã phát triển hay đang phát 
triển, chính phủ luôn tìm nhiều cách khác nhau để thúc đẩy, 
khuyến khích hoạt động bảo hiểm nói chung và BHTDCN 
nói riêng phát triển. Bancassurance là một hoạt động liên 
kết khách quan cùng với sự lớn mạnh của ngành NH và bảo 
hiểm. Chính vì vậy cả hai ngành bảo hiểm và NH cần đẩy 

mạnh sự hợp tác trong việc triển khai sản phẩm BHTDCN 
để có thể đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của mình với 
những giải pháp cụ thể như sau:

* Đối với NH: 
- NH cần thường xuyên thực hiện nghiên cứu thị trường, ng-
hiên cứu mức độ thỏa mãn của KH để đề xuất CTBH cải tiến 
sản phẩm hiện có, phát triển sản phẩm mới cho phù hợp với 
nhu cầu KH. NH phối hợp CTBH bổ sung thêm các quyền 
chọn khi KH tham gia bảo hiểm tín dụng. 

- NH nên phối hợp CTBH xây dựng tỷ lệ phí tăng dần theo 
mức độ rủi ro của nhóm ngành mà KH tham gia. NH nên ng-
hiên cứu để đưa ra tỷ lệ phí thích hợp với từng nhóm tuổi, tỷ 
lệ phí thấp cho nhóm tuổi thấp và tăng dần cho các nhóm 
tuổi cao hơn.

- Các NH cần nghiên cứu cải tiến quy trình để đơn giản hóa 
thủ tục, giúp tiết kiệm thời gian cho KH và cho chính nhân 
viên ngân hàng. Ngoài ra, các NH cần nghiên cứu về khả 
năng tích hợp công nghệ để giản lược các bước không cần 
thiết trong việc phối hợp giữa các bên. 

- Hiện nay, hệ thống ngân hàng vẫn còn e ngại chia sẻ thông 
tin KH với các CTBH. Do đó, hai tổ chức này cần chủ động 
hơn nữa trong việc tạo điều kiện và khuyến khích đối tác 
cung cấp thông tin cho nhau để bancassurance có thêm 
nhiều điều kiện phát triển.

- Các nhân viên ngân hàng cũng cần được đào tạo kiến thức 
về BHTDCN để có thể phối hợp với tổ chức cung cấp sản 
phẩm tư vấn trực tiếp cho KH có nhu cầu. 

* Đối với CTBH:
- Nâng cấp hệ thống thông tin giữa CTBH và NH, đảm bảo 
liên kết được cơ sở dữ liệu về KH, cơ chế thu chi hộ… đặc biệt 
là phần mềm quản lý tập trung để hai bên có thể giám sát 
được kết quả hợp tác kinh doanh một cách thường xuyên. 
Các CTBH cần nhanh chóng nắm bắt và ứng dụng các thành 
tựu của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông 
tin vào quá trình khai thác và quản lý hoạt động kinh doanh 
nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm chi phí quản 
lý, hạ phí bảo hiểm một cách hợp lý.

- CTBH cần chú trọng quảng bá hình ảnh của mình để nâng 
cao tính cạnh tranh. Nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua: 
việc giải quyết nhanh chóng, hợp lý công tác bồi thường tổn 
thất trong các trường hợp xảy ra rủi ro được bảo hiểm, chính 
sách chăm sóc KH…. Điều này sẽ tạo lòng tin cho NH và cho 
chính KH.
- Tổ chức các khóa đào tạo về bảo hiểm tín dụng cho nhân 
viên ngân hàng. Các khóa học sẽ cung cấp cho học viên 
những kiến thức tổng quan và cơ bản nhất về bảo hiểm tín 

dụng. Đặc biệt, cần chú trọng đào tạo phần kỹ năng bán 
hàng giành cho các nhân viên ngân hàng như: kỹ năng tư 
vấn, giới thiệu và thuyết phục KH…

- CTBH cần kết hợp với NH để nâng cao chất lượng dịch vụ 
hậu mãi và mở rộng chương trình hậu mãi cho KH: ưu đãi về 
lãi suất, phí bảo hiểm….

Khi đời sống xã hội ngày càng được nâng cao thì con 
người càng có nhu cầu được đảm bảo an toàn cho 
tương lai. Những rủi ro như tai nạn giao thông, tai nạn 
lao động, các bệnh hiểm nghèo … đang trở nên hết sức 
phức tạp. Từ khi xuất hiện bảo hiểm tín dụng cá nhân 
đã đóng góp rất lớn cho nền kinh tế, cho phép giảm tổn 
thất do rủi ro tín dụng, giúp tạo điều kiện để tăng dòng 
vốn vào nền kinh tế, giúp nền kinh tế tăng trưởng bằng 
việc giúp các NH yên tâm hơn khi cho vay các khoản vay 
có bảo hiểm.
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Thế giới đang thay đổi, ngành bảo hiểm cũng 
đang thay đổi và như vậy, lĩnh vực đào tạo bảo 
hiểm cũng cần phải thay đổi. ANZIIF (Australian 
and New Zealand Institute of Insurance and 
Finance: ANZIIF) đang hợp tác với các công ty 
trong ngành để thiết kế các chương trình đào 
tạo chuyên biệt dành cho các chuyên gia và lực 
lượng nhân sự trong doanh nghiệp bảo hiểm.

Trong 05 năm vừa qua, hoạt động đào tạo bảo hiểm đã tự 
tìm thấy hướng đi mới cho mình. Với học viên đến từ khắp 
nơi trên thế giới cùng cách nhìn nhận mới về việc học tập, 
các trường đại học và các cơ sở đào tạo khác đã sử dụng 
công nghệ đào tạo trực tuyến đồng thời tư duy lại về nội 
dung đào tạo cũng như phương pháp đào tạo. Hướng theo 
xu thế đó, ANZIIF đã phối hợp với các công ty trong ngành 
bảo hiểm để đưa hoạt động đào tạo bảo hiểm lên một tầm 
cao mới.

Mô hình đào tạo đổi mới 
Trưởng bộ phận Đào tạo - Sự kiện - Quốc tế của ANZIIF, ông 
Anton Barnett-Harris cho rằng, trong kỷ nguyên trước cuộc 
cách mạng trực tuyến, mô hình học tập dường như không 
có sự thay đổi đáng kể nào. Việc duy trì hình thức đào tạo tập 
trung đã diễn ra quá lâu - học viên và giảng viên cùng có mặt 
tại địa điểm và lịch trình định trước; tại đó, giảng viên truyền 
tải từng chủ điểm kiến thức tới học viên. Xã hội đang ngày 
càng bỏ xa mô hình học tập dạng tập trung này bởi sự phát 
triển vượt bậc của công nghệ. Nếu quyết định theo học một 
Khóa học trực tuyến dạng mở (MOOC - Massive Open On-
line Course), chúng ta có thể truy cập miễn phí các bài giảng 
được sử dụng tại các trường như MIT, Harvard, Oxford, do 
những chuyên gia hàng đầu trên thế giới biên soạn. Chính 
điều này đã làm cho việc giảng dạy và học tập có những thay 
đổi mạnh mẽ.

Xét về khía cạnh thực tế, sự thay đổi này có ý nghĩa như thế 
nào?

Trước hết, theo ông Anton, sự thay đổi này mang đến cho 
học viên một cách thức học tập hoàn toàn mới dựa trên 
phong cách học, lối sống và yêu cầu đặc thù với vị trí nghề 

Tương lai tươi sáng của ngành đào tạo bảo hiểm

nghiệp của học viên. Phương pháp đào tạo mới của ANZIIF 
cung cấp các bài giảng video, giáo trình, tài liệu, tình huống, 
film tài liệu,… để giúp học viên học tập hiệu quả nhất theo 
thời gian và địa điểm phù hợp với họ. Khi được triển khai 
hiệu quả, học tập trực tuyến sẽ tạo ra các cộng đồng xã hội, 
thúc đẩy cơ hội gặp gỡ và kết nối rộng khắp. Giống như việc 
chúng ta kết hợp với những người có cùng sở thích trong 
đời sống thực thông qua các phương tiện truyền thông xã 
hội; một học viên có thể kết hợp với các học viên khác trong 
khóa học, bao gồm cả thành viên trong nhóm hướng dẫn 
và nhóm học tập. Hệ thống học trực tuyến hiện đại cũng hỗ 
trợ học viên kết nối nhanh chóng tới giảng viên, trợ giảng và 
các chuyên gia thông qua phương tiện như điện thoại, tin 
nhắn, thư điện tử. Trong môi trường học trực tuyến như vậy, 
mọi người đều có thể nghe, đọc và tiếp nhận được thông tin, 
kiến thức thông qua các cuộc thảo luận.

Không giống các trường đại học đào tạo sinh viên theo các 
chuyên ngành, các tổ chức giáo dục như ANZIIF luôn điều 
chỉnh các chương trình đào tạo theo nhu cầu thực tiễn của 
ngành nghề. Học viên của ANZIIF là những người đã đi làm 
với mục tiêu học tập là nâng cao trình độ chuyên môn. 
Thông thường các chương trình đào tạo tại Australia được 
thiết kế bám theo Hệ thống Chương trình Đào tạo Nghề ng-
hiệp Australia (AQTF). Các chương trình đào tạo này được 
thiết kế dựa trên những tiêu chuẩn do cơ quan giám sát đưa 
ra và ANZIIF cũng xây dựng chương trình của mình theo 
những tiêu chuẩn này. 

Ông Anton cho biết: “Những gì chúng tôi đang làm tại ANZIIP 
bắt đầu bằng việc đặt ra các câu hỏi: Học viên của chúng tôi 
là ai? Các công ty bảo hiểm trong ngành đang mong muốn 
điều gì? và Làm thế nào để xây dựng hệ thống chương trình 
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đào tạo đáp ứng được những nhu cầu đó? Vì thế, chúng tôi 
đã thiết kế bộ khung năng lực mà trong đó chỉ ra những yêu 
cầu theo từng vị trí chức danh và đòi hỏi của thực tiễn”. 

Sự phối hợp của ANZIIF với đối tác và các ngành khác đã 
cho phép ANZIIF có được thông tin thị trường chính xác, 
xác định rõ những vị trí công việc hiện thời, đồng thời xây 
dựng chương trình đào tạo đáp ứng được nhu cầu của tình 
hình kinh doanh hiện tại và tương lai. Các kỹ năng, hành vi 
và kiến thức yêu cầu cho từng vị trí công việc được làm rõ; 
các chương trình đào tạo được phát triển để thúc đẩy học 
tập chuyên sâu theo từng lĩnh vực. Tóm lại, toàn bộ hệ thống 
đào tạo của ANZIIF đã được định hình lại để phù hợp hơn với 
ngành bảo hiểm hiện nay.

Phương pháp học tập mới dành cho học viên
Trước đây, việc hoàn thành một học phần học trực tuyến 
theo kỳ với một vài chủ đề chuyên môn khác nhau sẽ mất 
khoảng 12 tuần. Sau khi kết thúc, học viên sẽ đạt được một 
cấp độ năng lực nhất định và được cấp chứng chỉ hoàn 
thành. Tuy nhiên, theo phản hồi của học viên, những “đơn vị 
kỹ năng” càng chuyên biệt và chi tiết sẽ càng hữu ích đối với 
yêu cầu đào tạo tại nơi làm việc. Do đó, ANZIIF đã xem xét lại 
toàn bộ các chương trình giảng dạy, từ đó phát triển một hệ 
thống đào tạo với các khóa học kỹ năng ngắn, chuyên sâu 
và chi tiết, được tiến hành độc lập trong hai tuần. Học viên 
theo đó có thể chủ động lựa chọn các đơn vị kỹ năng cụ thể. 
Những nhân viên mới có thể chọn tất cả các đơn vị kỹ năng 
được đưa ra trong từng lĩnh vực; những nhân viên đã có kinh 
nghiệm có thể lựa chọn một hoặc hai đơn vị kỹ năng mà 
mình thiếu hụt để tham gia học tập. Ông Anton chia sẻ khi 
miêu tả về những yêu cầu nghề nghiệp và mong muốn của 
tổ chức mà các khóa học mới đang hướng tới: “Đó chính là 

việc vẽ nên bức tranh tương lai, tạo ra những nét riêng biệt 
cho bạn hoặc nhân viên của bạn”. 

Các bài học kỹ năng của ANZIIF không chỉ dựa trên lý thuyết 
mà còn dựa trên thực tiễn, với việc đưa vào các tình huống 
học viên thường xuyên gặp phải trong công việc. Việc đào 
tạo và đánh giá sau đào tạo được thực hiện đồng thời đối với 
các nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp bảo hiểm. 
Quá trình học tập theo đó sẽ gắn sát nhất với thực tiễn công 
việc. Những người thiết kế chương trình, ví dụ như Jason 
Plevras - Trưởng Dự án Đào tạo ANZIIF, đã xây dựng chương 
trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ với các tình huống mà 
học viên phải tiến hành các nghiên cứu thực tế mới có thể 
giải quyết. 

Ông Jason cho rằng “Đây không chỉ đơn thuần là việc học 
mà còn phải vận dụng kiến thức để ra các quyết định cụ thể. 

ANZIIF và đối tác NIBA trong đào tạo môi giới

Trong tháng 11-2015, ANZIIF và NIBA (National Insurance 
Brokers Association - Hiệp hội môi giới bảo hiểm quốc gia - 
Australia) đã ký kết một thỏa thuận hợp tác mang tính lịch sử 
trong phát triển và cung cấp dịch vụ đào tạo môi giới.

 Theo thỏa thuận này, ANZIIF sẽ trở thành nhà cung cấp được 
ưu tiên của NIBA trong đào tạo bảo hiểm và cả hai bên sẽ hợp 
tác để phát triển đào tạo môi giới, bao gồm các khoá đào tạo kỹ 
năng của ANZIIF, thực hiện các nghiên cứu đào tạo, tiếp tục hợp 
tác và khởi xướng đổi mới trong lĩnh vực bảo hiểm.

Tại Diễn đàn Đào tạo Môi giới ANZIIF-NIBA tổ chức tại 
Sydney, Giám đốc điều hành NIBA, ông Dallas Booth phát biểu 
rằng, thỏa thuận hợp tác này thể hiện sự cam kết của hai bên 
nhằm bảo đảm các nhà môi giới được tiếp cận với những khóa 
đào tạo đẳng cấp quốc tế.

“Các hoạt động đào tạo có chất lượng sẽ duy trì nền tảng cho 
việc chuyên nghiệp hóa đội ngũ môi giới bảo hiểm. Cả NIBA và 
ANZIIF sẽ phối hợp chặt chẽ để đáp ứng nhu cầu học tập của các 
nhà môi giới hiện nay, đồng thời giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho 
những thử thách trong tương lai”.

Là một tổ chức đào tạo phi lợi nhuận lớn trong lĩnh vực đào 
tạo - huấn luyện và phát triển nghề nghiệp bảo hiểm, những 
thỏa thuận (liên quan đến đào tạo môi giới) của ANZIIF được 
xem là sự mở rộng mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành 
bảo hiểm và của hai tổ chức.

Theo Prue Willsford, Giám đốc điều hành ANZIIF, “Với vai trò 
là một tổ chức đào tạo phi lợi nhuận, lý do cho sự tồn tại của 
chúng tôi chính là sự thành công và phát triển của thị trường bảo 
hiểm, ngành nghề môi giới cũng như các nhà môi giới. Chúng 
tôi rất vui mừng khi ANZIIF và NIBA có thể hợp tác một cách hiệu 
quả và tự tin cùng nhau cung cấp cho các nhà môi giới bảo hiểm 
những dịch vụ đào tạo tốt nhất”.
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Chúng tôi cung cấp các cách thức để học viên tự khám phá, 
từ đó nhận biết được những khả năng sẽ xảy ra mỗi khi họ 
đưa ra quyết định. Trong các khoá học, họ không cần viết 
luận mà thực sự được trải nghiệm các hoạt động đào tạo. 
Các kết quả đút rút được là vô cùng quan trọng đối với 
những lĩnh vực có nhiều phương án giải quyết”. 

Phương pháp học tập theo tình huống dựa trên nguyên tắc 
4C: Bối cảnh (Context), Thách thức (Challenge), Các phương 
án (Choices) và Kết quả (Consequence). Học viên sau khi 
nắm được những kiến thức tổng quát thông qua các tình 
huống, phải đưa ra các quyết định dựa trên những gì họ đã 
học và kinh nghiệm của bản thân, sau đó theo dõi từng kết 
quả tới tận cùng.

Các thông tin sử dụng cho các tình huống đào tạo được xây 
dựng dựa trên Bản giới thiệu sản phẩm của các công ty trong 
ngành. Người học được phân quyền giống như trong thực 
tế, tiếp cận các tài liệu liên quan về bảo hiểm mà phần lớn 
được lấy từ thực tiễn đang triển khai trên thị trường.

Có bao nhiêu đơn vị kỹ năng được cung cấp trong các 
chương trình đào tạo trực tuyến riêng biệt sau hiệu chỉnh 
của ANZIIF? Cho đến thời điểm hiện tại, các chuyên gia dự 
án đào tạo đã xác định được 108 mảng kiến thức cần thiết. 
Tuy nhiên, con số này sẽ thay đổi khi xuất hiện các chủ đề 
mới trong môi trường bảo hiểm biến động không ngừng. 
Ông Anton nói, “Các khóa học được phát triển theo hướng 
linh hoạt, có mục tiêu rõ ràng với chi phí hợp lý. Các công ty 
bảo hiểm đều muốn nâng cao năng lực cho nhân viên của 
họ theo cách thức đáp ứng được yêu cầu năng lực riêng biệt 
của từng phòng ban”. Với nhu cầu, kỳ vọng của các công ty 
bảo hiểm và đặc thù ngành nghề, hình thức đào tạo cá nhân 
hoá như các đơn vị kỹ năng mà ANZIIF đang cung cấp sẽ 
giúp cho các cá nhân và tổ chức ngày càng tiến gần hơn đến 
thành công. Bộ Luật Hình sự năm 2015 gồm 26 chương 426 điều, có hiệu 

lực từ 01/7/2016. Đến thời điểm Bộ Luật Hình sự có hiệu lực, 
một số hành vi phạm tội trong lĩnh vực trật tự quản lý kinh 
tế trước đây sẽ không còn bị truy cứu trách nhiêm hình sự; 
Bên cạnh đó, một số tội danh trong lĩnh vực sản xuất, kinh 
doanh, thương mại được Bộ Luật Hình sự 2016 sửa đổi, bổ 
sung, cụ thể như sau:

Đưa Pháp nhân thành chủ thể của tội phạm
Lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp hình sự của nước ta, Bộ 
Luật Hình sự năm 2015 bổ sung chế định trách nhiệm hình 
sự của pháp nhân (Điều 2). Quy định về trách nhiệm hình sự 
của pháp nhân được tập trung tại Chương XI gồm 16 điều 
(từ điều 74 đến điều 89). Chế định này còn được quy định tại 
một số điều khác về tội phạm trong các lĩnh vực: sản xuất, 
kinh doanh, lưu thông hàng hoá; thuế, chứng khoán, bảo 
hiểm và các lĩnh vực kinh tế khác (29 tội danh có thể khởi tố 
pháp nhân). Bộ Luật Hình sự đã xác định rõ giới hạn áp dụng 

Theo Chris Sheedy, The Journal Số 04/2015, Học viện Tài chính bảo hiểm 
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chế định trách nhiệm hình sự của pháp nhân theo hướng 
hẹp cả về chủ thể lẫn loại tội phạm mà pháp nhân phải chịu 
trách nhiệm hình sự. Bộ Luật cũng tăng phạt tiền khi là hình 
phạt chính đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

Về chủ thể, theo khoản 2 Điều 2 quy định: chỉ pháp nhân 
thương mại nào phạm tội được quy định tại điều 76 của Bộ 
Luật Hình sự thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Về loại 
tội, theo Điều 76 quy định: pháp nhân thương mại chỉ phải 
chịu trách nhiệm hình sự đối với 31 tội danh được liệt kê cụ 
thể tại Điều 76. Các tội danh này đều thuộc nhóm tội phạm 
về kinh tế và nhóm tội phạm về môi trường.  Đồng thời, 
Điều 75 cũng quy định rõ 04 điều kiện để một pháp nhân 
thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự, bao gồm: (i) hành 
vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân; (ii) hành 
vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc 
chấp thuận của pháp nhân; (iii) hành vi phạm tội được thực 
hiện vì lợi ích của pháp nhân và (iv) chưa hết thời hiệu truy 
cứu trách nhiệm hình sự

Về chế tài áp dụng đối với pháp nhân phạm tội bao gồm 03 
hình phạt chính (phạt tiền, đình chỉ hoạt động có thời hạn 
và đình chỉ hoạt động vĩnh viễn); 03 hình phạt bổ sung (cấm 
kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định; 
cấm huy động vốn; phạt tiền khi không áp dụng là hình phạt 
chính) và 04 biện pháp tư pháp (tịch tu vật, tiền trực tiếp liên 
quan đến tội phạm; trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường 

thiệt hại; buộc công khai xin lỗi; buộc khôi phục lại tình trạng 
ban đầu; buộc thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, 
ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra).

Sửa đổi, bổ sung và chi tiết hóa nhiều tội phạm 
về kinh tế
Thứ nhất, Bộ Luật Hình sự 2015 xóa bỏ một số tội về kinh tế.
Để đồng bộ với các quy định của Hiến pháp, pháp luật về 
doanh nghiệp, đầu tư, Bộ Luật Hình sự 2015 phi tội phạm 
hoá đối với 04 tội danh gồm: Tội kinh doanh trái phép; Báo 
cáo sai trong quản lý kinh tế; Vi phạm quy định về cấp văn 
bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; sử dụng trái phép 
quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng.

Thứ hai, Bộ Luật Hình sự 2015 đã sửa đổi, bổ sung và cụ thể 
hóa một số tội về kinh tế. Ngoài các tội trước đây Bộ Luật 
Hình sự năm 1999 đã quy định và được ghi nhận tiếp tục tại 
lần này như: trốn thuế; cho vay nặng lãi trong giao dịch dân 
sự; buốn bán tem, vé giả; in, phát hành, mua bán trái phép 
hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; vi phạm quy 
định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân 
sách nhà nước; lập quỹ trái phép; vi phạm quy định trong 
hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài; làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả; làm, 
tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả 
hoặc các giấy tờ có giá giả khác; các hành vi vi phạm chứng 
khoán, đất đai, rừng, tài nguyên…, Bộ Luật Hình sự 2015 đã 
chi tiết hóa, sửa đổi, bổ sung nhiều tội danh mới rất đáng 
được lưu ý trong lĩnh vực kinh tế, nhất là hoạt động kinh 
doanh của các doanh nghiệp, bao gồm: Tội làm giả tài liệu 
trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán (Điều 212); Tội 
gian lận trong kinh doanh bảo hiểm (Điều 213); Tội gian lận 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (Điều 213); Tội gian 
lận bảo hiểm y tế (Điều 214); Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động 
(Điều 216); Tội vi phạm quy định về cạnh tranh (Điều 217); 
Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản (Điều 
218); Tội vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử 
dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 220); 
Tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả 
nghiêm trọng (Điều 221); Tội vi phạm quy định về đấu thầu 
gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 222); Tội thông đồng, bao 
che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 
223); Tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây 
hậu quả nghiêm trọng (Điều 224); Tội vi phạm quy định về 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (Điều 
230); Tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng, cho công cụ, 
thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật 
(Điều 285); Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công 
khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng (Điều 
291); Tội cưỡng bức lao động (Điều 297).
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Áp lực nợ công - cái nhìn trực diện
Áp lực thâm hụt ngân sách đến nợ công
Số liệu về tỷ lệ thâm hụt ngân sách Nhà nước (NSNN) hàng 
năm/GDP của Bộ Tài chính (MOF) thấp hơn so với con số thực 
tế. Lý do là trong dự toán và cập nhật ngân sách nhà nước 
(NSNN), MOF luôn để ước tính GDP cao hơn so với số liệu của 
Tổng cục Thống kê (GSO). Ví dụ, số liệu tỷ lệ thâm hụt NSNN/
GDP do MOF công bố cho năm 2014 là 5,3% GDP, trong khi 
con số hiệu chỉnh theo số liệu GDP thực tế theo công bố của 
GSO là 5,7%. Như vậy, ước tính GDP thiếu cập nhật của MOF 
đã làm cho công chúng có phần nghi ngại về tính chính xác 
của số liệu thâm hụt NSNN và qua đó hiểu không đầy đủ về 
áp lực của thâm hụt NSNN đến nợ công. Hình 1 cho thấy sự 
khác biệt giữa hai cách tính và số liệu thâm hụt NSNN theo 
công bố của GSO luôn cao hơn xấp xỉ 0,4% GDP so với mức 
thâm hụt theo công bố của MOF. 

Hiểu đúng về con số thâm hụt nêu trên có ý nghĩa quan trọng 
trong ước tính áp lực của thâm hụt NSNN lên nợ công. Theo 
số liệu cập nhật trước kỳ họp Quốc hội vào tháng 3/2016, 
tổng bội chi NSNN trong năm 2015 là 256.000 tỷ đồng, cao 
hơn 30.000 tỷ đồng so với dự toán trước đây của MOF. Nếu 
trừ đi phần chi trả nợ và viện trợ, 150.000 tỷ đồng, chúng ta 
sẽ thấy được áp lực ròng của thâm hụt NSNN lên nợ công 
trong giai đoạn 2014-2015, 106.000 tỷ đồng, tương đương 
với 2,5% GDP theo con số cập nhật GDP thực của GSO. Như 
vậy, tỷ lệ nợ công/GDP trong năm 2015 là 62,2% - sát với con 
số công bố gần đây của MOF. Nếu theo cách tiếp cận này 
thì có thể dự báo thâm hụt NSNN trong năm 2016 sẽ làm 
tăng nợ công thêm khoảng 2,1% GDP. Tổng nợ công trong 
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Hình 1: Bức tranh đầy đủ hơn về thâm hụt ngân sách

Bảng 1: Áp lực thâm hụt ngân sách đến nợ công

Nguồn: MOF, GSO, và tính toán của BVSC 

Nguồn: MOF, GSO, và tính toán của BVSC

năm 2016 ước tính tương đương 64,3% GDP, gần chạm tới 
ngưỡng trần nợ công (65%) theo Chiến lược quản lý nợ công 
đến năm 2020.   

Năm 2014 2015e 2016f

Bội chi (tỷ VNĐ) 153.900 256.000 254.000
Chi trả nợ và viện trợ 

(tỷ VNĐ)
120.000 150.000 155.100

Bội chi (trừ trả nợ và viện trợ, tỷ VNĐ) 33.900 106.000 98.900

Bội chi/GDP (nợ công  tăng thêm hàng năm) 0,9% 2,5% 2,1%

Nợ công/GDP 59,6% 62,2% 64,3%

2016 – Thời điểm nhạy cảm của nợ công
Năm 2016 sẽ là thời điểm nhạy cảm của nợ công khi đây là 
năm mở đầu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-
2020 và nợ công theo ước tính sẽ tiếp cận sát mức trần nợ 
công 65% GDP. Ràng buộc này sẽ khiến Chính phủ không 
còn nhiều dư địa để tiếp tục đẩy tỷ lệ nợ công/GDP lên mức 
cao hơn trong những năm sau đó, gây áp lực lớn trong việc 
hoạch định các nguồn lực tài chính phục vụ tăng trưởng giai 
đoạn 2017-2020. 

Các khoản bảo lãnh vay nợ của Chính phủ và phát hành nợ 
của chính quyền địa phương có thể bị thu hẹp trong giai 
đoạn 2016-2020. Xét trong cơ cấu nợ công thì vay nợ trực 
tiếp của Chính phủ chiếm phần lớn, 50,3% GDP trong năm 
2015, phần còn lại là nợ do Chính phủ bảo lãnh và nợ của 
chính quyền địa phương. Về nguyên lý, Chính phủ vẫn có 
thể tiếp tục đẩy tỷ lệ vay nợ trực tiếp lên hạn mức 55% GDP 
vào năm 2020, nhưng điều này sẽ buộc Chính phủ phải thu 
hẹp tương ứng các khoản bảo lãnh và vay nợ của chính 
quyền địa phương ngay từ bây giờ để đảm bảo tổng nợ công 
không vượt mức trần 65% GDP trong những năm tiếp theo. 
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Hình 2: Rủi ro nợ công (%GDP)

ThS. Nguyễn Xuân Bình 
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Như vậy, ở kịch bản cơ sở, áp lực gia tăng nợ công trong năm 
2016 được giả định hoàn toàn đến từ vay nợ trực tiếp của 
Chính phủ. Giả định này là có cở sở khi Chính phủ vẫn duy 
trì một mức huy động cao trên thị trường trái phiếu, 220.000 
tỷ đồng trong năm 2016, và có kế hoạch phát hành thêm 
3 tỷ USD trái phiếu quốc tế để đảo nợ và vay thêm cũng 
trong năm nay. Theo kịch bản này, vay nợ trực tiếp của Chính 
phủ sẽ tăng ròng thêm 2% GDP trong năm 2016, đẩy vay nợ 
trực tiếp của Chính phủ lên 52,3% GDP. Vay nợ trực tiếp của 
Chính phủ sẽ tăng mạnh trong năm 2016, sau đó tăng dần 
đều và chạm ngưỡng 55% GDP trong năm 2019. Theo kịch 
bản cơ sở này, tổng nợ công sẽ chạm trần 65% ngay trong 
năm 2017.

Chính phủ dường như muốn đẩy mạnh vay nợ nước ngoài 
với kế hoạch phát hành 3 tỷ đô la Mỹ trái phiếu quốc tế trong 
năm 2016. Số liệu thống kê cho thấy trong năm 2015 vay nợ 
nước ngoài của Chính phủ chiếm 24,5% GDP, thấp hơn so với 
mức vay nợ trong nước, 25,8%. Nếu kế hoạch phát hành 3 tỷ 
đô la Mỹ trái phiếu quốc tế được thực hiện thành công trong 
năm 2016, mức vay nợ nước ngoài sẽ được đẩy lên mức cao, 
chiếm 26% GDP, xấp xỉ mức vay nợ trong nước, 26,3% GDP. 

Trong điều kiện thuận lợi, Chính phủ có thể tiếp tục đẩy 
mạnh vay nợ nước ngoài trong những năm sau đó, khiến vay 
nợ nước ngoài chạm ngưỡng hạn mức trần trong năm 2019, 
27,5% GDP (không quá 50% nợ trực tiếp của Chính phủ). 
Diễn biến trên thị trường tiền tệ thế giới gần đây dường như 
đang hậu thuẫn cho Chính phủ đẩy mạnh tiến trình này. Kết 
quả cuộc họp tháng 3/2016 của FED đã làm giảm áp lực tăng 
lãi suất USD vào cuối năm khi tổ chức này hạ lãi suất mục 
tiêu từ 1,4% trong dự báo trước đây xuống 0,9%. Chính phủ 
có thể tranh thủ thời gian này để phát hành trái phiếu quốc 
tế với lãi suất hợp lý. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh phát hành 
trái phiếu quốc tế trong năm nay một phần cũng nhằm làm 
giảm nhu cầu phát hành trái phiếu trong nước (sau khi đã 
đẩy mạnh trong năm 2015), tránh gây sức ép quá lớn lên mặt 

bằng lãi suất cho khu vực doanh nghiệp.
Tăng ròng dư nợ nước ngoài của Chính phủ sẽ tăng mạnh 
trong năm 2016, dự báo đạt khoảng 181.000 tỷ đồng, so 
với khoảng 86.000 tỷ đồng trong năm trước đó. Mức tăng 
ròng này chiếm 56% tổng dư nợ tăng thêm của Chính phủ 
trong năm 2016, 321.000 tỷ đồng, phần còn lại là các khoản 
vay nợ trong nước của Chính phủ. Tăng ròng trong vay nợ 
nước ngoài của Chính phủ trong năm 2016 chủ yếu đến từ 
việc phát hành thêm 3 tỷ USD trái phiếu quốc tế và dự kiến 
vốn ODA giải ngân đạt 5 tỷ USD. Dự báo này cũng tính đến 
khả năng 750 triệu USD trong số 3 tỷ USD trái phiếu sẽ được 
dùng để đảo nợ cho khoản nợ trái phiếu phát hành vào năm 
2005. Dư nợ trong nước của Chính phủ dự báo sẽ tăng ròng 
thêm khoảng 126.000 tỷ đồng trong năm 2016, giảm nhẹ 
so với mức của năm 2015, 141.000 tỷ đồng. Tăng ròng dư 
nợ giảm trong năm 2016 do Chính phủ đặt kế hoạch phát 
hành trái phiếu trong nước ở mức thấp hơn so với mức thực 
hiện của năm trước, 220.000 tỷ đồng so với mức thực hiện 
256.000 tỷ đồng của năm 2015.  

Chính phủ có thể làm gì để thu xếp các nguồn 
lực tài chính trong giai đoạn 2016-2020
Trong điều kiện có ràng buộc chặt về quản lý nợ công theo 
chiến lược quản lý nợ công, đâu sẽ là “lối ra” cho Chính phủ 
để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP đầy tham vọng 
6,5%-7% trong giai đoạn 2016-2020? Trong báo cáo này 
chúng tôi tập trung nhấn mạnh một số giải pháp chính.

Tăng cường kỷ luật tài khóa, gia tăng công tác quản lý và 
kiểm soát đối với các khoản chi từ ngân sách nhà nước. Chính 
phủ sẽ khó có thể tiếp tục gia tăng tỷ lệ huy động/GDP cho 
ngân sách nhà nước, do tỷ lệ này đang ở mức cao và đã gia 
tăng mạnh trong mấy năm vừa qua. Giải pháp chính giúp 
kiểm soát thâm hụt ngân sách và nợ công trong thời gian 
tới đó là kiểm soát chi. Thực tế là tỷ trọng chi thường xuyên 
trong ngân sách nhà nước đang ở mức rất cao, chiếm đến 
82% tổng chi trong năm 2015, tăng mạnh so với tỷ lệ 69% 
trong năm 2010. Điều này phản ánh thực tế là công tác kiểm 
soát chi thường xuyên còn lỏng lẻo, khiến số liệu quyết toán 

Nguồn: WB, MOF, GSO, và tính toán của BVSC
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Hình 4: Tăng ròng dư nợ công 2015 – 2016 (Tỷ đồng)
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ngân sách thường cao hơn nhiều do với số liệu dự toán. Bên 
cạnh đó, nhiều khoản chi còn mang tính cấp phát, không có 
nghĩa vụ hoàn trả, hay chi phí sử dụng vốn thấp đã khiến đối 
tượng hưởng thụ không có động lực để sử dụng vốn một 
cách có hiệu quả nhất, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Việc 
tăng lãi suất cho các khoản vay từ ngân sách nhà nước sẽ là 
một giải pháp quan trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đẩy mạnh sự tham gia của khu vực tư nhân và các nhà đầu tư 
nước ngoài trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cung 
cấp dịch vụ công có thể là một giải pháp cần đẩy mạnh hơn 
nữa khi nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách có thể bị 
hạn chế từ năm 2017 (do tỷ lệ nợ công đã tiến sát trần). Nghị 
định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác 
công tư (PPP) là nền tảng pháp lý quan trọng nhằm thu hút 
các nguồn lực tài chính ngoài nhà nước tham gia đầu tư vào 
các lĩnh vực trước đây tưởng như là “lãnh địa” của khu vực 
nhà nước. Trong bối cảnh ngân sách nhà nước đang thâm 
hụt mạnh trong 5 năm trở lại đây, nghị định này đã tạo cơ 
hội cho khu vực tư nhân và các nhà đầu tư nước ngoài tham 
gia vào những dự án kết cấu hạ tầng quan trọng của quốc 
gia như hệ thống đường giao thông và năng lượng, đồng 
thời góp phần quan trọng giảm áp lực chi đầu tư phát triển 
từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, trong thời gian tới chính 
phủ cần tiếp tục hoàn thiện luật lệ và cơ chế để có thể thu 
hút sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư 

phát triển kết cấu hạ tầng và nhận chuyển nhượng lại các dự 
án đầu tư đã hoàn thiện từ khu vực nhà nước.

Đẩy mạnh vay nợ trực tiếp, thu hẹp các khoản vay được 
Chính phủ bảo lãnh và các khoản vay của Chính quyền địa 
phương. Như đã đề cập ở trên, chính phủ có thể tiếp tục đẩy 
tỷ lệ vay nợ trực tiếp lên 55% GDP vào cuối năm 2020 theo 
hạn mức qui định nhưng phải đi đôi với việc cơ cấu lại và kéo 
giảm tỷ lệ các khoản vay được chính phủ bảo lãnh và vay nợ 
của chính quyền địa phương ngay trong năm 2016. Việc này 
giúp công tác quản lý nợ công mang tính tập trung và hiệu 
quả hơn, tránh hiện tượng tự phát hoặc “lách rào” của các 
địa phương.

Tái cơ cấu lại các khoản nợ và tạo lực cầu mới cho kênh trái 
phiếu để giảm chi phí lãi vay. Việc tăng mạnh khối lượng 
trái phiếu Chính phủ phát hành trong những năm gần đây, 
đặc biệt là các kỳ hạn ngắn, đang tạo thêm nhiều áp lực cho 
nghĩa vụ trả lãi hàng năm. Trong thời gian tới, việc đảm bảo 
duy trì tỷ trọng của kênh ODA, giãn lộ trình phát hành đồng 
thời tạo thêm lực cầu mới cho kênh trái phiếu Chính phủ và 
tập trung cho các kỳ hạn dài (đặc biệt là việc xem xét cho 
phép thành lập và vận hành các quỹ bảo hiểm hưu trí tự 
nguyện) sẽ giúp giảm bớt áp lực cho mặt bằng lãi suất cũng 
như chi phí lãi vay hàng năm.

Ban Nghiên cứu và Chiến lược, Khối Chiến lược và Đầu tư 
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Kinh tế vĩ mô những tháng đầu năm 2016 có dấu 
hiệu chững lại, tuy nhiên thị trường bảo hiểm tiếp tục 
là điểm sáng của nền kinh tế với đà hồi phục tăng 
trưởng ngày càng rõ nét ở thị trường bảo hiểm phi 
nhân thọ và duy trì tăng trưởng cao ở thị trường bảo 
hiểm nhân thọ. 

Trong những tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam có dấu hiệu 
chững lại do những yếu tố không mấy khả quan từ tổng 
cung, khu vực công nghiệp và xây dựng có xu hướng chậm 
lại. Đặc biệt, vấn đề ô nhiễm môi trường xảy ra nghiêm 
trọng, yếu tố thời tiết khó khăn gây hạn hán kéo dài và xâm 
ngập mặn… cùng với những tác động của triển vọng kinh tế 
toàn cầu chưa thực sự khả quan và sự suy giảm tăng trưởng 
của kinh tế Trung Quốc khiến các tổ chức quốc tế liên tục hạ 
dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2016 từ mức 
6,5-6,6% xuống 6-6,3%.

Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam trong những tháng đầu năm 
vẫn có những điểm sáng như vốn FDI đăng ký mới tiếp tục 
tăng trưởng mạnh (+85%), vốn FDI giải ngân ước tính đạt 

4,7 tỷ USD, tăng 12%. PMI tháng 4 tăng lên mức 53,2 điểm - 
mức cao nhất kể từ tháng 7/2015 đến nay, kỳ vọng khu vực 
sản xuất sẽ lấy lại đà tăng trưởng trong các tháng tiếp theo. 
Cùng với những động lực cơ bản về dân số-xã hội của thị 
trường bảo hiểm, những yếu tố tích cực của nền kinh tế và 
nỗ lực của các DNBH trong khai thác tiềm năng thị trường 
ngay từ những tháng đầu năm thông qua cạnh tranh mở 
rộng mạng lưới, đa dạng hóa kênh phân phối và tăng cường 
ứng dụng công nghệ nhằm tăng cường tiếp cận khách hàng 
và nâng cao chất lượng dịch vụ đã góp phần thúc đẩy thị 
trường bảo hiểm tăng trưởng cao trong 3 tháng đầu năm.

Doanh thu phí bảo hiểm gốc thị trường bảo hiểm 
phi nhân thọ 3 tháng đầu năm 2016 tăng trưởng tốt 
với động lực tăng trưởng tiếp tục là các nghiệp vụ 
bán lẻ.

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 3 tháng đầu năm 2016, 
tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc toàn thị trường ước đạt 
8.883 tỷ đồng, tăng 16,7%, cao hơn nhiều so với mức tăng 
11,1% của cùng kỳ 2015.

Thị trường bảo hiểm: Tăng trưởng tốt 
ngay những tháng đầu năm

Tỷ trọng doanh thu theo nghiệp vụ 
bảo hiểm 3 tháng đầu năm 2015

Tỷ trọng doanh thu theo nghiệp vụ 
bảo hiểm 3 tháng đầu năm 2016

Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Xét theo nghiệp vụ, trong 3 tháng đầu năm 2016, các nghiệp vụ bán lẻ tiếp tục tăng tỷ trọng trong cơ cấu tổng doanh thu 
phí gốc, còn những nghiệp vụ thương mại sụt giảm hoặc tăng trưởng thấp. Doanh thu phí bảo hiểm xe cơ giới vẫn chiếm 
tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu đạt gần 2.841 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2016, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ 
2015 và chiếm 32% tổng doanh thu. Tiếp theo là doanh thu bảo hiểm sức khỏe đạt 2.218,6 tỷ đồng, tăng trưởng 37,1% so với 
3 tháng đầu năm 2015, chiếm 25% tổng doanh thu.  Một số nghiệp vụ bảo hiểm thương mại trong 3 tháng đầu năm 2016 
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Tổng doanh thu phí gốc (tỷ VNĐ)

Tăng trưởng doanh thu theo nghiệp vụ 
3 tháng đầu năm 2016 so với 3 tháng đầu năm 2015

Thị phần tổng DT phí gốc (%)

Xét theo doanh nghiệp, PVI tiếp tục dẫn đầu thị trường với 
doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.884 tỷ đồng, tăng 12,9% 
so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 21,2%. Các nghiệp vụ bảo 
hiểm của PVI đều tăng trưởng tốt, trong đó nghiệp vụ bảo 
hiểm xe cơ giới 3 tháng đầu năm 2016 tăng trưởng mạnh ở 
mức 52,7% so với cùng kỳ tăng cao hơn mức tăng trưởng 
của thị trường là 20,9%. Tuy nhiên, do tăng trưởng thấp hơn 
tốc độ tăng trưởng bình quân toàn thị trường nên thị phần 
của PVI giảm so với cùng kỳ (từ 21,9% xuống 21,2%).

Bảo Việt lấy lại đà tăng trưởng với tổng doanh thu phí bảo 
hiểm gốc đạt 1.578 tỷ đồng, tăng 9,8%, đứng thứ hai thị 

trường với 17,8% thị phần. Các nghiệp vụ bảo hiểm đều tăng 
trưởng khá, các nghiệp vụ bán lẻ tăng trưởng trở lại (bảo 
hiểm xe cơ giới tăng trưởng 7,1%, bảo hiểm sức khỏe con 
người tăng trưởng 11,4%), tuy nhiên vẫn thấp hơn mức tăng 
trưởng toàn thị trường. 

Trong nhóm 5 DN dẫn đầu, PTI tăng trưởng cao nhất (30,8%), 
các nghiệp vụ bảo hiểm đều tăng cao hơn mức tăng trưởng 
của toàn thị trường, trong đó bảo hiểm xe cơ giới chiếm 70% 
doanh thu, tăng trưởng 34,5%, cao hơn mức tăng trưởng 
toàn thị trường, nhờ đó thị phần cải thiện đáng kể so với 
cùng kỳ, tăng từ mức 7,3% trong 3 tháng đầu năm 2015 

tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm 2015 như: bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại có doanh thu đạt 1.410 tỷ đồng, tăng 
trưởng âm -2,42%, chiếm 15,9% tổng doanh thu; bảo hiểm tài sản hàng hóa vận chuyển tăng trưởng âm – 10,58%, đạt 500,7 
tỷ đồng, chiếm 5,6% tổng doanh thu toàn thị trường.
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Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

lên 8,2% trong 3 tháng đầu năm 2016. Bảo Minh là DN duy 
nhất trong Top 5 tăng trưởng âm (-0,4%) khi hầu hết các 
nghiệp vụ đều tăng trưởng thấp hơn mức tăng trưởng cùa 
thị trường, riêng bảo hiểm cháy nổ và bảo hiểm thân tàu và 
P&I có mức tăng trưởng âm lần lượt -22,3% và -73,9%. PJICO 
tăng trưởng thấp (8,5%) do có đến 3 nghiệp vụ bảo hiểm 
chính có mức tăng trưởng âm (bảo hiểm xe cơ giới tăng 
trưởng âm -2,2%, bảo hiểm tài sản thiệt hại – 24,3%, bảo 
hiểm hàng hóa -16%), do đó thị phần giảm từ 7,1% trong 3 
tháng 2015 xuống 6,6% trong 3 tháng đầu năm 2016. 

MIC tăng trưởng chậm (1,7%) so với cùng kỳ chủ yếu do 
nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu và P&I giảm mạnh (-23,9%) 
trong khi BIC vẫn duy trì đà tăng trưởng khả quan (18,6%) 
nhờ bảo hiểm SKCN tăng trưởng cao ở mức 70,4%. Nhóm 
DNBH trong nước còn lại tiếp tục tăng trưởng cao 57,5% do 
đó thị phần tăng từ 12,8% trong 3 tháng đầu năm 2015 lên 

Tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc theo nghiệp vụ 3T/2016 (%) 

Tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc theo doanh nghiệp 3T/2016 (%) 

17,3% trong 3 tháng đầu năm 2016. 4 DNBH có mức tăng 
trưởng cao trên 50%, bao gồm: GIC tăng 83,68%; VASS tăng 
84,5%; ABIC tăng 63,2%; BHV tăng 105,34%.

Bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ lệ bồi thường gốc 3 
tháng đầu năm 2016 ở mức thấp

Tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc toàn thị trường 3 tháng đầu 
năm 2016 là 27% (thấp hơn so với cùng kỳ 2015 là 38%) nhờ 
tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc của các nghiệp vụ 3 tháng 
đầu năm 2016 đều thấp hơn tỷ lệ bồi thường theo nghiệp 
vụ của 3 tháng đầu năm 2015. 17/30 DNBH và chi nhánh 
DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc 
thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 12/30 DNBH 
còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ 
bồi thường của toàn thị trường, trong đó chỉ có 2 DNBH có tỷ 
lệ bồi thường trên 50% là Phú Hưng (136%) và Liberty (53%).

Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam
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Trong Top 5 DNBH dẫn đầu, PVI có tỷ lệ bồi thường giảm so 
với cùng kỳ và thấp hơn tỷ lệ bồi thường toàn thị trường đạt 
18,6%. Bảo Việt có tỉ lệ bồi thường giảm nhẹ so với cùng từ 
mức 34,4% trong 3 tháng đầu năm 2015 xuống còn 33,2% 
trong 3 tháng đầu năm 2016. 

Trong những tháng đầu năm 2016, thị trường  một số tổn 
thất lớn xẩy ra như chìm tàu “Đông Thiên Phú” ở Myanmar; 
Cháy kho hàng tại Bắc Ninh, cháy công ty gỗ tại Bình Dương; 
cháy garage ôtô xe siêu sang và cửa hàng Thế giới di dộng ở 
TP Hồ Chí Minh, cháy Công ty Norco tại Hưng Yên; cháy nhà 
máy Vigracera tại Phú thọ; cháy kho nông sản Phú lợi (Gia 
Lai), cháy tàu du lịch “Aphrodite” tại Quảng Ninh… 

Các DNBH phi nhân thọ tiếp tục cạnh tranh gay gắt về 
phát triển kênh phân phối, mở rộng mạng lưới hoạt động, 
tập trung vào kiểm soát hiệu quả hoạt động kinh doanh, 
nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Phải kể đến BIC 
chuyển trụ sở vào TP Hồ Chí Minh, hoàn thành mở chi nhánh 
tại Myanmar. PVI ra mắt PVI Hà Thành. PTI khai trương PTI 
Hải Đăng - Hải Phòng. Về phát triển kênh phân phối, kênh 
bán hàng trực tuyến và bán hàng qua hệ thống ngân hàng 
(bancassurane) tiếp tục được đẩy mạnh. Bảo Minh chính 

Bảo Việt vươn lên dẫn đầu thị trường với doanh thu KTM 3 
tháng đầu năm 2016 đạt 688 tỷ đồng, tăng trưởng 43,8% 
so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 22,8% thị phần. Pruden-
tial đứng thứ 2 với tổng doanh thu khai thác mới đạt 595 tỷ 
đồng, tăng trưởng 38,1%, chiếm 19,7% thị phần. 

Manulife, AIA và Dai-ichi là 3 DN trong Top 5 tiếp tục duy trì 
tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của 

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

thị trường, đạt lần lượt 59,2%, 50,6% và 71,6%, nhờ đó thị 
phần tiếp tục cải thiện so với cùng kỳ, chiếm lần lượt 14%, 
12,7% và 11,1% thị phần toàn thị trường. Thời gian qua, các 
DN này đẩy mạnh phát triển sản phẩm, khai thác sản phẩm 
đầu tư và những hoạt động có tính cạnh tranh cao trong việc 
thu hút đại lý. Những yếu tố này đã khiến Manulife, AIA và 
Dai-ichi tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng vượt trội về 
khai thác mới trong thời gian gần đây. 

Nguồn: AWG 
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thức ra mắt các điểm bán bảo hiểm trực tiếp thống nhất 
thương hiệu mang tên “BAOMINH DIRECT” tại TP. Pleiku, tỉnh 
Gia Lai. PTI tiếp tục triển khai liên tục các hoạt động khuyến 
mại thúc đẩy kênh phân phối trực tuyến như Giờ vàng Bảo 
hiểm …

Trong năm 2016, các DNBH phi nhân thọ tiếp tục đẩy mạnh 
kế hoạch tăng vốn. MIC và VNI đều có kế hoạch tăng vốn lên 
800 tỷ đồng từ mức 500 tỷ đồng vốn điều lệ hiện tại. Bảo 
hiểm Hàng không (VNI) đã thông qua việc thay đổi tên Công 
ty thành Tổng Công ty, chi nhánh thành Công ty thành viên 
và lên kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống 
Upcom. 
Thị trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục tăng trưởng nhanh 
và bền vững. Doanh thu KTM tiếp tục tăng trưởng cao, Bảo 
Việt vươn lên vị trí dẫn đầu doanh thu KTM trong 3 tháng 
đầu năm

Theo số liệu của nhóm các chuyên gia Actuary (AWG), 3 
tháng đầu năm 2016, toàn thị trường đạt doanh thu KTM 
quy năm là 3.015 tỉ đồng, tăng trưởng 47%, cao hơn so với 
42,5%  của cùng kỳ 2015. 

Nhóm DNBH nhỏ tăng trưởng 38,6%, thấp hơn mức tăng 
trưởng bình quân toàn thị trường, do đó thị phần các DNBH 
nhỏ giảm từ mức 20,9% trong 3 tháng đầu năm 2015 xuống 
còn 19,8% trong 3 tháng đầu năm 2016. Trong nhóm DNBH 
nhỏ, Generali vượt ACE để đứng thứ 6 thị trường với doanh 
thu KTM là 176,5 tỷ đồng, tăng trưởng 55,1%, chiếm 5,9% thị 
phần. Generali đã thành công khi tập trung vào thị trường 
ngách là bảo hiểm nhóm kể từ khi gia nhập thị trường năm 
2011, do đó không phải cạnh tranh trực tiếp với các DN khác 
ở các phân khúc thị trường truyền thống. Trong khi đó, ACE 
tăng trưởng thấp hơn, chỉ đạt 38,9%, với doanh thu là 127,5 
tỷ đồng, do đó thị phần giảm còn 4,2%, đứng thứ 7 trên 
thị trường. 

Một số DN tăng trưởng ấn tượng là PVI Sunlife tăng trưởng 
244,9%, doanh thu KTM đạt gần 60 tỷ đồng, chiếm 2% thị 
phần; Vietin Aviva (132,2%) với doanh thu đạt 43,1 tỷ đồng, 
chiếm 1,4% thị phần… Tuy nhiên, một số DN tăng trưởng 
âm trong kỳ là Prevoir (-41,6%), Fubon (-78%)... đã góp phần 
làm giảm tốc độ tăng trưởng chung của nhóm DN nhỏ. 

Trong những tháng đầu năm xu hướng mở rộng mạng lưới, 
phát triển các mô hình kinh doanh mới, thúc đẩy quan hệ 
đối tác mới. Phải kể đến Prudential khai trương 3 văn phòng 
tổng đại lý tiêu chuẩn đầu tiên trong kế hoạch nâng cấp toàn 
bộ văn phòng tổng đại lý trên cả nước và nằm trong chuỗi 
200 điểm Prudential dự kiến thực hiện trong năm 2016, với 
một văn phòng tại Quảng Ngãi và hai văn phòng tại Đà Lạt. 
AIA khai trương mô hình tổng đại lý kiểu mới AIA GA NEXT 
tại TP Hồ Chí Minh, khai trương mô hình dịch vụ khách hàng 
sáng tạo Nest By AIA tại Hà Nội. Dai-ichi hợp tác với VNpost 
phân phối độc quyền sản phẩm, thành lập trung tâm tư vấn 
tài chính chuyên nghiệp tại TP Hồ Chí Minh (Dai-ichi Life 
Financial Advisor Center - gọi tắt là DFAC), Dai-i-chi thành 
lập văn phòng đại lý ở Hà Nội, Hà Tĩnh, Gia Lai nâng số văn 
phòng và tổng đại lý của Dai-ichi trên toàn quốc là 174, ký 
hợp đồng bancassurance với VPBank. Chubb Life Việt Nam 
và Viet Capital Bank ký hợp đồng bancassurance. 

Các DNBH cũng tăng cường ứng dụng công nghệ vào khâu 
chăm sóc khách hàng nhằm hỗ trợ đại lý và thu hút khách 
hàng. Manulife triển khai ứng dụng Manu Ipro, khách hàng 
của Manulife có thể đóng phí bảo hiểm tại hơn 1.000 điểm 
giao dịch của Payoo đặt tại các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện 

lợi, cửa hàng công nghệ, các khu chung cư và cao ốc văn 
phòng trên toàn quốc; Manulife triển khai giải quyết quyền 
lợi bảo hiểm cho khách hàng xuống còn 30 phút đối với các 
quyền lợi có mệnh giá tối đa 100 triệu, tra soát hợp đồng 
trực tuyến “Manuconnect”… Prudential chính thức phát 
hành hóa đơn điện tử cho các giao dịch thu phí bảo hiểm 
trên toàn quốc. 

Các DNBH tiếp tục nghiên cứu và cho ra mắt các sản phẩm 
mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong những 
tháng đầu năm. Fubon ra mắt sản phẩm BH liên kết chung 
“Phúc Bảo An Trường Thịnh”; PVI Sunlife đưa ra sản phẩm “ 
Bảo hiểm bổ sung- Hỗ trợ viện phí”; Dai-ichi Life ra mắt sản 
phẩm bảo hiểm nhân thọ bưu điện “Lộc Hưng Thịnh” nhắm 
tới người dân có thu nhập trung bình.  

Kế hoạch tăng vốn tiếp tục được các DNBH nhân thọ đẩy 
mạnh trong năm 2016, Dai-ichi Life Việt Nam đã được chấp 
thuận tăng vốn điều lệ từ 72 triệu USD (1.141 tỷ đồng) lên 87 
triệu USD (1.477 tỷ đồng) và cũng đang tích cực triển khai kế 
hoạch tăng vốn đầu tư giai đoạn 2 dự kiến tăng lên 100 triệu 
USD trong 2016. Bảo Việt Nhân thọ cũng có kế hoạch tăng 
vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng trong năm 2016.

Ngoài ra trong quý I cũng có một số đáng chú ý về thông 
tin một số doanh nghiệp. Liên quan đến thay đổi nhân sự 
Generali Việt Nam, Bà Tina Nguyễn, từng là Phó Tổng Giám 
đốc Prudential Việt Nam sẽ là Tổng Giám đốc ở Generali Việt 
Nam. Liên quan đến đổi tên doanh nghiệp, ACE Life hoàn tất 
việc đổi tên thành Chubb Life Vietnam trong quý I/2016, sau 
khi Tập đoàn ACE đã hoàn tất thương vụ mua lại Tập đoàn 
Bảo hiểm Chubb, trở thành tập đoàn bảo hiểm tài sản và 
trách nhiệm hàng đầu thế giới. 

Dự báo triển vọng thị trường bảo hiểm đến hết năm 
2016: Kinh tế Việt Nam dự báo duy trì ổn định, lạm phát được 
kiểm soát ở mức dưới 5%. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài và 
xuất khẩu tiếp tục là động lực tăng trưởng của nền kinh tế. 
Thị trường tài chính, bảo hiểm, ngân hàng ổn định. Nhóm 
nghiên cứu thị trường Tập đoàn Bảo Việt dự báo, năm 2016 
doanh thu phí gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 
tăng khoảng 18%; thị trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục bứt 
phá với tổng doanh thu phí tăng khoảng 25%.
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