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Quản trị
DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 
Quản trị doanh nghiệp bảo hiểm là việc lựa chọn, ra quyết 
định, triển khai thực hiện, tổ chức kiểm tra giám sát, thu 
thập phân tích thông tin để điều chỉnh các giải pháp mang 
tính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn nhằm mục tiêu phát triển 
doanh nghiệp, tăng trưởng an toàn, hiệu quả trên cơ sở khai 
thác và huy động triệt để nguồn nhân lực của doanh nghiệp 
(vốn, công nghệ, nhân lực…) trong bối cảnh cạnh tranh trong 
ngành và tác động từ yếu tố bên ngoài (kinh tế, chính trị, văn 
hóa xã hội, pháp luật, môi trường kinh doanh…).
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PHÙNG ĐẮC LỘC
 TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM

MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI TÁC ĐỘNG VÀO DOANH NGHIỆP 
BẢO HIỂM 

Các doanh nghiệp bảo hiểm phải xây dựng được kế 
hoạch kinh doanh hàng năm và chiến lược kinh doanh 
trung và dài hạn. Kế hoạch và chiến lược kinh doanh 
được xây dựng trên cơ sở khai thác hết tiềm năng của 
doanh nghiệp (sẵn có và có thể huy động thêm) nhưng 
phải thực sự khách quan khi lường hết được tác động 
từ bên ngoài:

- Yếu tố kinh tế: tăng trưởng GDP, xuất khẩu, nhập 
khẩu, CPI, FDI, ODA, tín dụng, chứng khoán, bất động 
sản, tình hình tài chính của các doanh nghiệp có nhu 
cầu bảo hiểm.

- Yếu tố chính trị: những chủ trương, chính sách, 
nghị quyết, giải pháp mới của Đảng, Nhà nước, Chính 
phủ tác động đến nền kinh tế nói chung, ngành bảo 
hiểm nói riêng có thể là cơ hội hoặc thách thức như 
kiềm chế lạm phát, thắt chặt tín dụng, quản lý chặt chẽ 
đầu tư công hay kích cầu nhà ở xã hội 30.000 tỷ đồng, 
phát triển khai thác hải sản, phát triển bảo hiểm hưu 
trí tự nguyện,...

- Yếu tố pháp luật: các văn bản pháp luật mới ban 
hành và có hiệu lực tác động đến bảo hiểm như Luật 
Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Đầu tư công, 
Luật Phòng chống thiên tai, Luật Bảo vệ môi trường,… 
Các cơ chế chính sách, thủ tục mới ban hành như chính 
sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, 
thuế thu nhập cá nhân,… Các văn bản hướng dẫn hoạt 
động kinh doanh như chế độ kế toán, tiêu chí đánh 
giá xếp hạng doanh nghiệp bảo hiểm, sửa đổi bổ sung 
Thông tư 124, Thông tư 125, bảo hiểm cháy nổ bắt 
buộc, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe 
cơ giới, bảo hiểm tàu thuyền và thuyền viên khai thác 
hải sản, bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bán bảo hiểm qua 
ngân hàng,…

- Yếu tố xã hội: thu nhập, cách sử dụng tiền, thái 
độ với rủi ro và bảo hiểm của các tầng lớp dân cư,  
vùng miền.

MÔI TRƯỜNG NGÀNH TÁC ĐỘNG VÀO KINH DOANH BẢO 
HIỂM VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Một doanh nghiệp bảo hiểm cần thấy mình là ai 
trong vị trí của ngành bảo hiểm, hiểu biết rõ đối thủ 
cạnh tranh để hạn chế phần nào tính gay gắt của cạnh 
tranh, tạo nên chiến thắng từ những điểm yếu của đối 
thủ và điểm mạnh của mình. Vì vậy cần nghiên cứu kỹ 
các yếu tố của ngành:

- Dung lượng thị trường và những phân khúc thị 
trường còn bỏ ngỏ hoặc ít áp lực cạnh tranh (theo 
ngành kinh tế, theo thành phần kinh tế, theo địa lý 
vùng miền, theo tầng lớp dân cư, theo độ tuổi…).

- Số lượng các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia thị 
trường trong đó có số lượng các doanh nghiệp bảo 

hiểm là đối thủ cạnh tranh, họ đang làm gì và họ sẽ 
làm gì trong trung và ngắn hạn, uy tín thương hiệu, lợi 
thế của họ, điểm yếu của họ (về sản phẩm, kênh phân 
phối, quản lý điều hành…).

- Khả năng mở rộng thị trường và các cơ hội cần 
nắm bắt như sự ủng hộ của môi giới bảo hiểm, phát 
triển hệ thống đại lý bảo hiểm mới, đưa ra sản phẩm 
bảo hiểm mới (theo chính sách mới hoặc theo phân 
khúc thị trường mới), cải tiến sản phẩm hiện có 
cho phù hợp với nhu cầu thị hiếu của khách hàng  
tiềm năng.

- Học tập các yếu tố thành công và tránh xa những 
thất bại của đối thủ cạnh tranh: tại sao họ chiếm lĩnh vị 
trí số 1 của nghiệp vụ bảo hiểm này, có cách làm tương 
tự hoặc tốt hơn họ không; họ đang yếu thế về những 
mặt nào, tại sao, đây có phải là cơ hội để thắng thế  
họ không,…

- Những yếu tố môi trường bên ngoài và môi trường 
ngành tác động quyết định tới tổng cầu của ngành 
bảo hiểm và của từng doanh nghiệp bảo hiểm cũng 
như chi phối tới các giải pháp, cách thức tiếp cận thị 
trường, đáp ứng cầu bảo hiểm của từng doanh nghiệp.

YẾU TỐ CHỦ QUAN (BÊN TRONG) DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
Tính khách quan trong cơ chế thị trường khi đã có 

tổng cầu là cơ hội để phát triển và người thành công 
sẽ là người có phương thức, cách thức đáp ứng một 
phần tổng cầu hay đa số tổng cầu bảo hiểm (theo từng 
nghiệp vụ bảo hiểm) thành doanh thu, lợi nhuận của 
doanh nghiệp bảo hiểm. Vì vậy quản trị doanh nghiệp 
bảo hiểm đòi hỏi phải khai thác triệt để nguồn nhân 
lực hiện có, huy động thêm những nguồn lực mới với 
việc tổ chức xếp sắp lại hoặc đổi mới nguồn lực đi liền 
với chế độ kiểm tra giám sát chỉ đạo điều hành chặt 
chẽ để mỗi một nguồn lực đều được sử dụng một cách 
hiệu quả nhất trong khai thác. Các tiềm năng của thị 
trường (tổng cầu) mang lại doanh thu lợi nhuận ngày 
một tốt hơn cho doanh nghiệp bảo hiểm

Sản phẩm bảo hiểm là một trong yếu tố quan trọng 
để khách hàng đánh giá, lựa chọn và đi đến tôn vinh 
tạo nên thương hiệu doanh nghiệp bảo hiểm, tạo ra 
sự khác biệt doanh nghiệp bảo hiểm này với doanh 
nghiệp bảo hiểm khác, là giá trị tài sản vô hình của 
doanh nghiệp bảo hiểm. Nghiên cứu phát triển sản 
phẩm bảo hiểm phải gắn liền đặc tính sản phẩm (khác 
biệt với sản phẩm cùng loại của doanh nghiệp khác) 
với giá cả sản phẩm và giá trị thực của sản phẩm.

Chính sự khác biệt nổi trội trong giải quyết bồi 
thường và dịch vụ gia tăng kết hợp với thương hiệu 
tạo cho khách hàng có cảm giác mua được sản phẩm 
bảo hiểm có giá trị thực lớn hơn giá cả của nó. Điều 
này có thể giải thích tại sao ở nước ngoài khách hàng 
không lựa chọn sản phẩm nói chung, sản phẩm bảo 
hiểm nói riêng theo giá cả hoặc phí bảo hiểm thấp 
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nhất. Sự khác biệt thể hiện ở khâu 
giám định bằng đội ngũ giám định viên 
của doanh nghiệp hoặc thuê ngoài có 
tính chuyên nghiệp, khách quan, uy 
tín, trung thực, hồ sơ bồi thường đơn 
giản, thuận lợi, thời gian giải quyết bồi 
thường nhanh hơn, số tiền bồi thường 
chính xác thỏa đáng đảm bảo ít hoặc 
không có xảy ra tranh chấp. Các dịch vụ 
gia tăng tạo thuận lợi cho khách hàng 
trong đàm phán ký kết hợp đồng, xử lý 
tai nạn, khắc phục hậu quả và chăm sóc 
khách hàng sau bán hàng hơn hẳn đối 
thủ cạnh tranh.

Ngoài những sản phẩm truyền thống 
mang lại doanh thu chủ yếu, doanh 
nghiệp bảo hiểm cần chú trọng phát 
triển thêm các sản phẩm bảo hiểm tuy 
có lợi nhuận thấp hoặc không có lợi 
nhuận để tận dụng thêm nguồn lực 
sẵn có của doanh nghiệp bảo hiểm 
cũng như đóng góp cho an sinh xã hội, 
tạo thương hiệu, hình ảnh cho doanh 
nghiệp bảo hiểm (bảo hiểm vi mô, 
bảo hiểm ca sỹ, bảo hiểm cầu thủ, bảo  
hiểm golf…).

Sản phẩm bảo hiểm cũng có những 
chu kỳ vòng đời nhất định. Vì vậy hàng 
năm cần đánh giá lại cung và cầu, 
doanh thu và lợi nhuận của từng sản 
phẩm để có chiến lược phát triển mới 
trên cơ sở cải tiến sản phẩm giữ được 
cốt lõi của sản phẩm, thay đổi thêm 
những đặc tính và dịch vụ gia tăng đáp 
ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng.

Khách hàng là một phần giá trị của 
doanh nghiệp bảo hiểm

Nguồn khách hàng truyền thống 
mang lại doanh thu ổn định cho doanh 
nghiệp bảo hiểm. Muốn phát triển, 
doanh nghiệp bảo hiểm hàng năm 
phải tăng thêm được số lượng khách 
hàng truyền thống. Giữ được khách 
hàng truyền thống là giữ được sự tăng 
trưởng phát triển. Vì vậy mọi hoạt động 
của doanh nghiệp đều hướng về khách 
hàng, lấy khách hàng là trọng tâm. 
Làm sao cho khách hàng thấy được sự 
đơn giản thuận lợi trong việc mua bảo 
hiểm, giải quyết tai nạn, giám định tổn 

thất, giải quyết bồi thường. Làm sao cho khách hàng có cảm giác luôn được doanh 
nghiệp bảo hiểm quan tâm chăm sóc sau bán hàng, chia sẻ tháo gỡ những khó 
khăn vướng mắc. Đó chính là bí quyết thành công trong quản trị doanh nghiệp bảo 
hiểm để giữ gìn khách hàng. 

Doanh nghiệp bảo hiểm cần hiểu biết rõ khách hàng mong muốn gì về bảo hiểm 
trước đầy rẫy những rủi ro thiên tai, tai nạn bất ngờ, trách nhiệm pháp lý nhưng bị 
hạn chế bởi nguồn lực tài chính (đóng phí bảo hiểm). Một sản phẩm bảo hiểm cần 
có nhiều điều kiện được bảo hiểm để khách hàng lựa chọn, người ít tiền chọn rủi 
ro cơ bản hay nguy hại hoặc nếu xảy ra gây thiệt hại lớn, người nhiều tiền sẽ chọn 
thêm các rủi ro khác. Mỗi một khách hàng có khả năng tiếp cận sản phẩm khác 
nhau: phải tuyên truyền giải thích nhiều, cân nhắc so sánh lựa chọn, tiếp cận qua 
ngân hàng, điện thoại, internet… Mỗi một khách hàng có các cách tiêu tiền khác 
nhau, có văn hóa nhận thức về phòng chống rủi ro (nhu cầu bảo hiểm) khác nhau 
và thậm chí mục đích mua bảo hiểm khác nhau (cho bản thân mình, cho người nhà, 
cho người thân).

Mỗi một doanh nghiệp bảo hiểm dựa trên cơ sở nguồn lực sẵn có hoặc phải huy 
động thêm, có thể huy động được (sản phẩm, nguồn nhân lực, tài chính, hệ thống 
mạng lưới phân phối) phải chỉ ra được khách hàng của mình là ai để hướng các 
hoạt động xung quanh phục vụ nhu cầu, thị hiếu, khả năng tài chính, văn hóa mua 
bảo hiểm của họ. Từ những đặc tính của khách hàng (có tổ chức, cá nhân, người có 
quyền quyết định, người phụ thuộc, lứa tuổi, tầng lớp, trí thức, lao động, thu nhập, 
khả năng tài chính, hiểu biết về rủi ro và bảo hiểm), doanh nghiệp bảo hiểm có thể 
thiết kế sản phẩm bảo hiểm, dịch vụ gia tăng, các tiện ích, các đặc tính phù hợp 
song hành với kênh phân phối mang lại hiệu quả nhất.

Vì vậy quản trị doanh nghiệp bảo hiểm đòi hỏi công tác quản lý chăm sóc khách 
hàng có hệ thống, có quy trình, có nguyên tắc khoa học để có những ứng xử phù 
hợp với từng đối tượng khách hàng. Có các chế độ ưu đãi với khách hàng truyền 
thống cũng như đảm bảo sự công bằng giữa các khách hàng, rủi ro càng cao đóng 
phí bảo hiểm càng cao và ngược lại hoặc nhiều năm tham gia bảo hiểm không 
có tổn thất cần được giảm phí bảo hiểm. Cần có chế độ bồi thường thiện chí cho 
khách hàng truyền thống xảy ra tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm vì không thể vô 
cảm trước thiệt hại của khách hàng. Có thể tổng quát theo sơ đồ sau:

Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường không xác định khách hàng của 
mình là ai, không có thị trường mục tiêu mà làm theo quy trình ngược lại là bắt 
chước các sản phẩm hiện có của các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường để 
phát triển kênh phân phối, tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm thị trường. Không có thế 
mạnh sản phẩm, không có đặc tính sản phẩm, không có khách hàng rõ rệt sẽ dẫn 
đến cạnh tranh gay gắt với đối thủ (bằng mọi giá và mở rộng phạm vi bảo hiểm) 
khai thác thêm được bao nhiêu khách hàng thì cũng có chừng ấy khách hàng hiện 
có bỏ sang tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm khác. Đã đến lúc từng 
doanh nghiệp bảo hiểm sau nhiều năm hoạt động chưa phát triển lên được phải 
tính đến khách hàng mục tiêu và thị trường mục tiêu sao cho phù hợp với nguồn 

Công dụng (bồi thường)
Đặc tính (khác biệt)
Dịch vụ gia tăng

Chi phí bồi thường
Quản lý, bán hàng
Dịch vụ gia tăng

Bồi thường kịp thời, đầy đủ (khác biệt) 
Dịch vụ gia tăng (khác biệt) 
Thương hiệu

Sản phẩm bảo hiểm Giá thành sản phẩm         Giá trị thực sản phẩm

 Xác định 
khách hàng 
là ai (nguồn 
lực doanh 
nghiệp bảo 
hiểm)

Xác định  
thị trường 
mục tiêu 
(phân khúc 
thị trường)

Phát triển 
sản phẩm 
hoặc cải 
tiến sản 
phẩm  
phù hợp

Kênh  
phân phối 
phù hợp



 

lực. Tại sao Việt Nam không có doanh 
nghiệp bảo hiểm của khu vực (Đồng 
bằng Sông Cửu Long, Tây Nguyên, 
Bắc Bộ…), doanh nghiệp bảo hiểm 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh 
nghiệp bảo hiểm cho nông nghiệp 
nông thôn và nông dân, doanh nghiệp 
bảo hiểm cho hộ kinh tế tiểu thương 
tiểu chủ…

Nguồn nhân lực
Yếu tố con người quyết định thành 

công của một tập thể nói chung và của 
một doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng. 
Đã là người lao động trong doanh 
nghiệp bảo hiểm từ vị trí quản lý điều 
hành đến nhân viên bán hàng đều đòi 
hỏi lao động có trình độ (hàm lượng 
chất xám), có tính chuyên nghiệp (kỹ 
năng kết hợp với tính hợp tác hợp 
đồng tập thể) có kỷ luật, có trách nhiệm 
và có hứng thú đóng góp cống hiến 
cho doanh nghiệp bảo hiểm. Quản trị 
doanh nghiệp bảo hiểm đòi hỏi làm sao 
từng người lao động phát huy để đạt 
được yêu cầu trên cũng như họ khẳng 
định vị trí, đóng góp, tự hào với cống 
hiến của họ trong doanh nghiệp bảo 
hiểm hướng về mục tiêu thực hiện tốt 
chiến lược hoặc kế hoạch kinh doanh 
của doanh nghiệp bảo hiểm. Làm sao 
cho từng người lao động biết được vị 
trí công việc của mình phải hoàn thành, 
bắt buộc tuân thủ các quy trình quy tắc 
nghiệp vụ quản lý giám sát điều hành, 
tự đánh giá được mức độ hoàn thành 
công việc và tính tuân thủ. Làm sao cho 
người lao động có thể phát huy hết tài 
năng của mình, phản ánh được những 
khó khăn vướng mắc và được giải 
quyết kịp thời, đề xuất những ý tưởng, 
những giải pháp hữu ích để hoàn thiện, 
nâng cao chất lượng hiệu quả công 
việc của mình cũng như nâng cao năng 
lực kinh doanh, doanh thu của doanh 
nghiệp bảo hiểm. Quản trị nguồn 
nhân lực không đơn thuần là tuyển 
dụng bố trí đủ lao động cần thiết, xếp 
sắp công việc giao cho từng người lao 
động với những quy tắc, quy trình, nội 
quy quản lý nghiêm ngặt mà còn phải 
chú ý đến quyền lợi, thăng tiến, trân 
trọng những ý kiến phản  ánh những 
đề xuất giải pháp hữu ích của người  
lao động.

Việc bố trí nhầm người, nhầm vị 
trí hoặc giao việc quá tầm năng lực 
chuyên môn, quản lý cho người lao 

động không những có hại cho chính họ và cho cả tập thể, suy 
cho cùng là hại cho cả doanh nghiệp bảo hiểm. Việc trả tiền 
lương tiền thưởng, thăng tiến hoặc chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thần cho người lao động không công khai minh bạch, 
không dựa vào mức độ đóng góp, cống hiến, hoàn thành công 
việc, năng lực phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề xuất 
giải pháp hữu ích sẽ không tạo động lực cho người lao động 
phấn đấu. Ngược lại nếu không xử lý những người lao động 
không tuân thủ quy trình, quy phạm, quy chế, nội quy, yếu kém 
chuyên môn, quản lý điều hành kém cỏi, gây hậu quả cho doanh 
nghiệp bảo hiểm sẽ ảnh hưởng lớn đến tập thể người lao động, 
nghi ngờ đố kỵ lẫn nhau, giảm năng lực làm việc và hợp tác  
theo nhóm.

Hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm đều đặt ra được yêu cầu 
về kiến thức và kỹ năng cho từng vị trí của người lao động, tiêu 
chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc, tiêu chuẩn đạo đức 
nghề nghiệp, các quy trình, quy phạm, quy tắc, nội quy chuyên 
môn nghiệp vụ, phối hợp trong bộ phận và các bộ phận khác, 
kiểm tra giám sát nội bộ. Song điểm còn yếu là việc triển khai, 
đôn đốc, giám sát, đánh giá và xử lý các công việc, tình huống 
phát sinh, đồng thời phải chịu trách nhiệm với công việc của 
mình. Khi không làm tốt điều này thì sức mạnh của tập thể, vai 
trò nguồn nhân lực không đạt được kết quả như mong muốn.

Quản trị nguồn nhân lực đòi hỏi phải sắp xếp, bố trí hợp lý 
cơ cấu tổ chức doanh nghiệp bảo hiểm, đưa ra các chính sách, 
tiêu chuẩn, mục tiêu cho từng đơn vị hoạt động, đưa ra các quy 
chế quy trình phối hợp phản ánh kiểm soát và xử lý thông tin 
giữa các đơn vị, phân cấp phân quyền nhằm đảm bảo thực hiện 
tốt kế hoạch chiến lược kinh doanh và giải quyết những thay 
đổi, biến động từ thị trường, những tiêu cực từ bên trong doanh 
nghiệp bảo hiểm. Mỗi một đơn vị cần xác định rõ chức năng, 
nhiệm vụ, thẩm quyền theo phân cấp, tính chủ động sáng tạo 
và tự chịu trách nhiệm, mối quan hệ công tác với đơn vị khác, 
các mối quan hệ về báo cáo, kiểm soát thực hiện và yêu cầu kỹ 
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năng của từng cán bộ nhân viên. Từ đó khẳng định được vai trò, vị 
trí, sự chuyên môn hóa, kiểm soát nội bộ với từng tổ chức đảm bảo 
tính gắn kết trong doanh nghiệp bảo hiểm đi liền với tính linh hoạt, 
nhanh chóng và đổi mới trước các biến động có thể xảy ra.

Quản trị nguồn nhân lực đòi hỏi không ngừng đào tạo nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực đi liền với ứng dụng công nghệ thông 
tin, tăng năng suất lao động và giảm khối lượng thời gian trong 
việc báo cáo, kiểm soát nội bộ, xử lý các phản ánh đề xuất giải pháp 
mới hoặc giải pháp khắc phục khó khăn, tiêu cực phát sinh.

Cuối cùng, quản trị điều hành nguồn nhân lực – cơ cấu tổ chức 
đòi hỏi giao chức năng nhiệm vụ hoặc công việc cho mỗi đơn vị 
hoặc cá nhân càng rõ ràng cụ thể càng tốt, lượng hóa để có thể đo 
đếm đánh giá mức độ hoàn thành, có khả năng đạt được, có thể 
kiểm soát được và có thời hạn để hoàn thành.

Quản trị kênh phân phối
Sản phẩm bảo hiểm là lời cam kết bồi thường theo cách thức 

phương thức quy định trong hợp đồng bảo hiểm, đơn bảo hiểm 
hoặc quy tắc điều khoản bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm 
ban hành. Ngay tại thời điểm phát hành hợp đồng bảo hiểm, đơn 
bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm đã phát sinh trách nhiệm 
bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm. Trong đó nghĩa vụ bồi 
thường có thể lớn gấp hàng trăm lần số tiền phí bảo hiểm thu 
được của khách hàng sau khi phân phối xong sản phẩm bảo hiểm. 
Vì vậy việc kiểm soát kênh phân phối, kiểm soát các yếu tố có thể 
trục lợi bảo hiểm (từ khách hàng hoặc từ nhân viên phân phối) 
phát sinh ngay từ khâu khai thác. Điều này đòi hỏi từng doanh 
nghiệp bảo hiểm phải xây dựng được quy trình khai thác bảo 
hiểm khi bán bảo hiểm trực tiếp (nhân viên bán bảo hiểm) qua 
môi giới, qua đại lý bảo hiểm để đánh giá mức độ và tình tiết rủi 
ro của từng khách hàng, từng đối tượng bảo hiểm, xác định phạm 

vi bảo hiểm (rủi ro được bảo hiểm, rủi 
ro loại trừ, mức khấu trừ, số tiền bảo 
hiểm). Doanh nghiệp bảo hiểm cần 
đưa ra mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm rõ 
ràng hợp lý để đánh giá được các yếu 
tố trên và đảm bảo rằng đây là một 
bộ phận không thể tách rời hợp đồng 
bảo hiểm, khách hàng kê khai giấy yêu 
cầu bảo hiểm phải chịu trách nhiệm về 
những thông tin đã khai báo.

Doanh nghiệp bảo hiểm cần xây 
dựng quy trình khai thác nhằm thẩm 
tra hoặc xác định các trường hợp trục 
lợi bảo hiểm (sự kiện được bảo hiểm 
đã xảy ra, đối tượng bảo hiểm không 
tồn tại, không có quyền lợi được bảo 
hiểm), những thay đổi bổ sung về điều 
khoản điều kiện bảo hiểm, mức khấu 
trừ, mức phí bảo hiểm hoặc tỷ lệ phí 
bảo hiểm phải được chấp thuận của 
doanh nghiệp bảo hiểm trước khi cấp 
giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo 
hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm, kiểm 
soát được những cam kết với khách 
hàng không trái với pháp luật, quy chế, 
quy trình của doanh nghiệp bảo hiểm, 
kể cả bán bảo hiểm qua môi giới hay 
chào hàng cạnh tranh.

Mỗi một khách hàng đi liền với 
một sản phẩm bảo hiểm cần có cách 
tiếp cận chào bán bảo hiểm riêng. Từ 
đó doanh nghiệp bảo hiểm có thể 
có những chính sách phân phối sản 
phẩm bảo hiểm khác nhau, chính sách 
sử dụng và xây dựng quy mô bán bảo 
hiểm qua môi giới, đại lý, ngân hàng 
và các tổ chức khác làm nhiệm vụ 
phân phối sản phẩm bảo hiểm. Doanh 
nghiệp bảo hiểm cần chú trọng phát 
triển kênh phân phối đi liền với thiết 
kế sản phẩm phù hợp với phân phối 
qua thương mại điện tử (truyền hình, 
internet, điện thoại di động), bán hàng 
qua điện thoại.

Doanh nghiệp bảo hiểm cần xác 
định được quy mô kênh phân phối, 
xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển 
kênh phân phối, xây dựng quy trình 
kiểm soát kênh phân phối, mẫu hợp 
đồng với người làm công tác phân 
phối để quản lý, kiểm soát được các sai 
phạm (nếu có) ảnh hưởng đến quyền 
và lợi ích người tham gia bảo hiểm và 
doanh nghiệp bảo hiểm. Đồng thời 
doanh nghiệp bảo hiểm cần xây dựng 
các tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu 
quả của kênh phân phối và người làm 
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nhiệm vụ phân phối đi đôi với chính 
sách khoán doanh thu, thưởng vượt 
chỉ tiêu kế hoạch với nhiều phong 
trào thi đua hút khách hàng bằng 
các chính sách khuyến mại hợp lý 
với những đối tượng khách hàng  
khác nhau.

Cuối cùng, thông qua kênh phân 
phối, doanh nghiệp bảo hiểm cần đề 
ra cách tiếp nhận và xử lý thông tin 
của khách hàng được phản ánh bởi 
đại lý, môi giới và nhân viên bảo hiểm. 
Đó là những thông tin và giải pháp 
quý báu để cải tiến nâng cao chất 
lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm 
mới, gia tăng tiện ích hoặc lợi ích cho 
khách hàng để cạnh tranh với sản 
phẩm của các đối thủ trên thị trường.

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG DOANH 
NGHIỆP BẢO HIỂM

Bất cứ một hoạt động nào của 
doanh nghiệp bảo hiểm đều tiêu tốn 
một lượng tài chính nhất định trừ 
khoản doanh thu từ phí bảo hiểm 
và lãi đầu tư tài chính. Hay nói một 
cách khác, thông qua quản trị tài 
chính – dòng tiền của doanh nghiệp 
bảo hiểm, có thể đánh giá một cách 
trung thực chính xác tiến độ, chất 
lượng, hiệu quả từng công việc, từng 
nhiệm vụ của các đơn vị trong doanh 
nghiệp bảo hiểm và của các doanh 
nghiệp bảo hiểm. Ngoài nhiệm vụ kế 
toán thống kê theo luật định để xây 
dựng các báo cáo tài chính kịp thời, 
trung thực, đầy đủ, doanh nghiệp 
bảo hiểm cần xây dựng hệ thống kế 
toán quản trị để theo dõi, giám sát, 
tổng hợp phân tích đánh giá phục vụ 
cho mục tiêu quản trị điều hành của 
những người lãnh đạo doanh nghiệp 
bảo hiểm và lãnh đạo các đơn vị của 
doanh nghiệp bảo hiểm.

- Kế toán quản trị theo từng sản 
phẩm bảo hiểm: doanh thu, dự 
phòng nghiệp vụ, bồi thường, hoa 
hồng và chi phí bán hàng, chi phí 
quản lý. Những số liệu hàng tháng 
hàng quý sẽ giúp ích cho người quản 
trị điều hành thấy được sản phẩm nào 
đem lại doanh thu hoặc lãi nhiều nhất. 
Đâu là sản phẩm chủ lực, thế mạnh để 
tập trung nguồn lực đẩy mạnh tăng 
trưởng. Đâu là sản phẩm bão hòa về 
doanh thu hoặc lợi nhuận cần được 
cải tiến hoặc thu hẹp hoạt động. Đâu 

là sản phẩm gây lỗ cần khắc phục 
nguyên nhân thua lỗ, nếu không kiểm 
soát được thì loại bỏ. Đâu là sản phẩm 
mang tính bình ổn đảm bảo hòa vốn 
nhưng góp phần gây uy tín thanh thế 
cho doanh nghiệp bảo hiểm, mở rộng 
hoặc duy trì phạm vi hoạt động. Cần 
chú trọng theo dõi hiệu quả của các 
sản phẩm mới triển khai có thích ứng 
và kích cầu với thị trường hay không 
để có những giải pháp, quyết định xử 
lý tốt hơn.

- Kế toán quản trị từng đơn vị hạch 
toán phụ thuộc kết hợp với các chính 
sách (quy chế phân cấp, phân quyền, 
khoán, thưởng, phân bổ chi phí) để 
đánh giá được doanh thu, chi phí (dự 
phòng, bồi thường, bán hàng và quản 
lý) năng suất lao động, thế mạnh về 
sản phẩm, thị trường, thu nhập của 
người lao động. Từ số liệu tổng hợp 

của kế toán quản trị các đơn vị hạch 
toán phụ thuộc, người lãnh đạo điều 
hành mới đưa ra các quyết định, giải 
pháp, phân phối nguồn nhân lực hợp 
lý, sửa đổi bổ sung quy chế tài chính, 
phân cấp, phân quyền, mở rộng hoặc 
thu hẹp quy mô, phạm vi hoạt động 
của từng đơn vị phụ thuộc.

- Kế toán quản trị khách hàng: đánh 
giá, phân tích được khách hàng truyền 
thống, khách hàng mục tiêu, khách 
hàng chủ lực mang lại nhiều doanh 
thu cho doanh nghiệp bảo hiểm. 
Đồng thời sẽ giúp cho doanh nghiệp 
bảo hiểm đánh giá được những rủi 
ro thuộc về khách hàng: quản lý đối 
tượng bảo hiểm yếu kém hoặc tốt, 
thường xuyên có những khiếu nại 
(yêu cầu bồi thường) hoặc ít và không 
có, đã từng nợ đọng phí bảo hiểm, đã 
từng trục lợi bảo hiểm hoặc gian lận…

- Kế toán quản trị theo dõi đối 
tượng được bảo hiểm: đánh giá được 
hậu quả hoặc rủi ro với từng loại đối 
tượng được bảo hiểm để có thể đưa ra 

các giải pháp cạnh tranh thu hút đối 
tượng đem lại an toàn hiệu quả, tăng 
phí bảo hiểm, thận trọng hoặc giảm 
thiểu với những đối tượng có rủi ro 
cao (phát sinh bồi thường lớn).

- Kế toán quản trị theo rủi ro bảo 
hiểm: đánh giá được những rủi ro nào 
gây ra tổn thất nhiều nhất, kể cả tần 
suất xuất hiện và mức độ thiệt hại. Từ 
đó tác động đến công tác khai thác, 
quản trị rủi ro và đề phòng hạn chế 
tổn thất có hiệu quả nhất.

- Kế toán chi phí bán hàng: đánh 
giá được các chi phí bán hàng bỏ ra, 
doanh thu mang lại, ảnh hưởng của 
từ bỏ hợp đồng trước hạn. Từ đó đánh 
giá được vị trí, vai trò, hiệu quả của các 
kênh phân phối để có giải pháp phát 
triển kênh phân phối hiệu quả, quản 
lý chặt chẽ hoặc thu hẹp kênh phân 
phối không hiệu quả.

- Kế toán quản trị chi phí quản lý: 
đánh giá được cơ cấu chi phí quản lý 
biến động qua các thời kỳ, nguyên 
nhân sự thay đổi, thấy được các thay 
đổi bất thường, phát hiện các sai 
phạm không tuân thủ theo quy định 
của các quy chế, cơ chế quản lý điều 
hành của doanh nghiệp bảo hiểm. Từ 
đó đưa ra các quyết định, giải pháp 
thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm triệt để 
gắn liền chi phí với hiệu quả mang lại.

- Kế toán đầu tư: Nguồn tài chính 
nhàn rỗi của doanh nghiệp bảo hiểm 
được đem đầu tư. Kế toán sẽ phản 
ánh chính xác các danh mục đầu tư, 
số tiền đầu tư và thu nhập của từng 
danh mục đầu tư, khả năng mất vốn 
(dự phòng giảm giá đầu tư). Từ đó đưa 
ra các quyết định, giải pháp xử lý hiệu 
quả và thay đổi hoặc thu hẹp danh 
mục đầu tư. Tập trung nguồn tài chính 
cho danh mục có hiệu quả, chấm dứt 
hoặc xử lý kịp thời các danh mục kém 
hiệu quả hoặc thua lỗ trầm trọng, đảm 
bảo an toàn tài chính.

Doanh nghiệp bảo hiểm cần xây dựng hệ thống 
kế toán quản trị để theo dõi, giám sát, tổng hợp 
phân tích đánh giá phục vụ cho mục tiêu quản 
trị điều hành của những người lãnh đạo doanh 
nghiệp bảo hiểm và lãnh đạo các đơn vị của  
doanh nghiệp bảo hiểm.
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QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM KHÔNG 
PHẢI LÀ YẾU TỐ BẤT BIẾN

Môi trường bên ngoài, môi trường cạnh tranh trong 
ngành và nguồn lực bên trong doanh nghiệp bảo 
hiểm là những yếu tố luôn biến động đòi hỏi việc quản 
trị điều hành phải có sự biến động thích ứng. Những 
gì thành công trong kinh doanh của ngày hôm nay sẽ 
có những biến đổi xấu đi trong một ngày gần đây do 
phải cạnh tranh với đối thủ. Ngược lại những khó khăn 
thách thức xuất hiện ngày hôm nay gây cản trở hoạt 
động kinh doanh có thể ảnh hưởng đến doanh thu, 
lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm nhưng nếu có 
giải pháp vượt qua thì sẽ đem lại thành công trong 
một ngày không xa. Vì vậy quản trị doanh nghiệp bảo 
hiểm đòi hỏi phải có kênh tiếp nhận thông tin phản 
ánh những khó khăn trở ngại, thách thức từ người lao 
động đến người quản lý các đơn vị tới nhà quản trị 

điều hành doanh nghiệp bảo hiểm. Cần có phân cấp 
phân quyền giao trách nhiệm cho những người quản 
trị điều hành từ bộ phận, chi nhánh đến nhà quản trị 
điều hành doanh nghiệp bảo hiểm tổng hợp phân tích 
thông tin và ra quyết định xử lý kịp thời những khó 
khăn, thách thức, giải pháp hữu ích trên. Nói về biểu 
đồ phát triển doanh nghiệp bảo hiểm có doanh thu và 
lợi nhuận năm nay cao hơn năm trước nhưng trong đó 
có thể sản phẩm bảo hiểm này năm nay có doanh thu 
hiệu quả tốt hơn hoặc kém hơn năm trước, chi nhánh 
này năm nay có doanh thu hiệu quả tốt hơn hoặc kém 
hơn năm trước. Vấn đề quan trọng của quản trị điều 
hành là thay thế sự yếu kém của sản phẩm bảo hiểm 
này, chi nhánh này bằng sự tăng trưởng hiệu quả của 
sản phẩm hoặc chi nhánh khác, kể cả sản phẩm mới 

hoặc chi nhánh mới. Quản trị điều hành luôn luôn lo 
nguồn lực phát triển trong tương lai phát triển sản 
phẩm mới, phát triển chi nhánh mới, tìm kiếm phân 
khúc thị trường mới, tìm kiếm khách hàng tiềm năng 
mới. Đồng thời quản trị đòi hỏi luôn cải tiến sản phẩm, 
sắp xếp lại quy mô phạm vi hoạt động của chi nhánh 
cho phù hợp với cơ chế thị trường. Những yếu tố trên 
là nguồn dự trữ tăng trưởng doanh thu và hiệu quả 
cho tương lai để bù đắp những yếu kém của sản phẩm, 
chi nhánh có thể xảy ra trong tương lai.

QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO 
HIỂM TRÊN THỊ TRƯỜNG

Những doanh nghiệp bảo hiểm mới thành lập 
thường bắt chước sản phẩm, bắt chước mô hình quản 
trị điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm đi trước. Kẻ 
bắt chước đi theo lối mòn của người đi trước thì không 
bao giờ theo kịp người đi trước. Ngược lại, doanh 
nghiệp bảo hiểm ra đời trước nếu luôn tự mãn với 
những gì mình có được, tự đắc với thế mạnh của mình 
mà chưa thấy được hơi thở phía sau của đối thủ cạnh 
tranh đi tắt đón đầu, áp lực đổi mới công nghệ thông 
tin tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh 
sẽ đuổi kịp và vượt trong tương lai gần. Việc lôi kéo 
người có tài, có kinh nghiệm từ doanh nghiệp khác về 
doanh nghiệp của mình mà không chú trọng đào tạo 
phát triển tài năng chuyên môn để trở thành người 
quản lý giỏi, thì sẽ chỉ khắc phục được tình trạng bù 
đắp vị trí những nhân lực thiếu hụt nhưng hậu quả 
là chủ nghĩa kinh nghiệm lối mòn trong cách nghĩ, 
cách làm. Hay nói cách khác là bắt chước cách làm, 
cách nghĩ trong quá khứ của doanh nghiệp bảo hiểm 
đi trước sẽ là một cản trở cho phát triển trong tương 
lai. Việc phát triển doanh nghiệp bảo hiểm theo kiểu 
đối thủ cạnh tranh làm được gì mình sẽ làm như vậy 
với đủ sản phẩm bảo hiểm, lôi kéo đủ các loại khách 
hàng của đối thủ cạnh tranh bằng hạ phí, mở rộng 
điều khoản, điều kiện bảo hiểm, tăng chi phí bán hàng 
chỉ là một chiến thắng tạm thời nhưng luôn bất ổn 
về chi phí và hiệu quả. Những nguồn lực của các tập 
đoàn, tổng công ty Nhà nước tạo ra cho doanh nghiệp 
bảo hiểm khi đầu tư vào doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bị 
hạn chế dần khi thực hiện chủ trương thoái vốn đầu 
tư ngoài ngành. Vì vậy mỗi doanh nghiệp bảo hiểm 
cần xác định thế mạnh nguồn lực từ cổ đông mang 
lại, định vị trên thị trường để lựa chọn phân khúc thị 
trường và sản phẩm thích hợp. Mỗi một doanh nghiệp 
bảo hiểm cần xây dựng cho mình một vài sản phẩm 
bảo hiểm chủ lực chiến lược tạo ra sự bứt phá, uy tín 
thương hiệu trên thị trường và các sản phẩm bảo hiểm 
khác nhằm khai thác tiềm năng của khách hàng có yêu 
cầu sản phẩm bảo hiểm chủ lực và đảm bảo quy mô 
phát triển của doanh nghiệp bảo hiểm. Đã đến lúc các 
doanh nghiệp bảo hiểm cần có mối quan hệ với các 
hiệp hội ngành nghề để thiết lập mối quan hệ bền 
vững, hỗ trợ lần nhau với các doanh nghiệp, tổ chức là 
hội viên hiệp hội ngành nghề trên.
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ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

ĐẶT VẤN ĐỀ

Gần đây, trước những tác động mạnh mẽ của suy thoái kinh tế do cuộc khủng hoảng 
toàn cầu gây ra đối với các doanh nghiệp, người ta ngày càng đề cập nhiều hơn đến 
hoạt động quản trị rủi ro trong doanh nghiệp. Nhiều chuyên gia cho rằng một hệ thống 
quản trị rủi ro được tổ chức tốt và vận hành hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp đứng vững 
và vượt qua những biến động. Tuy nhiên, việc tổ chức một hệ thống quản trị rủi ro hoàn 
chỉnh như thế nào lại là điều không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu rõ. Điều đáng lo 
ngại là, không ít doanh nghiệp cho rằng với việc sử dụng các dịch vụ bảo hiểm là doanh 
nghiệp đã thực hiện tốt và đầy đủ công tác quản lý rủi ro. Do vậy, doanh nghiệp rất cần 
xây dựng cho mình một mô hình quản trị rủi ro phù hợp.

GIỚI THIỆU MÔ HÌNH ERM

Trong những năm 1990, quản trị rủi ro doanh nghiệp hay còn gọi là ERM ( Enterprise 
Risk Management ), lần đầu tiên xuất hiện như là một phương pháp tiếp cận mới để 
quản lý rủi ro. Ngày nay, ERM  đã trở thành một công cụ để làm tăng giá trị của công 
ty. Chẳng hạn, đánh giá của các tổ chức xếp hạng uy tín thế giới như là Moody và S&P 
bao gồm cả việc công ty coi hệ thống ERM như một yếu tố trong phương pháp đánh 
giá của họ về các tổ chức tài chính và công ty bảo hiểm. Năm 2004, tổ chức Moody đã 
thông báo rằng sẽ chính thức thực hiện đánh giá quản lý rủi ro như một phần của quá 
trình đánh giá.

Mô hình
QUẢN TRỊ RỦI RO 
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Để hướng dẫn cho việc thực hiện ERM, một số khung lý thuyết đã được phát 
triển. Được biết đến rộng rãi nhất là khung lý thuyết COS(1)  mang tên Quản trị rủi 
ro doanh nghiệp, được soạn thảo bởi  Ủy ban các tổ chức bảo trợ Treadway - gọi tắt 
là COSO (1). Khung lý thuyết này cung cấp một công cụ chuẩn để giúp các tổ chức 
vạch ra lộ trình để hướng đến việc thực hiện hệ thống ERM một cách toàn diện.

Theo COSO, ERM là “một quá trình, được thiết kế để nhận dạng các sự kiện tiềm 
tàng có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp, và quản trị rủi ro trong mức độ cho 
phép, nhằm cung cấp một sự bảo đảm hợp lý đạt được các mục tiêu của tổ chức”. 

Trong khái niệm này, COSO nhấn mạnh rằng chỉ có thể quản trị rủi ro ở “mức độ 
cho phép”.Nghĩa là, quản trị rủi ro không đảm bảo rằng sẽ tạo ra môi trường không 
có rủi ro mà sẽ duy trì rủi ro ở mức độ chấp nhận được. Điều này đơn giản là vì rủi 
ro liên quan đến tương lai và chứa đựng yếu tố không chắc chắn. Một chu trình 
quản trị rủi ro dù được đầu tư đến đâu cũng không thể nhận dạng được hết các 
rủi ro xảy ra cũng như không thể  đánh giá chính xác sự tác động của rủi ro đến 
doanh nghiệp.

COSO đưa ra 2 mô hình quản trị rủi ro vào năm 1992 và 2004. Trong đó:
ERM - COSO I: áp dụng cho những doanh nghiệp chỉ nhằm mục tiêu thiết lập 

môi trường quản lý nội bộ hiệu quả.
Chính vì vậy COSO 1 đưa ra khuôn khổ chung cho kiểm soát nội bộ, trong đó đưa 

ra khái niệm về kiểm soát nội bộ, mô tả các bộ phận hợp thành của kiểm soát nội 
bộ, đưa ra các tiêu chí giúp ban giám đốc, nhà quản lý và các đối tượng khác đánh 
giá hệ thống kiểm soát nội bộ.

Theo COSO 1 (1992) thì một hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm 5 bộ phận có 
mối liên hệ chặt chẽ với nhau (H1), đó là:

• Môi trường kiểm soát
• Thông tin và truyền thông
• Các hoạt động kiểm soát
• Đánh giá rủi ro
• Giám sát  
ERM -COSO II: ứng dụng rộng rãi cho mọi doanh nghiệp, trong đó kiểm soát nội 

bộ chỉ là một phần của chiến lược quản trị rủi ro trong doanh nghiệp.
Hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp bao gồm 8 bộ phận chính (H2):
• Môi trường quản lý
• Thiết lập mục tiêu
• Nhận dạng các sự kiện

• Đánh giá rủi ro
• Kiểm soát rủi ro
• Các hoạt động kiểm soát
• Thông tin và truyền thông
• Giám sát  
Như phân tích ở trên,  ERM – 

COSO 1 model chỉ áp dụng cho 
các doanh nghiệp muốn nâng 
cao tính hiệu quả của hệ thống 
kiểm soát nội bộ, trong khi ERM 
– COSO II model lại có ứng dụng 
rộng rãi hơn. Do vậy, ERM – COSO 
II model sẽ vận dụng tốt vào việc 
quản trị rủi ro ở các doanh nghiệp 
Việt Nam. Tuy nhiên, ERM – COSO 
II model lại khá phức tạp với 8 
bộ phận khác nhau.Các doanh 
nghiệp có thể vận dụng linh hoạt 
mô hình này vào tổ chức của 
mình, tuy nhiên, ba bộ phận chính 
trong mô hình thì không được bỏ 
qua, bao gồm: Nhận dạng rủi ro, 
đo lường rủi ro và kiểm soát rủi ro.

Nhận dạng rủi ro
Nhận dạng hay xác định rủi ro là 

quá trình xác định liên tục và có hệ 
thống các rủi ro trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp. Quá trình nhận dạng rủi 
ro như vậy sẽ bao gồm các công 
việc theo dõi, xem xét, nghiên cứu 
môi trường hoạt động và toàn bộ 
mọi hoạt động của doanh nghiệp 
nhằm thống kê được tất cả các 
rủi ro phát sinh (kể cả những rủi 
ro đã và đang xảy ra lẫn những rủi 
ro tiềm ẩn) cũng như tính chất và 
mối đe dọa của các rủi ro. Trên cơ 
sở đó, các nhà quản trị có thể đưa 
ra các biện pháp phù hợp nhằm 
kiểm soát rủi ro.

Thực tế cho thấy, cũng có 
những rủi ro ban đầu nhà quản 
trị không đề cao, cho rằng không 
quan trọng nhưng các rủi ro riêng 
rẽ đó có thể tích lũy hoặc tác 
động trong mối quan hệ tương 
hỗ  với nhau, có thể trở thành một 
rủi ro gây thiệt hại lớn hơn trong 
doanh nghiệp. Các nhà quản trị 
cũng cần nhận thức rằng theo 
thời gian và tình hình, một số rủi 
ro nhất định có thể thay đổi rất 
nhanh hoặc gây ra một chuỗi rủi 
ro và có thể mang đặc trưng của  
khủng hoảng.

(1) .COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) là một Uy ban thuộc Hội 
đồng quốc gia Hoa kỳ về chống gian lận khi lập báo cáo tài chính (The National Commission on Fraudulent 
Financial Reporting  hay còn gọi là Treadway Commission)
•  Hội đồng quốc gia này được thành lập vào năm 1985 dưới sự bảo trợ của 5 tổ chức là: 
•  Hiệp hội kế toán viên công chứng Mỹ (AICPA)
•  Hội kế toán Mỹ (American Accounting Association)
•  Hiệp hội quản trị viên tài chính (the Financial Executives Institute – FEI)
•  Hiệp hội kế toán viên quản trị (Institute of Management Accountants – IMA)
•  Hiệp hội kiểm toán viên nội bộ (the Institute of Internal Auditors – IIA)

(H1)

(H2)
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Kiểm soát rủi ro 
Trên cơ sở kết quả đo lường rủi ro, kiểm soát rủi 

ro là việc sử dụng các chiến lược, các chương trình 
hành động, công cụ, kỹ thuật phù hợp… nhằm 
ngăn ngừa, né tránh hoặc giảm thiểu những tổn 
thất, những ảnh hưởng không mong đợi của rủi 
ro đối với doanh nghiệp. Các rủi ro được kiểm soát 
chính là những rủi ro có mức độ tác động lớn tới 
doanh nghiệp, đã được đo lường ở bước 2. Các biện 
pháp kiểm soát rủi ro thông thường bao gồm: 

TRAPS:
Terminate:    Tránh rủi ro
Reduce:          Ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro
Accept:         Chấp nhận rủi ro và lập quỹ dự phòng
Pass on:        Chuyển giao rủi ro hoặc chia sẻ rủi ro
Tránh rủi ro bằng cách không tham gia vào hoạt 

động có rủi ro. Đây là biện pháp trong đó nhà quản 
lý sẽ tìm cách phát hiện những dự án kinh doanh 
có nguy cơ xảy ra rủi ro cao để tránh cho doanh 
nghiệp không tham gia vào, nhờ đó không phải 
chịu rủi ro. Biện pháp tránh rủi ro có thể giúp cho 
doanh nghiệp không phải chịu bất kỳ hậu quả xấu 
nào mà rủi ro được phát hiện có thể gây ra nhưng 
có thể khiến cho doanh nghiệp bỏ lỡ những cơ hội 
kiếm lời.

Ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro, đây là nhóm các 
giải pháp nhằm giảm đến mức tối đa rủi ro có thể 
đến với doanh nghiệp. Ngăn ngừa rủi ro nhằm vào 
nguyên nhân gây ra rủi ro, khiến rủi ro không thể 
xảy ra. Một khi không né tránh rủi ro, nhà quản lý sẽ 
phải tìm cách giảm thiểu số lần xảy ra rủi ro. Giảm 
thiểu những tổn thất do rủi ro gây ra nhằm kiểm 
soát, giảm thiểu thiệt hại một khi rủi ro xảy ra.

Chấp nhận rủi ro và lập quỹ dự phòng để bù đắp 
tổn thất nếu rủi ro xảy ra: Chấp nhận rủi ro là việc 
chấp nhận tình trạng rủi ro và xác định chiến lược 
tốt nhất có thể để giải quyết với những tổn thất 
và tác động của rủi ro. Đây là biện pháp không 
tránh khỏi để không bỏ lỡ những cơ hội kiếm lời. 
Trong trường hợp này nhà quản lý phải dự phòng 
các nguồn lực tài chính để kịp thời bù đắp những 
thiệt hại có thể xảy ra để không ảnh hưởng tới hoạt 
động kinh doanh chung của doanh nghiệp.

Chuyển giao rủi ro hoặc chia sẻ rủi ro: Để chia sẻ rủi 
ro, doanh nghiệp sẽ phải ký kết những hợp đồng 
với những điều khoản đặc biệt. Việc ký kết hợp 
đồng bảo hiểm cũng có thể coi là một biện pháp 
chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm. 
Để chuyển giao rủi ro, doanh nghiệp cũng bị đòi hỏi 
phải tham gia các hợp đồng đặc biệt nhằm chuyển 
giao phần rủi ro mà mình không muốn gánh chịu 
sang những chủ thể sẵn sàng nhận thêm rủi ro để 
đổi lấy một khoản thu nhập. Tham gia vào các hợp 
đồng bảo hiểm cũng có thể xem như là một biện 
pháp để chuyển giao rủi ro sang các doanh nghiệp 
bảo hiểm.

Một số phương pháp/ Kỹ thuật nhận dạng rủi ro 
Phương pháp/ Kỹ thuật   Mô tả
Nghiên cứu tại bàn Dựa trên các thông tin sẵn có
Ý kiến chuyên gia Khai thác các kiến thức bên ngoài
Hội thảo  Dựa vào ý kiến của nhiều người
Khi nhận dạng rủi ro cần đảm bảo rằng:
+ Nhà quản trị rủi ro không nên chỉ dựa vào một phương pháp 

duy nhất mà nên sử dụng kết hợp nhiều phương pháp 
+ Nhận dạng rủi ro là một quá trình thường xuyên vì nguy cơ rủi ro 

sẽ thay đổi theo thời gian và tính chất công việc.
Đo lường rủi ro
Trong thực tế những rủi ro có thể xảy ra trong một doanh nghiệp 

là khá nhiều và việc giải quyết hết tất cả các rủi ro là không cần 
thiết. Thông thường, người ta áp dụng nguyên tắc 20/80 để xác 
định và giải quyết những rủi ro quan trọng, những nguyên nhân 
gốc có ảnh hưởng tới rủi ro của tổ chức. Nghĩa là chỉ tập trung vào 
những rủi ro chính gây ra 80% thiệt hại cho doanh nghiệp. Điều 
này dẫn tới việc phải đo lường mức độ rủi ro để chọn ra những rủi 
ro cần giải quyết đó. Do đó, đo lường rủi ro có nghĩa là đánh giá và 
định lượng các tác động và hậu quả của rủi ro.

Kết quả của công tác đo lường là rủi ro được phân hạng từ cao 
đến thấp dựa theo các giá trị tính toán được. Tùy theo tổ chức, 
doanh nghiệp, các nhà quản trị sẽ xác định những rủi ro nào cần 
đưa vào kiểm soát, với các mức ưu tiên khác nhau.

Sơ đồ (H3) biểu diễn các rủi ro khác nhau trong mối liên hệ với 
nhau, vì nhà quản trị đôi khi gặp nhiều khó khăn trong quá trình 
định dạng rủi ro và các rủi ro phát sinh không chỉ do yếu tố chủ 
quan mà còn do nhiều yếu tố khác.

Theo biểu đồ này, các nhà quản trị sẽ đặc biệt chú ý đến rủi ro 
A, B, C là các rủi ro tài chính vừa có xác suất xuất hiện cao, vừa có 
khả năng đe dọa đến sự tồn tại của doanh nghiệp (mức thiệt hại 
lớn). Đối với các rủi ro khác như rủi ro D, có xác suất xuất hiện ở 
mức trung bình, doanh nghiệp có thể tùy theo tình huống, hoàn 
cảnh cụ thể để đề ra biện pháp quản trị. Các rủi ro có xác suất xuất 
hiện thấp, mức thiệt hại không nghiêm trọng thì doanh nghiệp có 
thể bỏ qua.

Ma trận phân loại rủi ro 

 

20  40  60 80 

Rủi ro C 
Rủi ro B 

Rủi ro A 

R ủi ro D 
Rủi ro E 

(H3)
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QUAÛN TRÒ COÂNG TY HÖÔÙNG TÔÙI PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG

ĐIỀU KIỆN VẬN DỤNG ERM Ở CÁC DOANH 
NGHIỆP VIỆT NAM

Như đã phân tích thì rõ ràng ích lợi của 
ERM là rất lớn, tuy nhiên việc áp dụng lại 
không hề đơn giản. Hiện nay, ngoài các 
ngân hàng và tổ chức tài chính thì rất ít các 
doanh nghiệp có phòng hoặc bộ phận 
quản trị rủi ro.

ThS. Lại Thị Thu Thủy trong bài viết “Xây 
dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hướng 
tới quản trị rủi ro” trên Tạp chí Kiểm toán 
số 5/2012 cho biết hầu như các doanh 
nghiệp đều mắc phải ít nhất một trong 
các dấu hiệu sau:

• Doanh nghiệp không xây dựng chính 
sách quản lý rủi ro

• Doanh nghiệp không thực hiện những 
nỗ lực để ngăn chặn rủi ro

• Không có người chịu trách nhiệm 
quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

• Quản lý rủi ro không được xác định là 
vấn đề ưu tiên của doanh nghiệp

• Doanh nghiệp ít quan tâm đến rủi ro 
hoặc quan tâm quá muộn

• Không có khuôn khổ đánh giá rủi ro 
thống nhất trong doanh nghiệp

• Doanh nghiệp thực hiện việc quản lý 
rủi ro một cách rời rạc, thiếu tập trung

• Công tác quản lý rủi ro ngày càng bị 
coi nhẹ trong doanh nghiệp

• Không có sự đồng nhất trong cách diễn 
đạt ngôn ngữ rủi ro trong doanh nghiệp

• Thiếu sự trao đổi thông tin về rủi ro 
trong doanh nghiệp

• Trong doanh nghiệp tồn tại “những vị 
trí đáng tin cậy” không được kiểm soát

• Phân công trách nhiệm không phù hợp
Nguyên nhân cơ bản của vấn đề trên 

là do yếu tố văn hóa. Trong nhiều vấn đề, 
người Á Đông nói chung và người Việt 
Nam nói riêng thường tránh nói về các 
rủi ro, vì cho rằng đó là đề cập đến những 
vấn đề xui xẻo, sẽ không tốt cho việc kinh 
doanh. Trong khi đó với người phương 
Tây, đây là vấn đề rất được coi trọng. Có 
thể lấy ví dụ trong thực tế về việc lập di 
chúc, người phương Tây thường chuẩn bị 
di chúc từ khi còn rất khỏe mạnh, nhưng 
chúng ta thường chỉ nói đến khi sắp lìa 
đời. Hay, ở các công ty nước ngoài, khi tổ 
chức đi du lịch sẽ ít có chuyện tất cả nhân 
viên trong cùng một bộ phận hay tất cả 
lãnh đạo ngồi chung một chuyến bay 
nhằm đề phòng rủi ro xấu nhất.

Một nguyên nhân khác của vấn đề này, 
đó là sự phát triển của nền kinh tế. Trong 

quá trình phát triển của một nền kinh tế, 
giai đoạn ban đầu khi nền kinh tế còn 
yếu kém, chưa phát triển thì chưa thể chú 
trọng quá nhiều đến rủi ro hay việc phòng 
ngừa. Khi nào nền kinh tế đã bắt đầu bước 
vào giai đoạn khá ổn định thì vấn đề này 
thường mới được quan tâm đúng mức.

Vậy điều kiện nào cần có để thúc 
đẩy doanh nghiệp sẵn sàng thực  
hiện ERM?

Thứ nhất, cần có các quy định cụ thể về 
vấn đề xây dựng hệ thống quản trị rủi ro 
trong doanh nghiệp và các văn bản hướng 
dẫn thực hiện các quy định trên. Có như 
vậy các doanh nghiệp mới có một sự 
thống nhất trong việc xây dựng và vận 
hành hệ thống này. Chẳng hạn, Bộ Tài 
chính có đưa ra Thông tư 210/2009/TT-
BTC quy định việc phải báo cáo các rủi 
ro trong doanh nghiệp, bao gồm rủi ro 
thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh 
khoản với yêu cầu mô tả bản chất rủi ro 
phát sinh và biện pháp phòng ngừa. 
Tuy nhiên, quy định này chưa được thực 
hiện tốt, một số doanh nghiệp báo cáo 
hoạt động quản trị rủi ro mang tính chất 
hình thức.

Thứ hai, vấn đề mấu chốt để giảm thiểu 
rủi ro chính là việc ý thức về rủi ro của người 
chủ doanh nghiệp. Trước tiên, các nhà lãnh 
đạo doanh nghiệp cần xây dựng được văn 
hóa “quản trị rủi ro” trên toàn tuyến trong 
doanh nghiệp, từ cấp cao nhất thuộc hội 
đồng quản trị đến ban điều hành, các 
phòng ban và đến từng nhân viên. Sự 
nhận thức của chính lãnh đạo cao nhất 
trong công ty sẽ chuyển tải các nhận thức 
đó đến toàn bộ cấp quản lý bên dưới. 
Việc tiếp theo là phải đảm bảo không tồn 
tại khái niệm "vùng cấm" trong doanh 
nghiệp, những khu vực không được tiếp 
cận đánh giá, kiểm soát. 

Thứ ba, các công cụ quản trị rủi ro ở Việt 
Nam cần đa dạng và phát triển hơn. Lấy 
ví dụ rủi ro tài chính (rủi ro lãi suất, rủi ro 
tỷ giá, rủi ro biến động giá cả…) là một 

trong những rủi ro mà doanh nghiệp ngày 
càng phải đối mặt nhiều hơn. Tuy nhiên, 
các công cụ quản trị rủi ro này đặc biệt là 
các công cụ phái sinh còn khá hạn chế và 
phí còn rất cao.

Thứ tư, đội ngữ tư vấn về quản trị rủi ro 
doanh nghiệp cần chuyên nghiệp hơn và 
tăng cường về số lượng. Việc nhận dạng, 
đo lường hay kiểm soát rủi ro không 
hề đơn giản, nhất là trong bối cảnh 
khủng hoảng như hiện nay; trong khi 
đó, nhân lực có kiến thức về quản trị 
rủi ro trong doanh nghiệp còn hạn chế. 
Tư vấn doanh nghiệp trong lĩnh vực rủi 
ro sẽ hỗ trợ doanh nghiệp rất lớn trong 
xây dựng chính sách, cách tổ chức vận 
hành hay nhận dạng các rủi ro tiềm ẩn 
trong từng giai đoạn cụ thể.

Tài liệu tham khảo:

Tiếng Anh:

1. Ann-Katrin Napp (2011), “Financial management 

in SME – the use of financial analysis for identifying 

analysing and monitoring internal financial risks”. 

Aarhus School of Business, AarhusUniversity, pp.1-66.

2. Amalendu Bhunia, Somnath Mukhuti (2012), 

“Financial risk measurement of small and medium – 

sized companies listed in Bombay stock exchange”, 

Internationl Journal of advances in management and 

economics, pp. 1 - 8.

3. Alpa Dhanani, Suzanne Fifield, Christine Helliar, 

Lorna Stevenson, (2008) "The management of interest 

rate risk: evidence from UK companies", Journal of 

Applied Accounting Research, Vol. 9 Iss: 1, pp.52 – 70.

4. CPA Australia Ltd (2008), “Understanding and 

Managing Interest rate risk”, 385 Bourke Street, 

Melbourne Vic 3000 Australia, ISBN 978-1-876874-22-3.

5. CPA Australia Ltd (2009), “A guide to managing 

foreign exchange risk”, 385 Bourke Street, Melbourne 

Vic 3000 Australia, ISBN 978-1-876874-47-6.

6. GangFu, WeilanFuandDanLiu (2012), “Empiricals

tudyonfinancialriskfactors:Capitalstructure,operation

ability,profitability,andsolvency - evidencefromlistedc

ompaniesinChina”, JournalofBusinessManagementan

dEconomicsVol.3(5).pp.0173-0178.

Tiếng Việt:

1. ThS. Lại Thị Thu Thủy, “Xây dựng hệ thống kiểm 

soát nội bộ hướng tới quản trị rủi ro”, Tạp chí Kiểm toán 

số 5/2012 

2. Tài liệu giảng dạy, tổ chức đào tạo PIC http://

www.slideshare.net/tochucptc/qun-tr-ri-ro-trong-

doanh-nghiep

3. Thu Hương, Quản trị rủi ro - Cần quyết tâm từ 

người đứng đầu

http://www.ftmsglobal.edu.vn/quan-tri-rui-ro-can-

quyet-tam-tu-nguoi-dung-dau





SOÁ 2 | 2014
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM

16

QUAÛN TRÒ COÂNG TY HÖÔÙNG TÔÙI PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
Phát triển bền vững là vấn đề mang tính nghị sự ở nhiều quốc gia. Trong xu hướng chung ấy, ngay 

từ đầu thập kỷ cuối của thế kỷ 20, Việt Nam đã hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Cộng đồng 
doanh nghiệp Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển này. Không chỉ là nỗ lực 
cho tăng trưởng và phát triển kinh tế, doanh nghiệp còn thúc đẩy phát triển bền vững của quốc gia 
qua việc chung sức bảo đảm công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Đó cũng chính là sự phát triển 
bền vững của các doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, phát triển bền vững là khi đạt được mục tiêu tăng trưởng doanh 
thu và lợi nhuận kết hợp với việc thực hiện tốt các trách nhiệm xã hội và góp phần bảo vệ môi 
trường. Cũng như các doanh nghiệp khác, hướng đến phát triển bền vững của doanh nghiệp bảo 
hiểm vừa thể hiện tầm chiến lược của doanh nghiệp; đồng thời thể hiện sự hài hòa với mục tiêu phát 
triển chung của quốc gia. Hoạt động chức năng chính của doanh nghiệp bảo hiểm là cung cấp các 
dịch vụ bảo hiểm cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu bảo đảm rủi ro trong nền kinh tế thị trường. 
Bởi vậy, việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bảo hiểm nếu chỉ gói gọn ở hoạt động 

Sự phát triển bền vững của 
doanh nghiệp được xác 
định trên cơ sở kết hợp giữa 
việc đạt được mục tiêu tăng 
trưởng và lợi nhuận với việc 
thực hiện phát triển xã hội, 
bảo vệ môi trường. Vậy, liệu 
việc triển khai bảo hiểm 
nông nghiệp ở Việt Nam hiện 
nay có phải là một cản trở 
đến sự phát triển bền vững 
của doanh nghiệp bảo hiểm 
hay không? Bài viết đưa ra 
một số phân tích và đóng 
góp ý kiến về vấn đề này.

Bảo hiểm nông nghiệp 
với sự phát triển  
bền vững của DOANH NGHIỆP 

BẢO HIỂM VIỆT NAM
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trích lợi nhuận để làm từ thiện, phát triển 
cộng đồng… sẽ là chưa đủ. Với đặc thù 
kinh doanh, các doanh nghiệp bảo hiểm 
có thể thông qua sản phẩm bảo hiểm 
đang triển khai để hoàn thành các trách 
nhiệm xã hội của mình. Các sản phẩm bảo 
hiểm có tính xã hội hóa cao có ý nghĩa rất 
lớn trong việc góp phần đảm bảo an sinh 
xã hội. Bảo hiểm nông nghiệp là một sản 
phẩm điển hình.

ẢNH HƯỞNG CỦA BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP 
ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA 
DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM Ở VIỆT NAM

Bảo hiểm nông nghiệp là hình thức bảo 
đảm bù đắp cho các thiệt hại trong trồng 
trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng 
thủy sản, và các hoạt động liên quan. Bảo 
hiểm nông nghiệp giúp cho người nông 
dân có thể ổn định thu nhập, đặc biệt 
trong những năm có thiên tai thảm họa. 
Lợi ích này thể hiện rõ từ 3 góc độ: 

Thứ nhất, bảo hiểm nông nghiệp giúp 
cho người nông dân giảm thiểu được sự 
mất ổn định trong luồng chi tiêu gia đình 
nhờ các khoản bù đắp thiệt hại liên quan 
đến kết quả sản xuất nông nghiệp. Từ đó, 
phúc lợi của người nông dân và gia đình 
họ cũng đảm bảo. 

Thứ hai, bảo hiểm nông nghiệp góp 
phần khuyến khích người nông dân ứng 
dụng các công nghệ mới, cải tiến trong 
sản xuất nông nghiệp, nhờ đó tăng năng 
suất nông nghiệp và sử dụng nguồn lực 
hiệu quả hơn. 

Thứ ba, bảo hiểm nông nghiệp làm 
giảm rủi ro và tăng cường khả năng thu 
hồi vốn của các tổ chức tín dụng. Đến 
lượt mình, lợi ích này lại làm tăng mức 
tín dụng có thể tiếp cận được đối với 
người nông dân. 

Triển khai thành công bảo hiểm nông 
nghiệp còn đem lại lợi ích thấy rõ cho 
Ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế. 
Gánh nặng ngân sách do chi trợ cấp nông 
nghiệp khi có thiên tai, dịch bệnh sẽ được 
giảm nhẹ. Đặc biệt khi có thảm họa, bảo 
hiểm nông nghiệp càng thể hiện được 
vai trò ổn định cho ngân sách nhà nước. 
Từ góc độ nền kinh tế, bảo hiểm nông 
nghiệp nằm trong hệ thống các biện 
pháp giảm thiểu rủi ro nông nghiệp. Kinh 
tế nông nghiệp nông thôn, nhờ vậy, được 
tạo đà để phát triển hơn.

Vậy, với các nhà kinh doanh bảo hiểm, 
liệu bảo hiểm nông nghiệp có mặt trong 
“giỏ sản phẩm” mà họ cung cấp trên thị 
trườngảnh hưởng đến phát triển bền 
vững của doanh nghiệp hay không? 
Băn khoăn này càng dễ hiểu đối với các 
doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam. 

BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Nhìn lại lịch sử phát triển, có thể nói bảo 
hiểm nông nghiệp tồn tại trên thị trường 
bảo hiểm Việt Nam khá “trầy trật”. Năm 
1982 với hoạt động thí điểm sản phẩm 
bảo hiểm cây lúa của Bảo Việt, bảo hiểm 
nông nghiệp được coi là lần đầu tiên có 
mặt ở Việt Nam. Tuy nhiên, đến năm thứ 
hai thì hoạt động bảo hiểm này phải 
dừng lại vì không có đủ người tham gia. 

Năm 1993, Bảo Việt triển khai lại bảo hiểm 
nông nghiệp nhưng cũng chỉ kéo dài hơn 
lần trước vài năm. Sau những thiệt hại 
nghiêm trọng do thiên tai, cùng với việc 
triển khai bảo hiểm mùa màng không mở 
rộng được, bảo hiểm nông nghiệp ở Việt 
Nam một lần nữa phải dừng lại vào năm 
1998. Đến năm 2002, bảo hiểm nông 
nghiệp được mong chờ trở lại thị trường 
bảo hiểm Việt Nam với sự tham gia của 
Groupama (Pháp). Tuy nhiên, danh tiếng 
và bề dày kinh nghiệm bảo hiểm nông 
nghiệp của Groupama cũng đã không 
giúp cho công ty này kinh doanh thành 
công trên thị trường Việt Nam và phải báo 
lỗ sau vài năm hoạt động. 

Ngoài Bảo Việt và Groupama, thị 
trường bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam 
hiện nay còn có sự góp mặt của một số 
công ty bảo hiểm khác như Bảo Minh, 
PVI, PTI. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả 
kinh doanh, các doanh nghiệp bảo hiểm 
đều thận trọng nhận bảo hiểm cho một 
số cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao 
và ít rủi ro.

Năm 2011 là một dấu mốc mới trên con 
đường phát triển bảo hiểm nông nghiệp 
Việt Nam. Đó là việc thí điểm thực hiện 
bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 
- 2013 theo Quyết định số 315/QÐ-TTg 
ngày 1/3/2011. Các doanh nghiệp gồm 
Bảo Việt, Bảo Minh và VinaRe được giao 
tham gia chương trình này theo nguyên 
tắc phi lợi nhuận. Các hộ nông dân và tổ 
chức sản xuất nông nghiệp tham gia bảo 
hiểm theo chương trình thí điểm được 
Chính phủ hỗ trợ đóng phí theo các mức 
khác nhau cho các đối tượng khác nhau 
từ 20% đến 100% phí bảo hiểm. Đánh giá 
tổng kết sau 3 năm thực hiện thí điểm để 
lại nhiều băn khoăn cho hướng đi tiếp 
theo của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt 
Nam. Tính đến tháng 6/2014, có 304.017 

hộ nông dân/tổ chức tham gia bảo hiểm 
nông nghiệp theo chương trình thí điểm; 
tổng phí bảo hiểm gốc khoảng 394 tỷ 
đồng, nhưng số tiền bồi thường rất cao, 
lên đến 701,8 tỷ đồng.

Có thể thấy, việc thực hiện bảo hiểm 
nông nghiệp không theo thí điểm ở nước 
ta từ trước đến nay vẫn rất thận trọng, 
dè chừng và chưa đảm bảo nguyên tắc 
số đông bù số ít. Trong khi theo chương 
trình thí điểm, sự hỗ trợ của Chính phủ 
và các bên có liên quan đã hậu thuẫn hết 
mực, đảm bảo số đông người tham gia 
bảo hiểm hơn. Bên cạnh đó, chương trình 
thí điểm cũng quy định rằng, nếu kết 
quả kinh doanh thí điểm của các doanh 
nghiệp bị lỗ với mức vượt quá 10% vốn 
chủ sở hữu thì Chính phủ sẽ xem xét 
hỗ trợ. Tuy nhiên, tỷ lệ lỗ cao 178,1% từ 
chương trình thí điểm báo trước nguy cơ 
kinh doanh bảo hiểm nông nghiệp thất 
bại cho các doanh nghiệp bảo hiểm ở 
Việt Nam nếu tiếp tục.

Quay trở lại vấn đề đưa ra, kinh doanh 
bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam hiện 

Triển khai thành công bảo hiểm nông nghiệp còn 
đem lại lợi ích thấy rõ cho Ngân sách nhà nước và 
phát triển kinh tế. Gánh nặng ngân sách do chi 
trợ cấp nông nghiệp khi có thiên tai, dịch bệnh sẽ 
được giảm nhẹ.
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nay hiển nhiên là rủi ro cao. Trong trường hợp kinh 
doanh như vẫn thực hiện không có thí điểm, nếu 
thiên tai, dịch bệnh xảy ra nặng nề và liên miên thì 
dù có thận trọng với các hợp đồng bảo hiểm có 
lựa chọn, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng khó 
tránh khỏi việc phải cân nhắc ngừng kinh doanh. 
Nếu triển khai với sự hỗ trợ phí của Chính phủ như 
thí điểm vừa qua, dù có đông người tham gia hơn 
nhưng doanh nghiệp khó lựa chọn rủi ro để đảm 
bảo kinh doanh an toàn. Theo cách này hay cách 
khác, kinh doanh bảo hiểm nông nghiệp đều có 
thể làm suy giảm lợi nhuận.

Ngược lại, nếu nhìn từ góc độ khác, kinh doanh 
bảo hiểm nông nghiệp lại thể hiện được vai trò 
tích cực đối với mục tiêu phát triển doanh nghiệp 
bền vững. Trước hết, kinh doanh bảo hiểm nông 
nghiệp có thể coi là một cách đóng góp (cả về tài 
chính và năng lực trí tuệ) của các doanh nghiệp 
bảo hiểm cho cải thiện chất lượng cuộc sống của 
đông đảo lao động nghèo nông thôn, góp phần 
đảm bảo an sinh xã hội. Đóng góp này rất lớn và 
vô cùng có ý nghĩa, khác hẳn với việc chỉ trích lợi 
nhuận để làm từ thiện, một hình thức đóng góp 
xã hội khác của các doanh nghiệp bảo hiểm. Điều 
này dễ nhận thấy khi so sánh giữa việc cung cấp 
sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp phù hợp cho 
người nông dân và việc trích một khoản tiền để 
giúp họ có cơ hội vượt qua khó khăn do rủi ro 
nông nghiệp gây ra. Kinh doanh bảo hiểm nông 
nghiệp còn có một điểm cộng khác đối với phát 
triển bền vững của doanh nghiệp bảo hiểm. Nếu 
bảo hiểm nông nghiệp là mảng kinh doanh “khó 
nhằn” thì việc triển khai mảng bảo hiểm này trên 
thị trường chỉ có thể là sứ mệnh của các doanh 
nghiệp bảo hiểm lớn, có năng lực trên thị trường. 
Cung cấp sản phẩm này trên thị trường là cách 
gián tiếp bồi đắp nên thương hiệu của doanh 
nghiệp bảo hiểm, thể hiện được vai trò dẫn đầu 
thị trường của doanh nghiệp.

BẢO ĐẢM HÀI HÒA CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM TRONG KINH DOANH BẢO 
HIỂM NÔNG NGHIỆP

Có thể nói, kinh doanh bảo hiểm nông nghiệp ở 
Việt Nam không chỉ là “thiệt hại” cho doanh nghiệp 
bảo hiểm. Bởi vậy, các doanh nghiệp bảo hiểm lớn 
hoàn toàn có thể cân nhắc để tiếp tục triển khai bảo 
hiểm nông nghiệp. Trong phạm vi hạn chế, bài viết 
đưa ra một số gợi ý để đi đến mục đích cuối cùng của 
các doanh nghiệp bảo hiểm là phát triển bền vững 
khi kinh doanh bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam.

Thứ nhất, doanh nghiệp bảo hiểm cần phải xác 
định rõ quan điểm và các mục tiêu rõ ràng khi kinh 
doanh sản phẩm này. Trên cơ sở nhận thức chủ 
động, doanh nghiệp bảo hiểm phải coi việc kinh 
doanh bảo hiểm nông nghiệp nhằm đến cả mục tiêu 
lợi nhuận và mục tiêu đóng góp xã hội của doanh 
nghiệp. Về lâu dài, mục tiêu lợi nhuận vẫn phải đặt 
lên hàng đầu. Tuy nhiên, trong từng giai đoạn triển 
khai, mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của nghiệp 
vụ có thể lùi một chút để chắt lọc kinh nghiệm trong 
kinh doanh bảo hiểm này.

Thứ hai, doanh nghiệp bảo hiểm cần có các khuyến 
nghị hợp lý với Chính phủ. Sự tiếp tục hỗ trợ đóng 
phí đối với người tham gia vẫn vô cùng cần thiết 
để đảm bảo nguyên tắc số đông bù số ít. Tuy nhiên, 
doanh nghiệp bảo hiểm là các đơn vị kinh doanh vì 
lợi nhuận nên không thể vì thế mà thực hiện cung 
cấp bảo hiểm đại trà cho tất cả các đối tượng tham 
gia ngay. Doanh nghiệp bảo hiểm cần có quyền lựa 
chọn rủi ro để thực hiện kinh doanh bảo hiểm này.

Thứ ba, doanh nghiệp bảo hiểm phải xây dựng 
được chương trình kinh doanh bảo hiểm nông 
nghiệp phù hợp với năng lực hiện tại của doanh 
nghiệp. Các giai đoạn trong chương trình cần có các 
mục tiêu và biện pháp thực hiện phù hợp. Chẳng 
hạn, trong giai đoạn thắt chặt phạm vi đối tượng 
được tham gia bảo hiểm nông nghiệp thì cần tăng 
cường nhận thức cho họ cả về lợi ích của việc tham 
gia bảo hiểm và quản lý rủi ro trong nông nghiệp, có 
các cam kết hỗ trợ quản lý rủi ro trong nông nghiệp 
đối với các khách hàng hiện có và khách hàng  
tiềm năng,…

Thứ tư, doanh nghiệp bảo hiểm cần nỗ lực hết sức 
và ngay từ đầu trong việc đầu tư nghiên cứu phát 
triển sản phẩm phù hợp; Xây dựng chiến lược tái 
hợp lý để có cơ sở đàm phán tái bảo hiểm; Xây dựng 
chương trình quản lý rủi ro trong bảo hiểm nông 
nghiệp của doanh nghiệp.
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Thuật ngữ "phát triển bền vững" hiện đã không còn xa lạ với cộng đồng 
doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng vẫn còn khoảng cách rất lớn giữa "nói"  
và "làm". 

XU THẾ KINH DOANH THẾ KỶ 21

Ta vẫn gặp đâu đó trong những cuộc họp, hội nghị, trong những báo 
cáo, mỹ từ "phát triển bền vững" được đưa vào như một sự thể hiện 
xu thế thời thượng của người phát ngôn hay doanh nghiệp báo cáo. 
Nhưng thực chất, phát triển bền vững không hề đơn giản, dễ dàng như 
một câu nói. Nó đã hiển hiện như một yêu cầu cấp thiết và rõ rệt hơn 
hết từ chính những thiên tai, dịch bệnh mà cộng đồng phải gánh chịu, 
từ chính nạn đói nghèo đeo đẳng hơn 1 tỷ người trên thế giới. Thảm 
họa khắc nghiệt từ thiên nhiên, các vấn nạn môi trường mà loài người 
phải đối mặt khiến cho định nghĩa về phát triển bền vững trở nên sâu 
sắc hơn bao giờ hết. Phát triển bền vững là tổng hoà của các khía cạnh 
con người, môi trường và lợi nhuận. Phát triển bền vững được hiểu là 
để đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng của 
thế hệ tương lai trong việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ này. Như 
vậy, mỗi công dân toàn cầu đều có trách nhiệm đối với hành tinh này, 
mỗi doanh nghiệp cũng cần ý thức về sứ mệnh phát triển bền vững mà 
mình phải đảm nhận. Lẽ dĩ nhiên từ nhận thức đến hành động là cả quá 
trình, nhưng trước những chỉ báo cho thấy Việt Nam đang tụt hậu so 
với các nước trong khu vực trong các hoạt động phát triển bền vững và 
cụ thể là báo cáo phát triển bền vững, cộng đồng doanh nghiệp Việt lẽ 
nào có thể an tâm?

Do điều kiện công tác, năm nào tôi cũng tham dự cuộc họp thường 
niên của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững thế giới 
(WBCSD), nơi quy tụ các nhà điều hành từ hơn 200 doanh nghiệp đa 
quốc gia. Bên cạnh các nội dung thảo luận về phát triển bền vững như 
năng lượng, nguồn nước, kinh doanh cùng người có thu nhập thấp, 
Báo cáo phát triển bền vững được đặc biệt chú trọng. Các CEO hàng 
đầu đều cho rằng, loại hình báo cáo này là hết sức cần thiết, mang đến 
hiệu quả thiết thực cho việc quản lý, điều hành doanh nghiệp. Vậy nên, 
số lượng các báo cáo về phát triển bền vững trên thế giới đang ngày 
càng tăng theo các năm. Nhưng, ở Việt Nam, con số doanh nghiệp biết 
đến và áp dụng báo cáo phát triển bền vững chỉ đếm trên đầu ngón 
tay. Ở những doanh nghiệp tiên phong áp dụng báo cáo phát triển bền 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: 
Tin vào sự  
cộng hưởng 
của cộng đồng  
doanh nghiệp

Thực hiện Báo cáo 
phát triển bền vững 
là một trong những 

phương thức cải 
thiện kinh doanh 

hiệu quả nhất trong 
thế kỷ 21. Vậy vì sao 

các doanh nghiệp 
Việt vẫn còn thờ ơ với 
việc này như vậy? Tôi 

và các cộng sự nhận 
về mình trách nhiệm 

tìm lời giải cho câu 
hỏi đầy ám ảnh này.
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vững như Vinamilk, Bảo Việt,... việc 
áp dụng báo cáo phát triển bền vững 
vào hoạt động của doanh nghiệp 
mang lại hiệu quả trực quan trong cả 
ngắn hạn và dài hạn. Đó là thước đo 
sự minh bạch trong quản trị. Đó là 
những quyết sách giúp giảm thiểu tối 
đa tác động xấu đến môi trường và 
cộng đồng. Xuất phát từ định nghĩa 
toàn diện hơn về nguồn vốn mà các 
doanh nghiệp đang sử dụng, giá trị 
thực của doanh nghiệp được bộc lộ 
dựa trên các tiêu chí về con người, tác 
động đến xã hội, điều kiện tự nhiên, 
tài nguyên khai thác, bên cạnh những 
tiêu chí về tài chính... Từ đó, những 
chương trình trách nhiệm xã hội được 
thực hiện không chỉ theo cảm tính hay 
phong trào mà đi vào thực chất, thẩm 
thấu vào tầm nhìn và chiến lược kinh 
doanh như một cách thức tạo ra giá trị 
kinh doanh nhân bản. 

DOANH NGHIỆP KHÔNG THỂ ĐỨNG NGOÀI CUỘC

Có một thực tế, VBCSD đi đầu trong 
vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp 
Việt Nam tham gia làm báo cáo phát 
triển bền vững nhưng tỷ lệ doanh 
nghiệp quan tâm và xây dựng loại 
hình báo cáo này chưa được cải thiện 
là bao. Doanh nghiệp Việt Nam vẫn 
đang bị những khó khăn trước mắt thu 
hút tâm trí vì vậy mà chưa nhận thức 
được đúng mức về một phương thức 
cải thiện hiệu quả kinh doanh trong 
tầm tay. Hầu hết các doanh nghiệp 
chưa hiểu rõ việc thực hiện báo cáo 
phát triển bền vững có ý nghĩa thế 
nào đối với sự phát triển và hội nhập 
của chính doanh nghiệp mình. Đó 
tiếc thay là nhận định rút ra từ kết quả 
khảo sát của VBCSD đối với 150 doanh 
nghiệp tiêu biểu.

Kết quả trên có một phần nguyên 
nhân từ việc ở Việt Nam vẫn còn 
khoảng trống chính sách đối với việc 
thiết lập điều kiện cần thiết để xây 
dựng báo cáo phát triển bền vững 
trong hoạt động của doanh nghiệp. 
Các khảo sát cho thấy, từ năm 2004 
đến nay, các chương trình hoạt động 
phát triển bền vững, thúc đẩy báo cáo 
phát triển bền vững ở Việt Nam hầu 
như chỉ do Chính phủ điều hành, bên 

cạnh đó có sự hỗ trợ từ các thể chế 
quốc tế, còn doanh nghiệp hầu như 
vắng bóng.

Trong khi đó, nhiều nước đã xây 
dựng báo cáo phát triển bền vững 
như yêu cầu bắt buộc đối với doanh 
nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp niêm 
yết trên sàn chứng khoán. Ví dụ mới 
nhất chính là việc Liên minh Châu Âu 
chuẩn bị ra luật yêu cầu các doanh 
nghiệp sử dụng từ 500 nhân lực trở 
lên, phải có báo cáo phát triển bền 
vững. 

Tuy vậy, vẫn có tín hiệu tích cực từ 
cuộc khảo sát nói trên của VBCSD khi 
mà phần lớn doanh nghiệp được hỏi 
đều mong muốn và có kế hoạch thực 
hiện báo cáo phát triển bền vững 
trong thời gian tới cho dù họ vẫn chưa 
sẵn sàng trả chi phí cao cho việc này. 
Thêm vào đó, với 22 năm gắn bó cùng 
cộng đồng doanh nghiệp, tôi có niềm 
tin, chính giai đoạn khó khăn hiện nay 
là thời điểm lý tưởng cho những sáng 
tạo, nhiệt huyết của doanh nghiệp có 

cơ hội bùng lên mạnh mẽ. Đó là nội lực 
để cộng đồng doanh nghiệp Việt nhập 
cuộc mạnh mẽ và không bỏ lỡ cơ hội 
kinh doanh của thế kỷ 21. 

Về phía mình, VBCSD đang thúc đẩy 
mạnh mẽ những nỗ lực nhằm kiến tạo 
môi trường, động lực cho doanh nghiệp 
tham gia xây dựng báo cáo phát triển 
bền vững, bao gồm vận động Chính phủ 
xây dựng hành lang pháp lý bắt buộc đối 
với việc lập báo cáo phát triển bền vững 
của các doanh nghiệp, kèm theo cơ chế 
khuyến khích, khen thưởng, tôn vinh các 
doanh nghiệp làm tốt báo cáo phát triển 
bền vững. Để đảm nhiệm vai trò hỗ trợ 
doanh nghiệp tốt hơn nữa, với tư cách 
là một tổ chức của các doanh nghiệp đi 
đầu trong phát triển bền vững, VBCSD 
sẵn sàng đảm trách việc nâng cao năng 
lực cho các doanh nghiệp triển khai 
thực hiện báo cáo phát triển bền vững. 
Tôi tin, nếu triển khai đồng bộ những 
việc này, cộng đồng doanh nghiệp Việt 
sẽ không đứng bên lề xu thế kinh doanh 
bền vững của thế kỷ 21.
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Trong thời gian vừa qua, tất cả 
các công ty mẹ của tập đoàn 
kinh tế, tổng công ty nhà nước 
đều đã chuyển sang hoạt động 
dưới hình thức công ty cổ phần, 

công ty trách nhiệm hữu hạn. Để quản lý 
phần vốn góp của Nhà nước, Chính phủ 
đã ban hành một số văn bản pháp quy 
tương ứng với mô hình tổ chức của công 
ty mẹ (như Nghị định số 99/2012/NĐ-CP 
ngày 15/11/2012 về phân công, phân cấp 
thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa 
vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh 
nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư 
vào doanh nghiệp); Một số đề án liên quan 
cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt hoặc đã được trình các cấp có thẩm 
quyền như Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp 
nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh 
tế, tổng công ty nhà nước; Đề án tiếp tục 
đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp nhà nước; Đề án Đổi 
mới quản trị doanh nghiệp theo thông lệ 
kinh tế thị trường; Đề án tách chức năng 
chủ sở hữu nhà nước với chức năng quản 
lý của các cơ quan nhà nước đối với doanh 
nghiệp nhà nước,… Tuy nhiên, văn bản có 
tính chất là khung pháp lý điều chỉnh về 

Tập đoàn kinh tế nhà nước vẫn là Nghị định số 101/2009/NĐ-CP (Về việc thí điểm thành 
lập, tổ chức, hoạt động và quản lý Tập đoàn kinh tế nhà nước) thiết kế cho công ty mẹ hoạt 
động theo hình thức công ty nhà nước được điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp nhà nước 
đã hết hiệu lực thi hành. 

Để tháo gỡ khó khăn, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công 
ty có công ty mẹ hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu 
hạn cũng như việc quản lý, giám sát của chủ sở hữu nhà nước đối với tập đoàn kinh tế, 
tổng công ty, ngày 15/7/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2014/NĐ-CP về Tập 
đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước. Đối tượng áp dụng của Nghị định gồm: Tập đoàn 
kinh tế, tổng công ty, có công ty mẹ được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH một 
thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu hoặc công ty mẹ là công ty cổ phần, công ty 
TNHH hai thành viên trở lên có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Các tổ chức, cá 
nhân có liên quan đến việc thực hiện quản lý, giám sát của chủ sở hữu nhà nước đối với 
tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Văn bản pháp luật trên không chỉ tạo cơ sở pháp lý cho 
hoạt động của các tập đoàn kinh tế đã được Chính phủ thành lập thí điểm mà còn giúp 
cho công ty mẹ trong tập đoàn có công cụ hữu hiệu để quản trị các công ty thành viên, 
đặc biệt là công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ. Trong phạm vi bài viết 
này chúng tôi muốn cùng trao đổi về việc hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành, giám sát 
công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ trên cơ sở quy định của Nghị định 
69/2014/NĐ-CP.

HOÀN THIỆN HƠN VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA CHỦ SỞ HỮU

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, công ty con do công ty mẹ sở hữu 
100% vốn điều lệ được hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn 01 
thành viên. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty hoàn chỉnh nhất gồm có: Hội đồng 
thành viên, Giám đốc/Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Hội đồng thành viên bao 
gồm tất cả người đại diện theo ủy quyền. Công ty mẹ có quyền và nghĩa vụ của chủ 

Nghị định  
69/2014/NĐ-CP  
và việc hoàn thiện  
cơ chế quản lý,  
điều hành công ty con 
do công ty mẹ sở hữu 
100% vốn điều lệ



23

THS. ĐINH MINH TUẤN
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

sở hữu công ty được quy định trong 
Luật Doanh nghiệp 2005 và cụ thể hóa 
trong Điều lệ công ty.  

Luật doanh nghiệp 2005 đã cố gắng 
thể hiện sự độc lập trong việc quản lý 
điều hành của công ty mẹ và công ty 
con bằng cách trao nhiều quyền hạn 
cho Hội đồng thành viên của công ty 
con: “Hội đồng thành viên nhân danh 
chủ sở hữu công ty tổ chức thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu 
công ty; có quyền nhân danh công ty 
thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 
công ty” (Điều 68 Luật Doanh nghiệp 
2005). Các công việc thuộc thẩm 
quyền của chủ sở hữu giao cho Hội 
đồng thành viên công ty con mặc dù 
chỉ giới hạn trong phạm vi hoạt động 
kinh doanh của công ty con, nhưng 
khi Hội đồng thành viên đã được nhân 
danh chủ sở hữu (công ty mẹ) thì có thể 
được hiểu rằng Hội đồng thành viên là 
có một vị trí, vai trò độc lập tương đối 
với bộ máy điều hành công ty mẹ. Hội 
đồng thành viên công ty con cũng như 
Lãnh đạo cấp cao trong bộ máy quản lý, 
điều hành công ty mẹ đều do Hội đồng 
Quản trị công ty mẹ bổ nhiệm. Mô hình 
tổ chức của công ty con do công ty mẹ 
sở hữu 100% vốn điều lệ này chưa làm 
rõ được về quan hệ phối hợp giữa các 
cơ quan quản lý, điều hành của 02 công 
ty. Từ đó, ít nhiều gây khó khăn trong 
việc quản trị của công ty mẹ đối với các 
công việc thuộc phạm vi của Tập đoàn. 
Để phần nào tháo gỡ khó khăn trên, 
Điều 29 Nghị định 69/2014/NĐ-CP đã 
quy định về quan hệ giữa công ty mẹ 
và công ty con do công ty mẹ sở hữu 
100% vốn điều lệ, trong đó Tổng Giám 
đốc công ty mẹ có trách nhiệm: 

- Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định các 
hồ sơ do Chủ tịch Hội đồng thành viên 
công ty con báo cáo công ty mẹ để 
trình Hội đồng quản trị xem xét, thông 
qua hoặc quyết định;  

- Tổ chức thực hiện việc theo dõi, 
kiểm tra, đôn đốc, giám sát Hội đồng 
thành viên công ty con thực hiện các 
quyết định của Hội đồng quản trị công 
ty mẹ đối với công ty con, bao gồm cả 
việc thực hiện kế hoạch phối hợp sản 
xuất kinh doanh.

Theo trình tự, thủ tục nên trên, Tổng 
giám đốc Công ty mẹ có quyền theo 
dõi, kiểm tra, giám sát Hội đồng thành 
viên công ty con. Đây là công việc giám 

sát với đối tượng là cơ quan có quyền 
lực cao nhất của công ty con, không chỉ 
là giám sát đối với từng cá nhân được 
công ty mẹ ủy quyền là người đại diện 
phần vốn góp tại công ty con. Quy định 
trên cũng đã xác nhận rằng Tổng giám 
đốc và bộ máy điều hành của công ty 
mẹ là một cơ quan có trách nhiệm xem 
xét, xử lý những Tờ trình, báo cáo chủ 
sở hữu của Hội đồng thành viên công 
ty con.   

Một cách thức phối hợp giữa công ty 
mẹ và công ty con do công ty mẹ mắm 
giữ 100% vốn điều lệ được Nghị định 
69/2014/NĐ-CP quy định tại Điều 16, 
đó là: Tổ chức các cuộc họp tham vấn 
giữa người quản lý, điều hành tại công 
ty mẹ và người đại diện theo ủy quyền 
tại công ty con để triển khai các nội 
dung của chiến lược, định hướng phát 
triển quan trọng, điều hòa, phối hợp các 
họat động,… Nghị định cũng quy định 
về việc họp tham vấn giữa các bộ phận 
chức năng công ty mẹ và công ty con.

Chủ sở hữu có thể yêu cầu công ty 
con vận dụng quy định của Điều 26 
Nghị định 69/2014/NĐ-CP trong quan 
hệ giữa Hội đồng thành viên và Tổng 
giám đốc công ty con do công ty mẹ sở 
hữu 100% vốn điều lệ: Khi tổ chức thực 
hiện các nghị quyết, quyết định của Hội 
đồng thành viên, nếu phát hiện thấy 
vấn đề không có lợi cho công ty con 
và toàn tập đoàn kinh tế thì Tổng Giám 
đốc công ty con báo cáo với Hội đồng 
thành viên xem xét, điều chỉnh lại quyết 
định. Hội đồng thành viên phải xem xét 
đề nghị của Tổng Giám đốc. Trường 
hợp Hội đồng thành viên không điều 
chỉnh lại quyết định thì Tổng Giám đốc 
vẫn phải thực hiện nhưng được quyền 
kiến nghị lên chủ sở hữu.

   Mô hình quản lý, điều hành của chủ 
sở hữu đối với công ty con còn được 
hoàn thiện  thêm một bước bằng quy 
định về phía công ty mẹ. Khoản 2 Điều 
14, Nghị định 69/2014/NĐ-CP quy định 
công ty mẹ có thể sử dụng bộ máy 
quản lý, điều hành tại công ty mẹ hoặc 
thành lập bộ phận riêng để nghiên 
cứu, hoạch định chiến lược, đề xuất giải 
pháp phối hợp, định hướng phối hợp, 
định hướng các công việc quản lý, điều 
hành tập đoàn kinh tế trình Hội đồng 
quản trị thông qua. Như vậy, để thực 
hiện việc quản lý, điều hành trong tập 
đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ có 

thể phân công từng phạm vi, lĩnh vực 
hoạt động cho các bộ phận quản lý 
chức năng của công ty mẹ thực hiện 
hoặc thành lập một bộ phận riêng 
chuyên thực hiện công việc quản lý, 
điều hành các công ty con. Cách thức 
thành lập một bộ phận riêng để quản 
lý có tính chuyên nghiệp cao hơn. Tuy 
nhiên, để cụ thể hóa nội dung quy định 
này, công ty mẹ còn cần phải xem xét, 
học hỏi trong việc tổ chức quản lý phần 
vốn góp của nhà nước của chủ sở hữu 
là Chính phủ. 

Bằng những quy định trên của Nghị 
định 69/2014/NĐ-CP, cách thưc liên hệ, 
phối hợp giữa các cơ quan quản lý, điều 
hành của công ty mẹ và công ty con do 
công ty mẹ là chủ sở hữu được thể hiện 
rõ nét hơn và toàn diện hơn.

HOÀN THIỆN VỀ NỘI DUNG QUẢN LÝ, ĐIỀU 
HÀNH CỦA CHỦ SỞ HỮU

Về cách thức, nội dung quy định của 
Nghị định 69/2014/NĐ-CP về quản lý 
của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty 
mẹ trong tập đoàn kinh tế có tính chất 
tương đồng khi công ty mẹ đóng vai trò 
là chủ sở hữu đối với công ty con do công 
ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo 
Điều 36 Nghị định 69/2014/NĐ-CP, cách 
thức quản lý của chủ sở hữu bao gồm 02  
nội dung:

- Ban hành các quyết định phân công, 
phân cấp, ủy quyền cho người đại diện 
có thẩm quyền tại doanh nghiệp ra  
quyết định;

- Kiểm tra việc thực hiện các quyết 
định của chủ sở hữu tại doanh nghiệp.

Nội dung quản lý, điều hành của công 
ty mẹ đối với công ty con do công ty mẹ 
sở hữu 100% vốn điều lệ chặt chẽ hơn 
so với các doanh nghiệp thành viên 
khác trong Tập đoàn kinh tế. Công ty mẹ 
sử dụng nội dung  quản lý quy định tại 
Điều 14 Nghị định 69/2014/NĐ-CP gồm:

- Thứ nhất: Hoạch định chiến lược, 
định hướng chiến lược kinh doanh (bao 
gồm: Kế hoạch sản xuất trung và dài 
hạn; mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ 
tiêu sản xuất, kinh doanh; tổ chức, cán 
bộ đối với công ty con; nội dung điều lệ, 
kiểm soát cơ cấu vốn điều lệ của công 
ty con, định hướng công ty con theo 
ngành nghề kinh doanh chính, xây dựng 
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ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn 
điều lệ thuận lợi hơn về cơ chế. Công 
ty mẹ là cơ quan duy nhất có trách 
nhiệm giải quyết công việc của chủ sở 
hữu trong mọi lĩnh vực họat động kinh 
doanh của công ty con. Trong khi đó, 
Chính phủ giao cho nhiều cơ quan, bộ 
ngành là đại diện chủ sở hữu nhà nước 
quản lý các tập đoàn kinh tế theo cách 
thức quản lý hành chính nhà nước.  

HOÀN THIỆN VỀ VIỆC GIÁM SÁT CỦA CHỦ 
SỞ HỮU

Nghị định 69/2014/NĐ-CP quy định 
tương đối rõ ràng, chi tiết về việc giám 
sát của chủ sở hữu nhà nước đối với Tập 
đoàn kinh tế, Tổng công ty thông qua 
giám sát công ty mẹ. Những quy định 
này có thể sử dụng như là công cụ đối 

với công ty mẹ với vai trò là chủ sở hữu 
trong việc giám sát công ty con do công 
ty mẹ sở hữu 100% vốn đìều lệ.

Nội dung giám sát được quy định tại 
Điều 37 Nghị định 69/2014/NĐ-CP bao 
gồm 03 phạm vi:

Thứ nhất là giám sát hoạt động kinh 
doanh, bao gồm: Mục tiêu, phương 
hướng, chiến lược kinh doanh; Danh 
mục đầu tư, các ngành nghề kinh doanh 
chính, những ngành nghề có liên quan; 
đầu tư vào lĩnh vực, ngành nghề, địa 
bàn, dự án có nguy cơ rủi ro; nhiệm vụ 
hoạt động công ích, hỗ trợ điều tiết vĩ 
mô, bảo đảm an sinh xã hội; Chiến lược 
phát triển, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài 

báo cáo tài chính hợp nhất của công ty 
mẹ và công ty con…);

- Thứ hai: Xây dựng các quy chế thống 
nhất trong toàn tập đoàn kinh tế (bao 
gồm: quy chế quản lý, điều hành; quản 
lý người đại diện theo ủy quyền, quản lý 
và sử dụng thương hiệu, dịch vụ thông 
tin, nghiên cứu và ứng dụng khoa học 
công nghệ, đào tạo,…)

- Thứ ba các hợp đồng kinh tế, hợp 
đồng liên kết để phối hợp, định hướng 
hoạt động của Tập đoàn (bao gồm: phối 
hợp hình thành, quản lý và sử dụng có 
hiệu quả các quỹ chung; phối hợp thực 
hiện công việc hành chính, giao dịch với 
các đối tác cho doanh nghiệp thành viên 
trong tập đoàn.

Đối chiếu với nguyên tắc quản lý của 
chủ sở hữu, đương nhiên rằng công ty 
mẹ sẽ ưu tiên sử dụng nội dung thứ 
nhất và thứ hai trong quản lý, điều hành 
công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% 
vốn điều lệ. Phạm vi công việc phối hợp 
chung trong Tập đoàn kinh tế mà công 
ty mẹ có thể triển khai trong việc quản 
lý, điều hành công ty con được quy định 
tại Điều 28 Nghị định 69/2014/NĐ-CP 
gồm: Phối hợp trong công tác kế hoạch 
và điều hành kế hoạch phối hợp kinh 
doanh; Định hướng phân công lĩnh vực 
hoạt động và ngành nghề sản xuất kinh 
doanh của các doanh nghiệp thành viên 
tập đoàn kinh tế; Tổ chức công tác tài 
chính, kế toán, thống kê; Hình thành, 
quản lý và sử dụng các quỹ tập trung 
của tập đoàn kinh tế; Quản lý, sử dụng 
đất đai, tài nguyên khoáng sản; Công tác 
lao động, tiền lương, y tế, đào tạo, phát 
triển nguồn nhân lực; Công tác an toàn 
lao động, phòng chống thiên tai, bảo vệ 
môi trường; Công tác ứng dụng khoa 
học, công nghệ; sử dụng tên, thương 
hiệu của tập đoàn kinh tế; Thực hiện 
công tác hành chính, công tác đối ngoại 
của tập đoàn kinh tế; Quản lý công tác 
thi đua khen thưởng, văn hóa, thể thao 
và các công tác xã hội;… Vấn đề khó 
khăn đối với công ty mẹ trong việc xây 
dựng các quy chế quản lý là trong cùng 
một văn bản quản lý phải xây dựng các 
quy định về  nội dung và thủ tục cho 
những đối tượng mà công ty mẹ  có 
quyền và nghĩa vụ khác nhau: là chủ sở 
hữu hoặc chỉ là đại diện phần vốn góp.

Khoản 3 Điều 29 Nghị định 69/2014/
NĐ-CP quy định cho công ty con do 
công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ 

được công ty mẹ giao thực hiện các 
hợp đồng sản xuất, kinh doanh trên cơ 
sở hợp đồng kinh tế; cung cấp thông 
tin và hưởng các dịch vụ và lợi ích từ 
hoạt động chung của tập đoàn kinh tế, 
tổng công ty theo quy định của Nghị 
định này, theo thỏa thuận với các doanh 
nghiệp thành viên tập đoàn kinh tế, và 
quy định pháp luật có liên quan. Đây là 
một quy định cho thấy công ty con do 
công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ 
được hưởng những lợi ích chung thông 
qua công tác phối hợp, định hướng của 
công ty mẹ. Tuy nhiên, việc pháp luật 
quy định cho công ty mẹ có quyền giao 
cho công ty con thực hiện các hợp đồng 
liên quan là chưa chuẩn xác. Công ty mẹ 
chỉ có quyền ký kết hợp đồng với công ty 
con trong phạm vi công việc của công ty 

mẹ. Còn đối với loại công việc đó nhưng 
thuộc phạm vi kinh doanh của doanh 
nghiệp thành viên khác trong Tập đoàn 
thì cần có những hợp đồng giữa doanh 
nghiệp thành viên và công ty con. Bản 
chất của việc “giao thực hiện” ở đây là 
một thỏa thuận chung của nhiều doanh 
nghiệp trong Tập đoàn kinh tế đối với 
công việc liên quan.   

Như vây, với Nghị định 69/2014/NĐ-
CP, nội dung quản lý, điều hành của chủ 
sở hữu đối với doanh nghiệp đã tương 
đối cụ thể, chi tiết. So với việc điều hành 
của chủ sở hữu nhà nước đối với các Tập 
đoàn kinh tế nhà nước thì sự quản lý, 
điều hành của công ty mẹ đối với công 
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chính, kế hoạch sản xuất, kinh doanh 
của công ty con; kết quả thực hiện các 
mục tiêu, nhiệm vụ do chủ sở hữu giao;

Thứ hai là giám sát công tác tổ chức 
và cán bộ bao gồm: Việc thực hiện các 
quyết định của chủ sở hữu về thành lập, 
tổ chức lại; việc thực hiện Điều lệ công 
ty con; việc đánh giá kết quả hoạt động 
và thực hiện chế độ tiền lương, tiền 
thưởng đối với Hội đồng thành viên, 
Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc công ty 
con; việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 
nhiệm của Hội đồng thành viên đối với 
các chức danh Phó Tổng Giám đốc, Kế 
toán trưởng công ty con; việc thực hiện 
chế độ, chính sách với người lao động; 
việc chấp hành các quyết định khác của 
chủ sở hữu và các quy định có liên quan 
tại Điều lệ;

Thứ ba là về tài chính bao gồm: Việc 
bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu 
tại công ty con; tình hình và kết quả 
hoạt động sản xuất, kinh doanh; tình 
hình huy động và sử dụng vốn huy 
động; tỷ suất lợi nhuận trên vốn ; tỷ suất 
lợi nhuận trên doanh thu; tỷ suất lợi 
nhuận trên tổng tài sản; tình hình đầu 
tư tại doanh nghiệp và đầu tư ra ngoài 
doanh nghiệp; tình hình công nợ và khả 
năng thanh toán nợ; hiệu quả đầu tư và 
kinh doanh; chi phí tiền lương; các dự án 
đầu tư vượt mức phân cấp cho Hội đồng 
thành viên công ty con và các chỉ tiêu tài 
chính cần thiết khác.

Chủ sở hữu có thể sử dụng phương 
thức giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp. 
Giám sát trực tiếp thông qua đánh giá 
của công ty mẹ đối với kết quả họat 
động của công ty con và các chức danh 
do công ty mẹ bổ nhiệm; thông qua 
thực hiện kiểm toán tại công ty con; 
thông qua việc công ty mẹ yêu cầu Hội 
đồng thành viên báo cáo trực tiếp. Giám 
sát gián tiếp thông qua chế độ báo cáo 
của Hội đồng thành viên; thông qua 
thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột 
xuất của công ty con.

Căn cứ giám sát là các văn bản, quy 
định của chủ sở hữu và cơ quan quản 
lý nhà nước có liên quan; Điều lệ hoạt 
động và Quy chế quản lý tài chính của 
công ty mẹ; Kế hoạch sản xuất - kinh 
doanh và đầu tư phát triển hàng năm, 
kế hoạch 5 năm; hệ thống các chỉ tiêu 
và việc đánh giá, xếp hạng hàng năm 
đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty; 
hệ thống các chỉ tiêu và việc đánh giá 

hoạt động của Hội đồng thành viên, 
Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, 
Kế toán trưởng của công ty con; Báo cáo 
tài chính năm của công ty con và báo cáo 
tài chính hợp nhất toàn tập đoàn kinh tế 
được kiểm toán và được Hội đồng quản 
trị thông qua; báo cáo tài chính quý, báo 
cáo nghiệp vụ định kỳ và các báo cáo đột 
xuất khác theo yêu cầu của chủ sở hữu; 
Kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 
tại doanh nghiệp của các cơ quan chức 
năng; và các thông tin, tài liệu có liên 
quan khác theo quy định của pháp luật.

Điểm tồn tại của Nghị định trong quy 
định về giám sát đối với Tập đoàn kinh 
tế trước hết là quy định về cơ quan giám 
sát. Các cơ quan được phân công giám 
sát vẫn là các cơ quan quản lý nhà nước 
(Các Bộ, Ủy ban nhân dân) chỉ quản lý 
nhà nước trong phạm vi chức năng nhất 
định, không có chuyên môn, nghiệp 
vụ sâu trong công tác giám sát. Ngoài 
ra, Nghị định cũng chưa quy định được 
về thẩm quyền quyết định của cơ quan 
giám sát; thiếu các căn cứ pháp lý để 
cơ quan giám sát xử lý sai phạm trong 
quá trình giám sát, thiếu cách thức xử lý 
những tồn tại nêu trong kết quả giám 
sát công ty con trong trường hợp các 
tồn tại đó không thuộc trường hợp phải 
xử lý hành chính, hình sự. Theo Điều 38 
Nghị định 69/2014/NĐ-CP, kết quả giám 
sát cơ sở để xem xét, quyết định mức 
lương, thưởng, bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm 
lại, miễn nhiệm, ký tiếp hợp đồng, chấm 
dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, xử 
lý trách nhiệm đối với Chủ tịch, thành 
viên Hội đồng thành viên, Tổng giám 
đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán 
trưởng công ty mẹ. Như vậy, việc giám 
sát vẫn sẽ mang tính hành chính của 
quản lý nhà nước, hiệu quả không cao. 
Quy định của Nghị định 69/2014/NĐ-CP 
về giám sát của chủ sở hữu nhà nước đối 
với Tập đoàn kinh tế chưa phải là một 
giải pháp hữu hiệu để công ty mẹ vận 
dụng trọng việc giám sát công ty con do 
công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ. 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC XEM XÉT,  
HOÀN THIỆN 

Các vấn đề được xem xét ở trên cho 
thấy: Nghị định 69/2014/NĐ-CP ra đời 
không chỉ  có tác dụng giúp cho các 
Tập đoàn kinh tế nhà nước đang tồn tại 
có căn cứ pháp lý rõ ràng, đầu đủ để 
giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan 

trong công tác quản lý, điều hành; 
Nghị định còn giúp cho công ty mẹ 
trong tập đoàn có cơ sở pháp lý và 
cách thức để quản lý, điều hành công 
ty con, đặc biệt là công ty do công ty 
mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ. Yêu cầu 
trước tiên là các công ty mẹ trong các 
Tập đoàn kinh tế đã được thành lập 
cần xây dựng có phương án để đáp 
ứng yêu cầu về vốn điều lệ quy định 
tại Điều 9 Nghị định 69/2014/NĐ-CP 
trong thời hạn 03 năm.   

Để việc triển khai thực hiện nội dung 
quản lý, giám sát đối với Tập đoàn kinh 
tế, tổng công ty theo quy định tại Nghị 
định 69/2014/NĐ-CP đạt hiệu quả, 
Chính phủ nên sớm thiết lập cơ quan 
chuyên trách thực hiện quyền của chủ 
sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp quy 
mô lớn, Tổng công ty và Tập đoàn kinh 
tế nhà nước. Cơ quan này sẽ thực hiện 
giám sát toàn diện các nội dung quản 
lý, điều hành của công ty mẹ trong Tập 
đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước 
để báo cáo Chính phủ. Có như vậy mới 
tách bạch được 02 chức năng quản lý 
nhà nước và đại diện vốn chủ sở hữu 
tại doanh nghiệp; giúp các cơ quan 
quản lý nhà nước tập trung hơn vào 
công việc của mình. Cơ quan quản lý, 
giám sát doanh nghiệp nhà nước được 
chuyên nghiệp hóa sẽ tạo điều kiện 
cho các cá nhân đại diện vốn nhà nước 
hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công ty mẹ 
có điều kiện để học hỏi trong việc tổ 
chức quản lý, điều hành và giám sát 
các công ty con trong Tập doàn kinh 
tế; Việc giải quyết vướng mắc, yêu 
cầu của doanh nghiệp nhà nước cũng 
nhanh hơn và thống nhất hơn.

Về phía Tập đoàn kinh tế nhà nước, 
trên cơ sở quy định về trách nhiệm của 
công ty mẹ trong quản lý, điều hành 
Tập đoàn, Tổng công ty; quy định về 
quan hệ giữa công ty mẹ với các doanh 
nghiệp thành viên trong Tập đoàn kinh 
tế, Tổng công ty tại Nghị định 69/2014/
NĐ-CP,  cần xem xét để kiện toàn bộ 
máy để triển khai công việc quản lý, 
điều hành, giám sát một cách hiệu quả 
theo hướng: Thành lập bộ phận riêng 
chuyên thực hiện chức năng quản lý 
điều hành đối với Tập đoàn kinh tế 
hoặc phân chia công việc quản lý, điều 
hành tập đoàn kinh tế cho các bộ phận 
quản lý chức năng liên quan thuộc 
công ty mẹ.
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SỰ CẦN THIẾT PHẢI XỬ LÝ NỢ XẤU
Nợ xấu có tác động rất lớn tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng, nó là một 

trong những nguyên nhân chính gây sụp đổ ngân hàng. Do đó, việc xử lý nợ xấu có 
ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hoạt động kinh doanh tại ngân hàng. Xử lý tốt 
sẽ tạo ra một danh mục cho vay có chất lượng, nâng cao chất lượng của hoạt động 
cho vay, hạn chế tổn thất và tăng lợi nhuận cho ngân hàng, từ đó kích thích các 
hoạt động khác của ngân hàng phát triển. Vì thu nhập từ hoạt động tín dụng luôn 
đóng một tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập của ngân hàng nên hoạt động tín dụng 
có hiệu quả có ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động khác của ngân hàng. Việc có 
ít khoản vay có vấn đề sẽ giúp ngân hàng không phải tốn một lượng vốn phải trích 
cho quỹ dự phòng rủi ro và quỹ dự phòng tài chính. Chính vì điều này sẽ giúp ngân 
hàng có thể mở rộng các hoạt động khác như tăng cường mở rộng hệ thống chi 
nhánh, mở rộng các sản phẩm dịch vụ mới. 

nợ xấu 
tại Việt Nam từ 

KINH NGHIỆM THẾ GIỚI

Nợ xấu phát sinh do những biến cố không lường trước được do chủ 
quan hay khách quan khiến cho người đi vay không thực hiện đúng 
cam kết nghĩa vụ của mình đối với ngân hàng, gây ra những thiệt hại 
không nhỏ đối với nền kinh tế nói chung và hoạt động kinh doanh 
ngân hàng nói riêng. Điều đó khẳng định lại rằng nợ xấu là một vấn 
đề cấp thiết cần được giải quyết trong hoạt động kinh doanh ngân 
hàng hiện nay. Bài viết này nghiên cứu những kinh nghiệm xử lý nợ 
xấu của một số quốc gia trên thế giới để rút ra bài học kinh nghiệm 
đối với Việt Nam nhằm tìm ra các giải pháp xử lý nợ xấu, điều này là 
rất cần thiết nhằm lành mạnh hóa hoạt động ngân hàng.

GIẢI PHÁP XỬ LÝ 
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THS. HUỲNH THỊ HƯƠNG THẢO
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM

Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dư nợ 527 661 1.017 1.275 1.754 2.301 2.577 3.090 3.477

Nợ xấu 17 13 20 45 36 58 85 126 132

Tỷ lệ nợ xấu (%) 3,18 2,00 2,00 3,5 2,03 2,51 3,3 4,08 3,79

Về triển vọng dài hạn, Việt Nam vẫn là một nền kinh tế đang phát 
triển còn nhiều tiềm năng để tiếp tục bứt phá cho nên việc xử lý 
nợ xấu sẽ giúp cho nền kinh tế bước ra khỏi sự ảm đạm, hứa hẹn 
một tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Kéo nợ xấu ra khỏi ngân 
hàng không chỉ giúp ngân hàng thanh lọc cơ thể để trở nên lành 
mạnh hơn mà còn giúp cho nền kinh tế ngày càng tăng trưởng. 

 

KINH NGHIỆM XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
Trung Quốc
Nguyên nhân gây ra nợ xấu của Trung Quốc chính là cơ chế 

kinh tế kế hoạch hóa tập trung khi hoạt động của các ngân hàng 
thương mại nhà nước chỉ như những cơ quan hành chính, có 
nhiệm vụ cho vay theo chỉ định cho các công ty và dự án nhà nước 
vốn làm ăn kém hiệu quả, thậm chí thua lỗ. Những khoản vay này 
cũng không qua quy trình phân tích tín dụng chặt chẽ nên rủi 
ro tín dụng là điều không tránh khỏi. Vì thế, quá trình xử lý nợ 
xấu ở Trung Quốc gắn trực tiếp với các biện pháp cải cách được 
thực hiện bởi Chính phủ nhằm chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế 
kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế kinh tế  thị trường cũng như 
quá trình tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước và hệ thống tài 
chính. Quá trình xử lý nợ xấu của Trung Quốc có thể chia thành ba 
giai đoạn chính.

- Giai đoạn thứ nhất: Trung Quốc tiến hành quá trình tái cấu trúc 
tài chính từ giữa những năm 1990, tách cho vay chính sách khỏi 
cho vay thương mại bằng cách thành lập 3 ngân hàng chính sách 
chịu trách nhiệm xử lý các khoản vay chính sách. Bên cạnh đó, 
ngân hàng thương mại của Trung Quốc bắt đầu sử dụng cách phân 
loại nợ thành 5 nhóm theo cách chia của Ngân hàng thanh toán 
quốc tế (Bank for International Settlements – BIS) thay vì 4 nhóm 
như trước đây, thực hiện phê duyệt tín dụng một cách độc lập với 
ít can thiệp hành chính từ phía cơ quan nhà nước.

- Giai đoạn thứ hai: Thành lập các công ty quản lý tài sản được 
nhà nước tài trợ (AMC – Asset Management Company). Trong giai 
đoạn 1999 – 2003 có 4 AMC được thành lập, mỗi công ty tương ứng 
với một trong số 4 ngân hàng thương mại Nhà nước lớn (chiếm tới 
70% tổng tài sản của hệ thống ngân hàng), nhằm giải quyết những 
khoản nợ xấu của 4 ngân hàng này từ trước năm 1996. 

- Giai đoạn thứ ba: Trung Quốc tập trung vào tái cấu trúc của 
ngân hàng thương mại nhà nước bằng cách mời gọi sự tham gia 
của các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài có chọn lọc và niêm yết 
ra công chúng nhằm tăng tính minh bạch và nâng cao năng lực 
quản trị của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước lớn này.

Kết quả của việc xử lý nợ xấu là chất 
lượng tài sản tại 4 ngân hàng thương 
mại Nhà nước được cải thiện và tiến 
hành niêm yết ra công chúng sau khi 
được tái cơ cấu vốn. Tuy nhiên, những 
khoản nợ xấu này không hề biến mất 
khỏi hệ thống tài chính Trung Quốc, 
chúng chỉ được chuyển giao từ tổ chức 
này sang tổ chức khác, những nguy cơ 
tiềm ẩn gây ra cho hệ thống tài chính 
Trung Quốc không có nghĩa là được 
giảm bớt.

Hàn Quốc
Quá trình tự do hóa cho phép hệ 

thống tài chính có nhiều tự do hơn 
trong khi chưa có khung pháp lý hoàn 
thiện. Các ngân hàng nước ngoài ở 
Hàn Quốc vay ngắn hạn bằng ngoại 
tệ để tài trợ cho các khoản vay dài hạn 
bằng nội tệ, một phần là tài trợ cho các 
khoản vay mới. Chính sự bất cân xứng 
về thời hạn và loại tiền tệ đã làm suy 
yếu hệ thống ngân hàng. Do đó, khi 
cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á xảy 
ra ngay lập tức đã tác động đến nền 
kinh tế Hàn Quốc. Năm 1997, tỷ lệ nợ 
xấu trên tổng dư nợ là 7,4%, tăng lên 
8,3% năm 1998. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở 
hữu ở 30 tập đoàn lớn nhất vượt con số 
500% vào năm 1997. Lãi suất cao, đồng 
nội tệ suy yếu đã đẩy phần lớn các ngân 
hàng và rất nhiều doanh nghiệp đến bờ 
vực phá sản.

Trước tình hình đó, Chính phủ Hàn 
Quốc đã tiến hành các hoạt động can 

Bảng 1: Tình hình nợ xấu của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam từ 2005-2013
Đơn vị tính: nghìn tỷ đồng

Nguồn: Tổng hợp số liệu của NHNN qua các năm
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thiệp một cách nhanh chóng và toàn 
diện để ổn định thị trường. Có thể nói 
chương trình xử lý nợ xấu của Hàn Quốc 
đã đạt được những thành công nhất 
định, góp phần giải quyết mối đe dọa 
nợ xấu và duy trì hoạt động ổn định của 
hệ thống ngân hàng. Trong các biện 
pháp xử lý nợ xấu của Hàn Quốc có thể 
nhắc tới các giải pháp tiêu biểu sau đây:

- Một là, hình thành quỹ công chúng 
và công ty quản lý tài sản Hàn Quốc - 
Korean Asset Management Corporation 
(KAMCO).

+ Quỹ công chúng: Kể từ tháng 
11/1997, chính phủ Hàn Quốc đã huy 
động quỹ công chúng với tổng số tiền 
là 6 tỷ won (58 tỷ USD) nhằm thúc đẩy 
tái cơ cấu doanh nghiệp và hệ thống tài 
chính. Quỹ công chúng được chia thành 
2 quỹ với các mục đích đặc biệt: một quỹ 
dùng để xử lý các khoản nợ xấu và một 
quỹ là quỹ bảo hiểm tiền gửi.

+  Công ty quản lý tài sản Hàn Quốc 
(KAMCO): KAMCO mua lại các khoản 
nợ xấu từ các tổ chức tín dụng. KAMCO 
phân các tài sản mà nó mua thành 2 
loại: tài sản thông thường và tài sản đặc 
biệt. Tài sản thông thường là những 
khoản nợ xấu mà khả năng được thanh 
toán là không chắc chắn. Tài sản đặc 
biệt là những khoản nợ xấu cho các 
công ty đang trong quá trình tái tổ 
chức doanh nghiệp, do đó các khoản 
nợ được cơ cấu lại với lãi suất thấp hơn 
và kéo dài thời gian trả nợ. Các loại tài 
sản này lại tiếp tục được phân thành 
các khoản vay có đảm bảo và không 
có đảm bảo. Sau khi mua lại, KAMCO sẽ 
nhóm các khoản nợ xấu này lại và bán 
cho các nhà đầu tư thông qua đấu giá 
quốc tế hoặc KAMCO sẽ phát hành các 

chứng khoán có đảm bảo bằng tài sản dựa trên các khoản nợ xấu đã mua. KAMCO 
cũng có thể tịch thu thế chấp của các tài sản có đảm bảo. Đôi khi, KAMCO nắm giữ 
các khoản nợ xấu và cố gắng tái cơ cấu nợ, tái tài trợ hay chuyển đổi nợ - vốn chủ 
nếu KAMCO cho rằng công ty đó có khả năng hồi phục.

 
Bảng 2: Tình hình mua nợ xấu từ các TCTD của KAMCO

Đơn vị tính: nghìn tỷ won
Nguồn: [1]

- Hai là, thành lập các cơ quan luật pháp khác để tạo điều kiện cho quá trình tái 
cơ cấu doanh nghiệp và ngành tài chính theo nguyên tắc thị trường như công ty tái 
cơ cấu doanh nghiệp. Mặc dù các cơ quan này không được thành lập với mục đích 
duy nhất là xử lý các khoản nợ xấu nhưng không thể phủ nhận chúng đóng vai trò 
quan trọng trong việc giảm nợ xấu tại các ngân hàng.

- Ba là, thực hiện các biện pháp hỗ trợ: Để các chính sách và kế hoạch được thực 
hiện hiệu quả, chính phủ Hàn Quốc đưa ra chính sách ưu đãi thuế quan trọng với 
những chủ thể trên thị trường nợ xấu đồng thời đưa ra các tiêu chuẩn chặt chẽ và 
rõ ràng. Chính phủ yêu cầu các ngân hàng phải lập dự phòng mất vốn nhiều hơn 
cho các khoản nợ xấu bằng việc áp dụng các nguyên tắc phân loại tài sản chặt chẽ 
hơn. Để khuyến khích khả năng bán các khoản nợ xấu, chính phủ Hàn Quốc đã ban 
hành những luật thuế đặc biệt như giảm thuế trên  thặng dư vốn, miễn giảm thuế 
giao dịch chứng khoán… 

Qua tìm hiểu về kinh nghiệm xử lý nợ xấu của Hàn Quốc, chúng ta có thể thấy 
Hàn Quốc đã giải quyết nợ xấu bằng biện pháp tái cơ cấu doanh nghiệp, tái cơ cấu 
khu vực tài chính góp phần ổn định nền kinh tế. Một trong những nguyên nhân 
quan trọng nhất của thành công đó chính là việc chính phủ Hàn Quốc đã có những 
can thiệp nhanh chóng, kịp thời và toàn diện, do đó đã ngăn chặn được sự lan tỏa 
sâu và rộng của cuộc khủng hoảng, đưa nền kinh tế Hàn Quốc từng bước thoát ra 
khỏi khủng hoảng và bắt đầu tăng trưởng kinh tế.

Thái Lan
Việc xử lý nợ xấu cho các công ty tài chính và các ngân hàng thương mại tại Thái 

Lan được thực thi bằng hai mô hình: từng ngân hàng thương mại tự xử lý và nhà 
nước đứng ra xử lý hoặc hỗ trợ xử lý.

- Mỗi ngân hàng thương mại lập ra một bộ phận quản lý nợ (Assets Management 
Division - AMD) hoặc bộ phận quản lý nợ đặc biệt (Special Assets Management - 
SAM) để chuyên trách việc xử lý các khoản nợ xấu từ 5 triệu Baht trở xuống.

- Chính phủ thành lập Công ty quản lý tài sản AMC để chuyên trách xử lý nợ khó 
đòi (trên 5 triệu Baht) của các Công ty tài chính hoặc của ngân hàng thương mại 
thuộc Chính phủ. Thêm vào đó, để công tác xử lý nợ tồn đọng đạt hiệu quả cao hơn, 
Chính phủ Thái Lan cũng thành lập thêm một AMC Trung ương có tên là Thai Assets 
Management Company - TAMC để tiếp nhận các khoản nợ tồn đọng từ các ngân hàng 
thương mại tư nhân và các ngân hàng thuộc sở hữu Nhà nước mà chính các ngân 
hàng thương mại đó không xử lý được. Tuy nhiên, TAMC chỉ tiếp nhận  xử lý các khoản 
nợ có nhiều chủ nợ và những khoản nợ có giá trị trên 50 triệu Baht còn các khoản nợ 
đơn lẻ, dưới 50 triệu Baht, nợ tái cơ cấu lại, nợ đã có phán quyết của Tòa án.. thì để lại 
cho các ngân hàng thương mại hoặc các AMC của ngân hàng thương mại tự xử lý.

Chỉ tiêu Từ 11/97 
đến 3/98

Từ 4/98 
đến 12/99

2000 2001 2002 Tổng

Tổng số nợ xấu được mua 
bởi KAMCO trong đó:

13,9 48,3 33,0 6,0 9,0 110,2

Tổ chức ngân hàng 8,4 44,1 4,4 4,9 0,2 62,0

Tổ chức phi ngân hàng 5,5 4,2 1,1 8,8



29

- Ngân hàng trung ương Thái Lan cũng hướng dẫn 
cho các ngân hàng thương mại thực hành tái cơ cấu nợ 
để quản lý và xử lý tốt nhất đối với nợ xấu. Đặc điểm của 
phương thức này là đưa khách nợ và chủ nợ ngồi lại với 
nhau và nó đảm bảo được 4 tính chất: tính cân bằng, tính 
thống nhất, tính bắt buộc (kỷ luật) và tính linh hoạt (biến 
đổi trong thương thuyết với con nợ). 

GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI VIỆT NAM TỪ KINH NGHIỆM  
CÁC NƯỚC

Xử lý nợ xấu của Việt Nam phải dựa trên kinh nghiệm 
của các quốc gia trên thế giới đã thực hiện. Những kinh 
nghiệm trong giải quyết nợ xấu thành công của một số 
quốc gia trong những năm vừa qua là bài học thiết thực có 
thể nghiên cứu áp dụng cho giải quyết vấn đề nợ xấu của 
nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, việc vận dụng các 
kinh nghiệm trên phải tính toán đến điều kiện cụ thể của 
Việt Nam trong hiện nay như: kinh tế vĩ mô chưa ổn định; 
hoạt động cho vay phần lớn dựa trên tài sản bảo đảm là bất 
động sản trong khi thị trường này chưa thể phục hồi ngay; 
xử lý nợ xấu không được gây tổn thất lớn cho chính phủ 
và bản thân các ngân hàng. Trong mục đích xử lý nợ xấu, 
công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 
(VAMC - Vietnam Asset Management Company) ra đời theo 
Nghị định Chính phủ số 53/2013/NĐ-CP, Quyết định số 843/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1459/
QĐ-NHNN ngày 27/6/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam. Tính đến cuối năm 2013, VAMC đã mua lại 
khoảng 39.000 tỷ đồng nợ xấu từ các tổ chức tín dụng. Để 
xử lý nợ xấu hiệu quả, trên cơ sở học tập kinh nghiệm từ các 
nước cần rút ra các bài học kinh nghiệm trong vấn đề xử lý 
nợ xấu tại Việt Nam như sau: 

+ Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho việc thực 
hiện tái cấu trúc và xử lý nợ xấu trong đó đặc biệt chú ý đến 
việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của công ty 
quản lý tài sản VAMC. VAMC cần được giao quyền lực đủ 
mạnh. Quyền lực VAMC cần được giao cụ thể với nguồn 
ngân sách nhất định, gắn với một thời hạn cụ thể để giúp xử 
lý các khoản nợ xấu đang ở mức cao. Tuy nhiên, cần làm rõ 
rằng VAMC là công ty quản lý tài sản chứ không phải là kho 
lưu giữ nợ xấu của hệ thống tài chính. 

+ Việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng cần được triển 
khai đồng bộ với xử lý nợ xấu bao gồm những nội dung liên 
quan đến kiểm kê đánh giá các khoản nợ, mua bán nợ xấu 
và đóng cửa các ngân hàng yếu kém, đồng thời hỗ trợ thanh 
khoản cho các ngân hàng tốt. Xử lý nợ xấu phải đi đôi với tái 
cấu trúc doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước. 
Kinh nghiệm của các quốc gia châu Á sau khủng hoảng tài 
chính 1997 – 1998 là luôn kết hợp giữa xử lý nợ xấu với tái 
cấu trúc doanh nghiệp (cả nhà nước và tư nhân) và họ đã 
thành công. Do vậy, nhằm giúp xử lý nợ xấu nói riêng và 
tái cấu trúc nền kinh tế nói chung được thực hiện một cách 
triệt để, nhất quán, thành công thì các cơ quan chức năng 
nên nghiên cứu xây dựng, ban hành khung pháp lý điều 
chỉnh, hướng dẫn đồng bộ nhằm giúp các bên tham gia vào 
quá trình xử lý nợ xấu, có thể chủ động xây dựng kế hoạch, 
phương hướng thực hiện trong ngắn hạn và cả dài hạn.

+ Phát triển thị trường trái phiếu, mở rộng đầu tư trực 
tiếp nước ngoài vào khu vực ngân hàng.  Đây được coi là 
kênh huy động vốn hữu hiệu trong thời điểm nguồn lực nội 
tại của ngân hàng trong nước gặp khó khăn. Nghiên cứu 
phương án huy động vốn cho hoạt động xử lý nợ xấu bằng 
phát hành trái phiếu của chính VAMC nhắm vào các định 
chế tài chính cả trong nước và nước ngoài. Bên cạnh đó, 
Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu có thể chuẩn bị một 
khoản cho vay đặc biệt để cung cấp tín dụng cho hoạt động 
xử lý nợ của VAMC. Không tài trợ vốn bằng cách in tiền để 
xử lý nợ xấu vì sẽ làm nguy cơ lạm phát tăng cao trở lại ngay 
trong ngắn hạn và nền kinh tế tiếp tục lâm vào tình trạng 
bất ổn vĩ mô.

+ Xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà 
nước cho các doanh nghiệp, khách hàng vay vốn và các tổ 
chức tín dụng,... như hỗ trợ về thuế, cơ chế chính sách, thủ 
tục pháp lý,... trong quá trình xử lý nợ xấu. Chính phủ cần 
theo dõi, giám sát chặt chẽ, sát sao quá trình và hiệu quả xử 
lý nợ xấu. Trong đó, Bộ Tài chính sẽ chủ trì các chương trình 
phát hành trái phiếu và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung 
cấp tín dụng, chủ trì xử lý nợ xấu đồng thời với tái cấu trúc 
hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó, Chính phủ nên thành 
lập một uỷ ban thường trực gồm các chuyên gia của Bộ Tài 
chính, Ngân hàng Nhà nước, Uỷ ban Giám sát tài chính quốc 
gia, Bảo hiểm tiền gửi,... để điều hành trực tiếp quá trình xử 
lý nợ xấu.
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NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI

Trong những năm vừa qua, thị trường 
bảo hiểm Việt Nam đã có những bước 
phát triển nhanh chóng cả về chất và 
lượng, đánh dấu bước phát triển căn 
bản từ một thị trường độc quyền nhà 

nước sang một thị trường khá hoàn chỉnh với sự 
tham gia của các thành phần kinh tế, hoạt động 
trong các lĩnh vực bảo hiểm. Sau 20 năm mở cửa 
thị trường, hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở 
Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng và phát triển 
nhanh chóng, đóng góp đáng kể cho việc giảm 

thiểu rủi ro trong sản xuất, kinh doanh và đời sống 
xã hội; cải thiện môi trường đầu tư; giảm bớt gánh 
nặng cho ngân sách nhà nước, góp phần tăng 
trưởng, phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hiện 
nay trên thị trường bảo hiểm Việt Nam còn tồn tại 
nhiều vấn đề khó khăn mà các doanh nghiệp bảo 
hiểm đang gặp phải. Ngoài những khó khăn do cơ 
chế chính sách bảo hiểm còn chưa hoàn thiện, thì 
nguy cơ rủi ro trong các doanh nghiệp bảo hiểm 
Việt Nam đang là vấn đề còn rất nhức nhối. Trong 
đó vấn đề rất đáng quan tâm hiện nay là vấn đề 

Trục lợi bảo hiểm 
trong lĩnh vực 
bảo hiểm con người 
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trục lợi bảo hiểm đã thành một thách 
thức với các doanh nghiệp bảo hiểm 
Việt Nam. Trục lợi bảo hiểm ảnh hưởng 
đến kết quả kinh doanh đến uy tín của 
doanh nghiệp bảo hiểm. Trong phạm 
vi bài viết này, tác giả tổng kết các hình 
thức trục lợi bảo hiểm, dấu hiệu nhận 
biết và biện pháp xác minh trục lợi bảo 
hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm con người. 

HẬU QUẢ CỦA TRỤC LỢI BẢO HIỂM
Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, hậu 

quả có thể tính toán được do hành vi 
trục lợi bảo hiểm là làm giảm lợi nhuận, 
hiệu quả kinh doanh bị hạn chế. Thậm 
chí còn gây tác động xấu đến uy tín 
của doanh nghiệp. Đối với khách hàng 
là người trung thực sẽ bị thiệt thòi về 
quyền lợi do phí bảo hiểm mà họ phải 
đóng lại dùng để chi trả cả cho những 
khoản tiền gian lận bảo hiểm không 
được phát hiện ra. Do vậy, doanh 
nghiệp bảo hiểm có nhiều vụ gian lận 
bảo hiểm sẽ có mức phí bảo hiểm cao 
hơn những doanh nghiệp bảo hiểm 
kiểm soát rủi ro tốt và kiên quyết phòng 
chống những hành vi gian lận trục lợi 
bảo hiểm. Còn đối với xã hội, trục lợi 
bảo hiểm là một nguy cơ đạo đức, làm 
cho môi trường kinh doanh thiếu lành 
mạnh, thiếu công bằng. Từ đó còn dẫn 
đến tình trạng coi thường pháp luật, 
gây rối trật tự an ninh xã hội.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ HÌNH THỨC 
TRỤC LỢI

Các đối tượng tham gia trục lợi bảo 
hiểm con người phi nhân thọ thường 
xoay quanh bốn nhóm đối tượng sau 
đây: (1) Người được bảo hiểm, (2) Bệnh 
viện, cơ sở y tế, (3) Chính quyền địa 
phương, (4) Nhân viên bảo hiểm, môi 
giới bảo hiểm. 

Đối tượng Người được bảo hiểm: 
Đây là đối tượng trực tiếp thực hiện 
khiếu nại gian lận. Người được bảo 
hiểm có thể tự thực hiện những khiếu 
nại gian lận của mình. Chúng ta có thể 
thấy những biểu hiện và hành động 
gian lận của người được bảo hiểm thể 
hiện như sau: Tham gia nhiều hợp đồng 
bảo hiểm ở nhiều doanh nghiệp bảo 
hiểm khác nhau khi đã biết trước rủi ro 
xảy ra; Khiếu nại khi hợp đồng bảo hiểm 

đã hết hiệu lực; Kê khai không đúng nguyên nhân, mức độ và tình tiết 
bệnh tật, thương tật; Thay đổi hoặc hợp lý hoá ngày nằm viện bằng 
cách ghi kéo dài thêm ngày nằm viện hoặc sửa theo đúng với hiệu 
lực hợp đồng bảo hiểm; Tham gia bảo hiểm khi khi tai nạn đã xảy ra, 
khi đang nằm viện hoặc chuẩn bị nằm viện hay lập hồ sơ giả: người 
được bảo hiểm thông đồng với cán bộ bồi thường của bảo hiểm và 
nhân viên các cơ quan chức năng làm hồ sơ giả toàn bộ, tạo dựng 
sự kiện bảo hiểm giả. Trong bảo hiểm y tế thì không đến khám chữa 
bệnh, không nằm viện nhưng lại móc nối với bác sỹ, cơ sở khám chữa 
bệnh để làm khống hồ sơ bệnh án, hoặc tự lập giấy ra viện giả, bệnh 
án giả… để được hưởng tiền bảo hiểm. Cuối cùng là hành động cố ý 
của người được bảo hiểm hoặc của người thừa hưởng tiền bảo hiểm 
tự gây thiệt hại: hiện tượng này ít xảy ra nhưng khi có khiếu nại xảy ra 
thì rất khó phát hiện. Với nhóm đối tượng trực tiếp trục lợi này, hành vi 
trục lợi thường chỉ phát hiện khi sự kiện rủi ro đã xảy ra và để tìm kiếm 
bằng chứng từ chối giải quyết bồi thường các doanh nghiệp bảo hiểm 
phải mất nhiều thời gian và tốn kém chi phí.

Bệnh viện, cơ sở y tế: Đặc thù của việc giải quyết chế độ bảo hiểm 
trong bảo hiểm con người phi nhân thọ đều phải dựa vào kết luận tình 
trạng thương tật, bệnh tật của bệnh viện đối với người được bảo hiểm. 
Mặt khác, chuyên môn về y tế của nhân viên bảo hiểm không sâu nên 
nhiều trường hợp nhân viên bảo hiểm không phát hiện ra được những 
gian lận trong hồ sơ bệnh án nên dễ dàng chấp nhận nguyên nhân 
hoặc hậu quả của bệnh tật xảy ra. Vì vậy người được bảo hiểm mua 
chuộc hoặc nhờ bệnh viện, cơ sở y tế xác nhận tình trạng bệnh tật, 
thương tật có lợi cho việc khiếu nại trả tiền bảo hiểm, những hồ sơ 
gian lận của bệnh viện, cơ sở y tế làm cho nhân viên bồi thường gặp 
khó khăn khi phải từ chối bồi thường. Những khiếu nại gian lận loại 
này thường gặp sau đây: (a) Người được bảo hiểm cấu kết với bệnh 
viện, cơ sở y tế, bác sỹ khám chữa bệnh, nha khoa, nha sỹ… để phát 
hành chứng từ y tế không đúng với thương tật, bệnh tật. Ghi tăng mức 
độ trầm trọng về bệnh tật và thương tật cho người được bảo hiểm. (b) 
Ghi thêm toa thuốc điều trị cho người được bảo hiểm; cấu kết với nhà 
thuốc, đơn vị bán thuốc để phát hành hóa đơn thanh toán tiền thuốc 
không đúng với thương tật, bệnh tật thực tế (chủ yếu áp dụng đối với 
loại hình bảo hiểm trả theo chi phí y tế thực tế ). (c) Chữa họ tên bệnh 
nhân không có bảo hiểm thành tên có trong danh sách người được 
bảo hiểm - nhất là đối với những hợp đồng bảo hiểm học sinh và bảo 
hiểm hưu trí là những hợp đồng tập thể lớn. (d) Thiếu trung thực trong 
việc cấp giấy ra viện: có thể là ghi lùi ngày vào viện, ghi kéo dài ngày 
nằm viện,...

 Chính quyền địa phương: Nhóm đối tượng tham gia hành vi trục 
lợi bảo hiểm này thường là một số cán bộ ở chính quyền đia phương 
có quan hệ quen biết, họ hàng với đối tượng thuộc nhóm 1 (Người 
được bảo hiểm). Nhóm này gián tiếp hỗ trợ người được bảo hiểm trục 
lợi thông qua các hình vi sau: Chứng nhận sai nguyên nhân dẫn đến 
bệnh tật, thương tật của người được bảo hiểm; Chứng nhận không 
đúng đối tượng bị bệnh tật, thương tật hay cấp giấy chứng tử không 
đúng với sự thật (tên, tuổi, nguyên nhân tử vong, ngày cấp…).

Nhân viên bảo hiểm, môi giới bảo hiểm: Đây là nhóm đối tượng 
của những người am hiểu về chuyên môn bảo hiểm. (a) Đối với Nhân 
viên bảo hiểm: Đây là nhóm đối tượng tham gia trục lợi đáng lên án 
nhất, vì họ đã gian dối với chính doanh nghiệp đã trả lương cho họ. Do 
vô tình hay cố ý của các nhân viên bảo hiểm, họ có thể vô tình ghi sai 
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ngày tham gia bảo hiểm trên giấy 
chứng nhận bảo hiểm hoặc do 
thiếu trách nhiệm đã không đánh 
giá được đầy đủ, chính xác mức độ 
trầm trọng của rủi ro. Cũng có thể 
nhân viên bảo hiểm thông đồng 
với khách hàng trục lợi bảo hiểm. 
Họ có thể đánh giá cao mức độ 
tổn thất hoặc vạch đường đi nước 
bước cho khách hàng lợi dụng 
kẽ hở về giấy tờ, về thủ tục giám 
định để trục lợi… (b) Môi giới bảo 
hiểm: Môi giới bảo hiểm là tổ chức 
trung gian bảo hiểm, tư vấn bảo 
hiểm cho khách hàng của mình 
(người tham gia bảo hiểm) và thu 
xếp bảo hiểm cho khách hàng. Môi 
giới bảo hiểm là trung gian giữa 
giữa doanh nghiệp bảo hiểm với 
khách hàng, đại diện cho quyền lợi 
khách hàng và có nhiệm vụ tham 
mưu tư vấn, thu xếp các hợp đồng 

bảo hiểm cho khách hàng. Do họ 
là những chuyên gia trong lĩnh vực 
bảo hiểm, họ thường nắm rất vững 
những kỹ thuật nghiệp vụ. Vì vậy, 
để thu hút những khách hàng đến 
với mình, trong nhiều trường hợp, 
môi giới bảo hiểm luôn tìm những 
kẽ hở của đơn bảo hiểm để tư vấn 
cho khách hàng. Những khách 
hàng được tư vấn như vậy luôn có 
xu hướng tận dụng kẽ hở để trục 
lợi bảo hiểm. Đặc biệt, trong lĩnh 
vực bảo hiểm y tế, tỷ trọng khai 
thác qua môi giới nhiều thì tình 
trạng này tương đối nhiều.

NHỮNG DẤU HIỆU NGHI VẤN CÓ 
TRỤC LỢI BẢO HIỂM

Theo thống kê của các doanh 
nghiệp bảo hiểm trên thị trường, 
các hành vi trục lợi bảo hiểm con 
người phi nhân thọ thường bộc lộ 
ở 10 dấu hiệu đặc trưng sau: (1)Tai 
nạn hoặc bệnh tật xảy ra gần ngày 

tham gia bảo hiểm hoặc ngày hết 
hạn bảo hiểm. (2) Hồ sơ yêu cầu 
bồi thường có hiện tượng tẩy xóa, 
sửa chữa tên, tuổi của người được 
bảo hiểm, tình trạng thương tật, 
bệnh tật hoặc các mốc thời gian 
có liên quan đến rủi ro được bảo 
hiểm. (3) Hồ sơ yêu cầu giải quyết 
quyền lợi bảo hiểm có những 
thông tin mẫu thuẫn, không thống 
nhất về nội dung: tên tuổi người 
được bảo hiểm, nguyên nhân và 
mức độ rủi ro, không hợp lý về thời 
gian và địa điểm, diễn biến xảy 
ra rủi ro. (4)Người được bảo hiểm 
tham gia dưới hình thức cá nhân 
nhưng không trực tiếp mua bảo 
hiểm mà thông qua người khác. (5) 
Người được bảo hiểm nằm trong 
danh sách những người tham gia 
bảo hiểm bổ sung của tập thể 
hoặc đơn vị đó tham gia bảo hiểm 

trước đó. (6) Chi phí điều trị quá 
cao hoặc thời gian điều trị quá dài 
so với mức độ thương tật và so với 
điều kiện điều trị bệnh thường do 
ngành y tế quy định hoặc thường 
xuyên yêu cầu giải quyết quyền 
lợi bảo hiểm đối với cùng một 
bệnh. (7) Các trường hợp chết do 
tai nạn tại gia đình nhưng nguyên 
nhân tai nạn không rõ ràng hoặc 
có mâu thuẫn giữa nguyên nhân 
và mức độ thiệt hại. Các trường 
hợp này thường không thông báo 
sớm cho công ty bảo hiểm hay 
cơ quan có thẩm quyền, thậm chí 
nhanh chóng xóa hết hiện trường 
nơi được thông báo là tai nạn. (8) 
Nhiều yêu cầu giải quyết quyền lợi 
bảo hiểm phát sinh từ một khách 
hàng hoặc từ một gia đình hoặc 
nhiều hồ sơ yêu cầu bồi thường 
cùng nguyên nhân hoặc điều trị 
cùng cơ sở y tế, cùng bệnh viện, 
cùng bác sỹ. (9) Trường hợp tai nạn 

giao thông mà người được bảo hiểm là 
người ngồi sau xe máy nhưng không 
xác định được người điều khiển xe máy 
hoặc không có xe khác liên quan đến tai 
nạn. (10) Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm 
không phải do chính người được bảo 
hiểm hoặc người thừa hưởng tiền bảo 
hiểm đề nghị.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÁC MINH TRỤC LỢI 
BẢO HIỂM

Trong phạm vi bài viết tác giả xin 
đưa ra một số biện pháp xác minh với 
một số hình thức trục lợi được coi là 
tiêu biểu như sau: 

1/ Hình thức trục lợi Ghi lùi ngày 
tham gia bảo hiểm hoặc ngày rủi 
ro tai nạn/bệnh tật: Hiện tượng này 
xảy ra phổ biến đối với những trường 
hợp người được bảo hiểm đang nằm 
viện hoặc đã bị tai nạn mới tham gia 
bảo hiểm. Hoặc ghi lại ngày xảy ra tai 
nạn hoặc bệnh tật nằm trong thời gian 
hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm. 

Biện pháp phòng tránh trục lợi 
với hình thức này như sau: Yêu cầu 
khách hàng trả lời đầy đủ và trung 
thực những câu hỏi về tình trạng sức 
khoẻ và những thông tin khác trong 
Giấy yêu cầu bảo hiểm; đồng thời giải 
thích rõ cho khách hàng biết trường 
hợp đang điều trị bệnh tật hoặc 
thương tật không được chấp nhận 
bảo hiểm. Trường hợp tham gia bảo 
hiểm theo hình thức cá nhân, doanh 
nghiệp bảo hiểm cần bắt buộc người 
được bảo hiểm trực tiếp kê khai Giấy 
yêu cầu bảo hiểm; trường hợp yêu cầu 
tham gia bảo hiểm hộ người khác, phải 
có chứng minh nhân dân của người 
được bảo hiểm và kê khai đầy đủ các 
câu hỏi tình trạng sức khoẻ cho người 
được bảo hiểm. Trong công tác quản 
lý nhân viên khai thác trực tiếp, doanh 
nghiệp bảo hiểm cần hướng dẫn người 
bán bảo hiểm ghi chính xác ngày, giờ 
cấp trong Giấy chứng nhận bảo hiểm; 
Yêu cầu người bán bảo hiểm phải thực 
hiện việc thông báo hoặc thanh quyết 
toán số Giấy chứng nhận hoặc hợp 
đồng bảo hiểm đã cấp đúng thời gian 
quy định; Chỉ giao cho người bán bảo 
hiểm mỗi loại hình bảo hiểm 01 cuốn 
Giấy chứng nhận bảo hiểm tránh hiện 
tượng người bán bảo hiểm ghi không 
theo số liên tục; Khi quyết toán xong 
cuốn cũ mới giao cuốn mới; Không bán 

Để thu hút những khách hàng đến với mình, 
trong nhiều trường hợp, môi giới bảo hiểm luôn 
tìm những kẽ hở của đơn bảo hiểm để tư vấn cho 
khách hàng. Những khách hàng được tư vấn như 
vậy luôn có xu hướng tận dụng kẽ hở để trục lợi 
bảo hiểm.
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- Xác minh tại bệnh viện để biết nguyên nhân nhập viện và quá trình điều trị bệnh 
tật thương tật để xác định rõ hậu quả rủi ro. Lưu ý xem kỹ người được bảo hiểm có 
vi phạm một số điểm như uống ruợu, dùng chất kích thích… 

- Trường hợp chết cần xác minh rõ nguyên nhân do tai nạn hoặc bệnh tật (nếu 
có chênh lệch số tiền bảo hiểm giữa điều kiện A và B). Trường hợp chết tại nhà căn 
cứ vào Giấy chứng tử của Ủy ban nhân dân địa phương, Giấy giám định y khoa (nếu 
có), biên bản tai nạn của công an hoặc chính quyền địa phương, hồ sơ bệnh án của 
bệnh viện (nếu có).  

- Xác minh qua các nhân chứng xung quanh nơi xảy ra tai nạn hoặc hàng xóm 
người được bảo hiểm.

- Xác minh mối quan hệ giữa người được bảo hiểm và người thừa hưởng bảo 
hiểm. Thăm dò những người xung quan về mâu thuẫn của họ.

3/ Hình thức trục lợi Lập hồ sơ giả: Hồ sơ giả thường được làm lên bằng hồ sơ 
khác trái hoàn hoàn với sự thật. Số tiền bảo hiểm trong khiếu nại này thường rất lớn. 
Hồ sơ thường được tiếp tay của một số cơ quan chức năng, bệnh viện, cơ sở y tế 
hoặc người được bảo hiểm/người thừa kế.

Biện pháp xác minh: Để xác minh trục lợi bảo hiểm đối với hình thức này, doanh 
nghiệp bảo hiểm có thể sử dụng các biện pháp như sau: 

- Kiểm tra xác minh lại toàn bộ nguyên nhân, diễn biến rủi ro qua nhiều cơ quan 
chức năng (công an, hội đồng giám định y khoa, bệnh viện, Ủy ban nhân dân và cơ 
quan làm việc của người được bảo hiểm) để so sánh và đối chiếu kết luận về nguyên 
nhân thương tật, bệnh tật của người được bảo hiểm từ đó phát hiện những mâu 
thuẫn của các cơ quan trên.

- Xác minh qua các nhân chứng nơi cư trú của người được bảo hiểm và nhân 
chứng xung quanh hay liên quan đến rủi ro đó.

- Xác minh tên người được bảo hiểm trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc danh 
sách tham gia bảo hiểm và tên người bị nạn thực tế.

- Khi giải quyết bồi thường phải thanh toán trực tiếp cho người được hưởng quyền 
lợi. Nếu thanh toán qua người khác phải có thông báo bằng văn bản qua đường bưu 
điện cho người được hưởng quyền lợi bảo hiểm biết.

4/ Hình thức trục lợi Kê khai tình trạng bệnh tật hoặc thương tật trầm trọng 
hơn thực tế: Mặc dù số tiền bồi thường đối với những trường hợp này không lớn 
nhưng số vụ lại nhiều hơn các dạng khiếu nại gian lận khác, tuy nhiên tình trạng này 
xảy ra trong bảo hiểm sức khỏe, y tế là tương đối phổ biển. Do cơ sở xét giải quyết 
bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm thường là kết luận về tình trạng thương tật, 
bệnh tật của bệnh viện, cơ sở y tế là nên người được bảo hiểm thường đề nghị bác 
sĩ điều trị kê khai tăng mức độ để được hưởng quyền lợi cao hơn. Hình thức thường 
xảy ra là: Chứng nhận hậu quả tai nạn, bệnh tật trầm trọng hơn thực tế; Kê khai thêm 
hậu quả ốm đau, thương tật mà thực tế không có; Kê khai tăng chi phí điều trị, toa 
thuốc; Kéo dài thời gian nằm viện hay ghi thêm bệnh thuộc trách nhiệm bảo hiểm 
vào hồ sơ điều trị bệnh loại trừ (Ví dụ: người được bảo hiểm điều trị bệnh suy nhược 

02 Hợp đồng bảo hiểm tương tự cho một 
cá nhân trong cùng thời hạn bảo hiểm.

Biện pháp xác minh: Để xác minh 
trục lợi bảo hiểm đối với hình thức 
này, doanh nghiệp bảo hiểm có thể 
sử dụng một hoặc một vài biện pháp  
như sau:

- Đặt câu hỏi nghi vấn đối với những 
khiếu nại gần ngày tham gia bảo hiểm.

- Yêu cầu người bán bảo hiểm trình 
bày rõ việc bán bảo hiểm: Thời gian, địa 
điểm và những thông tin khác có liên 
quan.

- Kiểm tra kỹ Giấy yêu cầu bảo hiểm, 
Giấy chứng nhận bảo hiểm, Hợp 
đồng bảo hiểm, cuống lưu, hoá đơn 
thu phí, thời gian nộp phí về công ty 
để xác định chính xác ngày tham gia  
bảo hiểm...

- Yêu cầu người khiếu nại tường trình 
chi tiết về diễn biến, nguyên nhân và 
mức độ rủi ro để có cơ sở đối chiếu, phát 
hiện những bất hợp lý trong hồ sơ làm cơ 
sở cho việc điều tra, xác minh tiếp theo. 

- Xác minh qua những nhân chứng: 
những người sống xung quanh người 
được bảo hiểm hoặc xung quanh nơi xảy 
ra rủi ro.

- Đến bệnh viện hoặc cơ quan công 
an xác minh và đối chiếu với hồ sơ 
bệnh án và hồ sơ tai nạn để xem kỹ 
toàn bộ chi tiết để tìm ra những điểm 
không hợp lý trong hồ sơ trả tiền  
bảo hiểm. 

- Phối hợp và nhờ các cơ quan có thẩm 
quyền giúp đỡ phát hiện ra những điểm 
trục lợi của khách hàng.  

- Trường hợp chết cần phải đến địa 
phương để xác minh.

2/ Hình thức trục lợi Thay đổi nguyên 
nhân, diễn biến bệnh tật, ốm đau, tai 
nạn: Hình thức này nhằm hợp thức hoá 
hồ sơ bồi thường những rủi ro thuộc 
điểm loại trừ của đơn bảo hiểm thành hồ 
sơ thuộc trách nhịêm bồi thường.

Biện pháp xác minh: Để xác minh 
trục lợi bảo hiểm đối với hình thức này, 
doanh nghiệp bảo hiểm có thể sử dụng 
các biện pháp như sau: 

- Phối hợp với cơ quan công an, chính 
quyền địa phương nơi xảy ra rủi ro hoặc 
phối hợp với cơ quan chủ quản của 
người được bảo hiểm thu thập những 
thông tin cần thiết để xác định rủi ro có 
thuộc phạm vi trách nhiệm hay không 
(vi phạm luật giao thông, tự gây thương 
tích, tự tử…) 
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cơ thể là bệnh loại trừ, nhưng để được thanh 
toán bảo hiểm, người được bảo hiểm đề nghị 
bác sỹ kê khai thêm điều trị cảm cúm nhẹ). 

Biện pháp xác minh: Để xác minh trục lợi bảo 
hiểm đối với hình thức này, doanh nghiệp bảo 
hiểm có thể sử dụng các biện pháp như sau: 

- Kiểm tra đối chiếu hồ sơ với bệnh án hoặc 
giấy chứng thương của cơ sở điều trị để xác 
định chính xác mức độ bệnh tật, thương tật 
cũng như thời gian điều trị của người được bảo 
hiểm. Đồng thời xác định được trước khi điều 
trị tại cơ sở này người được bảo hiểm đã điều 
trị tại cơ sở nào khác hay chưa.

- Căn cứ mức độ bệnh tật, thương tật của 
người được bảo hiểm để tham khảo ý kiến cơ 
quan y tế chuyên môn xác định chi phí điều trị 
hợp lý.

5/ Hình thức trục lợi Thay đổi tên, tuổi của 
người được bảo hiểm: Hình thức này biểu 
hiện khi có dấu hiệu trong hồ sơ yêu cầu trả 
tiền bảo hiểm tên, tuổi của người được bảo 
hiểm không thống nhất giữa các chứng từ 
hoặc không trùng với tên trong Giấy chứng 
nhận bảo hiểm.

Biện pháp phòng tránh với hình thức này 
như sau: Khi lập giấy yêu cầu bảo hiểm, nhân 
viên khai thác cần yêu cầu người được bảo 
hiểm kê khai đầy đủ ghi trong giấy yêu cầu bảo 
hiểm. Đồng thời, cần kiểm tra kỹ tên và độ tuổi 
theo chứng minh nhân dân và từ chối nếu vượt 
quá độ tuổi quy định (Ví dụ: bảo hiểm du lịch 
ngắn hạn). Trường hợp tham gia hộ, yêu cầu kê 
khai rõ ràng người tham gia bảo hiểm và người 
được bảo hiểm tránh tình trạng khiếu nại đòi 
tiền bảo hiểm nhầm lẫn tên giữa hai người 
này đồng thời yêu cầu người tham gia trả lời 
các câu hỏi về tình trạng sức khoẻ của người 
được bảo hiểm. Trong trường hợp tham gia 
bảo hiểm nhóm thì danh sách người được bảo 
hiểm phải được đóng dấu giáp lai. Trường hợp 
bị tẩy xoá trên danh sách người tham gia bảo 
hiểm thì phải có sự xác nhận (dấu hoặc chữ ký 
của bên mua) và được doanh nghiệp bảo hiểm 
đồng ý. Cuối danh sách phải ghi tổng số người 
tham gia và phí thu đồng thời gạch chéo dòng 
để trống ở dưới tránh tình trạng ghi thêm tên 
người được bảo hiểm.

Biện pháp xác minh:
- Kiểm tra, đối chiếu tên người được bảo 

hiểm trong chứng minh nhân dân, Giấy yêu 
cầu bảo hiểm (nếu có), Giấy chứng nhận bảo 
hiểm hoặc Danh sách tham gia bảo hiểm với 
tên trong hồ sơ yêu cầu trả tiền. Trường hợp có 
sự tẩy xoá hoặc viết thêm tên vào danh sách 
cần đặt câu hỏi nghi vấn và xác minh thêm.

- Kiểm tra tại cơ quan công tác của người 

Nguyên nhân 
chính của tình 

trạng trục lợi 
bảo hiểm là do 
hệ thống pháp 
luật chưa hoàn 
thiện, các mức 

hình phạt với 
hành vi trục 

lợi bảo hiểm 
chưa cao; đồng 

thời, thiếu sự 
kiểm soát và 
xử lý của các 

bên liên quan; 
trình độ của 

nhân viên bảo 
hiểm còn hạn 
chế; giữa các 

doanh nghiệp 
bảo hiểm lại 

chưa có cơ chế 
hợp tác, chia sẻ 

thông tin… 

được bảo hiểm hoặc trường học (học sinh, 
giáo viên).

- Xác minh tên người được bảo hiểm bị 
rủi ro theo các chứng từ có giá trị pháp lý: 
Biên bản tai nạn, Bệnh án điều trị, Giấy ra 
viện, phiếu khám bệnh để phát hiện ra 
những chi tiết không khớp với tên, tuổi 
của người được bảo hiểm. 

- Xác minh tại địa phương nơi cư trú 
hoặc nơi sinh của người được bảo hiểm để 
xác minh qua Giấy chứng tử (trường hợp 
chết), Giấy chứng sinh tại địa phương.

Có thể nói, hiện tượng trục lợi bảo hiểm diễn 
ra khá phổ biến, trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất 
vẫn là trục lợi qua bảo hiểm sức khỏe và tai 
nạn con người. Chỉ tính riêng trong hệ thống 
Bảo hiểm Bảo Việt, trong những năm qua, đã 
có hàng nghìn vụ trục lợi được phát hiện và xử 
lý. Do không kiểm soát được tình trạng trục lợi 
bảo hiểm nhóm, một số doanh nghiệp đã rút 
khỏi lĩnh vực kinh doanh còn nhiều tiềm năng 
này. Nguyên nhân chính của tình trạng trục 
lợi bảo hiểm là do hệ thống pháp luật chưa 
hoàn thiện, các mức hình phạt với hành vi 
trục lợi bảo hiểm chưa cao; đồng thời, thiếu sự 
kiểm soát và xử lý của các bên liên quan; trình 
độ của nhân viên bảo hiểm còn hạn chế; giữa 
các doanh nghiệp bảo hiểm lại chưa có cơ chế 
hợp tác, chia sẻ thông tin… 

Theo nhận xét của giới kinh doanh bảo 
hiểm, sự hợp tác giữa các cơ quan công quyền 
với các doanh nghiệp bảo hiểm không được 
như mong muốn. Việc nhận thức chưa đầy 
đủ về nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của 
trục lợi bảo hiểm hay những hạn chế khách 
quan về nguồn lực, trong nhiều trường hợp 
các cơ quan bảo vệ pháp luật có xu hướng 
coi nhẹ hoặc thiếu sự quan tâm thoả đáng 
đến việc điều tra, truy tố và xét xử các vụ trục 
lợi bảo hiểm là những nguyên nhân chính. 
Do đó, trong nhiều trường hợp, các doanh 
nghiệp bảo hiểm cảm thấy đơn độc trong 
cuộc chiến chống trục lợi bảo hiểm.

Kinh nghiệm cho thấy, để ngăn chặn và 
giảm đến mức tối thiểu các hậu quả tiêu cực 
do trục lợi bảo hiểm gây ra, trước hết, cần 
thống nhất nhận thức về trục lợi bảo hiểm 
và coi đó là một hành vi vi phạm pháp luật 
cần bị lên án về đạo đức và xử lý nghiêm 
minh bằng pháp luật. Đấu tranh chống trục 
lợi bảo hiểm không chỉ là trách nhiệm nói 
riêng của ngành bảo hiểm mà phải là trách 
nhiệm chung của toàn xã hội, cộng đồng và 
đòi hỏi phải có sự tham gia, ủng hộ tích cực 
của các cơ quan công quyền, cơ quan bảo vệ 
pháp luật và mỗi người dân.



35

Tại Tp. Hồ Chí Minh
Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt
Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt, số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tại Hà Nội
Trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt 
Số 8, phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Địa điểm thực hiện
o  Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
o  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 
từ ngày 30/06/2014 (trừ thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định) và xuất trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu. 

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT THỰC HIỆN 
CHI TRẢ  1.021 TỶ ĐỒNG CỔ TỨC NĂM 2013 BẰNG TIỀN MẶT 
Mã chứng khoán: BVH (Tập đoàn Bảo Việt)
Tỷ lệ thực hiện: 15% trên mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

www.baoviet.com.vn
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Xây dựng, quản lý và phát triển 
nguồn nhân lực dựa trên 
khung năng lực

Việc xây dựng và sử dụng khung năng lực trong quản lý, phát triển nguồn nhân lực còn là 
hoạt động mới mẻ ở Việt Nam. Khi vai trò của công tác quản trị và phát triển nguồn nhân 
lực trong doanh nghiệp ngày càng được coi trọng, thì việc ứng dụng từ điển năng lực 
và khung năng lực trong quản trị nhân sự của tổ chức ngày càng được chú trọng và trở 
lên phổ biến. Mô hình này đang trở thành công cụ hữu hiệu giúp các doanh nghiệp có 

mong muốn nâng cao hiệu quả cũng như năng suất làm việc của nhân viên, giúp phát triển nguồn 
nhân lực một cách hiệu quả, có hệ thống, mang lại những tác động tích cực trong đổi mới và phát 
triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu trong việc đổi mới và tái cấu trúc doanh nghiệp. 
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TS. LÊ XUÂN HIẾU
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẢO VIỆT

Quản lý và phát triển nguồn nhân lực 
dựa trên khung năng lực là phương pháp 
quản trị nhân lực với những ưu điểm vượt 
trội như: Việc quản lý tập trung vào kết quả 
cuối cùng, gắn với mục tiêu của doanh 
nghiệp và tạo thói quen chú trọng đến kết 
quả cần đạt được cho người lao động; Xây 
dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực 
và kế hoạch hoạt động gắn với nhu cầu 
thực sự của doanh nghiệp; Lựa chọn và 
sắp xếp người vào đúng công việc; Đánh 
giá kết quả công việc và nhận biết được 
tiềm năng nhân lực trong doanh nghiệp; 
Giúp doanh nghiệp nhìn rõ các yếu tố ảnh 
hưởng đến việc hoàn thành công việc 
thông qua hệ thống các tiêu chí đánh giá; 
Giúp người lao động định hướng nghề 
nghiệp cá nhân; Đào tạo và phát triển 
người lao động có trọng điểm hơn.

Vậy năng lực là gì, khung năng lực được 
xây dựng thế nào và ứng dụng cụ thể 
của nó trong quản lý và phát triển nguồn 
nhân lực ra sao? 

NĂNG LỰC VÀ KHUNG NĂNG LỰC

Trong tâm lý học, năng lực là một trong 
những vấn đề rất được quan tâm nghiên 
cứu vì ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn 
của nó. Sự phát triển năng lực của mọi 
thành viên trong xã hội sẽ đảm bảo cho 
mọi người tự do lựa chọn nghề nghiệp 
phù hợp với khả năng của cá nhân, làm 
cho hoạt động của cá nhân có hiệu quả 
hơn,… và cảm thấy hạnh phúc khi lao 
động. Theo cách hiểu chung nhất, “Năng 
lực là sự tổng hợp những thuộc tính của 
cá nhân con người, đáp ứng những yêu 
cầu của hoạt động và đảm bảo cho hoạt 
động đạt được những kết quả cao”. Theo 
Từ điển tiếng Việt, năng lực “là khả năng, 
điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có 
để thực hiện một hoạt động nào đó” hay 
“năng lực là phẩm chất tâm sinh lý và trình 
độ chuyên môn tạo cho con người khả 
năng hoàn thành một hoạt động nào đó 
với chất lượng cao”.

Như vậy, năng lực là khả năng thực hiện 
một nhiệm vụ nào đó một cách đầy đủ và 
có chất lượng. Năng lực thể hiện bằng hành 
vi có thể quan sát, đo lường trong điều kiện 
làm việc. Năng lực chỉ được xác định trong 
hành động và chỉ có thể nhận biết năng 
lực của một cá nhân qua công việc người  
đó làm. 

Năng lực không mang tính chung 
chung mà khi nói đến năng lực, bao giờ 
người ta cũng nói đến năng lực thuộc về 
một hoạt động cụ thể nào đó, như năng 
lực toán học của hoạt động học tập hay 
nghiên cứu toán học, năng lực hoạt động 
chính trị của hoạt động chính trị, năng 
lực giảng dạy của hoạt động giảng dạy, 
v.v.... Như vậy năng lực nghề nghiệp có 
thể được hiểu như là sự tương ứng giữa 
những thuộc tính tâm, sinh lý của con 
người với những yêu cầu do nghề nghiệp 
đặt ra. Nếu không có sự tương ứng này 
thì con người không thể theo đuổi được 
nghề. Mỗi nghề nghiệp khác nhau sẽ có 
những yêu cầu cụ thể khác nhau, nhưng 
tựu trung lại thì năng lực nghề nghiệp 
được cấu thành bởi 3 thành tố sau: Tri 
thức chuyên môn, Kỹ năng hành nghề; 
và Thái độ đối với nghề. 

Tri thức chuyên môn: là những thông 
tin, phương pháp làm việc, quy định, quy 
trình, thủ tục… mà cá nhân người lao 
động cần phải biết và hiểu để thực hiện 
công việc được giao. 

Kỹ năng hành nghề: là những hành 
động, thao tác được thực hiện thuần 
thục, ổn định trên cơ sở tập luyện và vận 
dụng kiến thức, để thực hiện và hoàn 
thành những nhiệm vụ cụ thể. Khả năng: 
là phẩm chất và tố chất cá nhân mà công 
việc yêu cầu người thực hiện công việc 
cần có, thông qua quá trình rèn luyện và/
hoặc thiên phú. Ví dụ: khả năng chịu áp 
lực công việc cao; khả năng đàm phán và 
xử lý xung đột; khả năng hùng biện trước 
đám đông; khả năng sáng tạo v.v.....

Thái độ: là ý thức và mong muốn của 
cá nhân/người lao động trong các công 
việc được  giao. 

Khung năng lực là tập hợp những kiến 
thức, kỹ năng, /thái độ cần phải có của cá 
nhân để đảm nhiệm một công việc nhất 
định.

Khung năng lực chuyển tải cách nhìn 
thống nhất về các yêu cầu đối với cá nhân/
người lao động để thực hiện công việc; là 
công cụ cho phép các nhà quản lý và các 
chuyên gia tư vấn về quản lý nguồn nhân 
lực có khung tham chiếu chung với kiến 
thức, kỹ năng, thái độ để thực hiện có hiệu 
quả các hoạt động liên quan đến quản lý 
nguồn nhân lực cũng như các hoạt động 
tuyển dụng, đào tạo, phát triển tài năng, 
quản lý chức nghiệp, phát triển nguồn 
nhân lực,…. Khung năng lực cho phép 
đánh giá mức độ phù hợp giữa việc làm 
và người làm việc. Với hệ thống này, một 
mặt có thể xác định những năng lực cần 
có để đảm trách một vị trí làm việc, một 
công việc hay nghề nghiệp; mặt khác, có 
thể đánh giá năng lực thực sự của một cá 
nhân, có lộ trình phát triển năng lực của 
nhân viên. Khung năng lực là công cụ hữu 
hiệu để quản lý hầu hết các lĩnh vực của 
nguồn nhân lực.

Năng lực nói chung và năng lực nghề 
nghiệp nói riêng được hình thành và phát 
triển qua hoạt động học tập, lao động và 
trong hoạt động nghề nghiệp. Như vậy, 
vấn đề đặt ra đối với các cơ sở đào tạo tại 
các doanh nghiệp là cần tổ chức chương 
trình đào tạo được căn cứ vào hệ thống 
năng lực nghề nghiệp mà nghề nghiệp ấy 
đòi hỏi, có như vậy mỗi cán bộ, nhân viên 
mới có đủ năng lực cần thiết, phù hợp với 
yêu câu công việc của từng vị trí, đáp ứng 
được yêu cầu công việc của doanh nghiệp, 
giúp cho việc đào tạo hiệu quả hơn, 
phù hợp với định hướng phát triển của  
doanh nghiệp.

VAI TRÒ CỦA KHUNG NĂNG LỰC TRONG QUẢN 
TRỊ NHÂN SỰ

Hiện nay nhiều doanh nghiệp đã ứng 
dụng khung năng lực trong quản trị 
nguồn nhân lực và thu được kết quả rất 
đáng khích lệ. 

- Đối với hoạch định nhân sự: Khung 
năng lực cho phép xác định năng lực cần 
có để thực hiện thành công chiến lược của 
tổ chức trong hiện tại và tương lai; nhờ 
đó tổ chức có thể xây dựng kế hoạch tạo 
nguồn cán bộ, kế hoạch phát triển năng 
lực cho đội ngũ cán bộ tiềm năng để bố 
trí vào các vị trí quản lý mang tính chiến 
lược của tổ chức trong tương lai. Trên cơ 
sở năng lực tiêu chuẩn, người làm công 

KIẾN THỨC
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tác nhân sự sẽ dễ dàng đánh giá chất 
lượng nhân sự hiện tại và xác định mục 
tiêu, kế hoạch phát triển, nâng cao năng 
lực cho đội ngũ trong thời gian tiếp theo. 
Đây là hoạt động mang tính chiến lược, 
góp phần vào chất lượng và tính liên tục, 
bền vững trong phát triển tổ chức. Thách 
thức đặt ra với các tổ chức là phải xác 
định được tiềm năng của từng cá nhân, 
mong muốn của họ để phát huy và tạo 
điều kiện cho họ thể hiện tiềm năng.

- Đối với công tác tuyển dụng: Khung 
năng lực giúp xác định rõ tiêu chuẩn 
năng lực làm cơ sở đưa ra tiêu chí đăng 
tuyển/phỏng vấn/tuyển chọn, đảm bảo 
tuyển chọn được những ứng viên có đủ 
những năng lực mà công việc yêu cầu. 
Khung năng lực của từng vị trí được xác 
định trước khi tiến hành tuyển dụng, 
giúp cho việc định hướng đối với các 
ứng viên được rõ ràng, cung cấp cho ứng 
viên bức tranh chân thực về công việc 
mà họ dự tuyển, giảm nguy cơ thất vọng 
của nhà tuyển dụng cũng như của ứng 
viên khi chính thức được tuyển vào làm 
trong cơ quan. Mặt khác, khung năng lực 
sẽ cho ứng viên biết tổ chức mong đợi gì 
ở ứng viên; khi làm việc trong tổ chức, cá 
nhân sẽ phát triển năng lực gì.

- Đối với hoạt động đào tạo và phát 
triển: Phát triển năng lực là một thách 
thức đặt ra đối với mỗi cá nhân, nhưng là 
một yêu cầu mang tính bắt buộc đối với 
cá nhân và tổ chức trong bối cảnh thay 
đổi hiện nay. 

Khung năng lực cho phép xác định 
chính xác những năng lực cần có để 
hoàn thành có chất lượng công việc 
được giao trong tổ chức, nó cũng giúp 
xác định chính xác khoảng cách giữa 
năng lực cần có và năng lực hiện có của 
nhân viên. Xác định chính xác nhu cầu 
phát triển năng lực là cơ sở để xác định 
mục tiêu và nội dung đào tạo phù hợp 
với nhu cầu của tổ chức. Như vậy, khung 
năng lực là khung tham chiếu cho tổ 
chức hoạch định chiến lược đào tạo phát 
triển nguồn nhân lực; nhờ đó có thể thiết 
kế được các chiến lược đào tạo và các 
chương trình đào tạo gắn với mục tiêu 
của tổ chức, cải thiện hiệu quả của các 
hoạt động đào tạo. 

- Đối với công tác đánh giá và bổ 
nhiệm cán bộ: Khung năng lực là cơ 
sở, tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn 
thành công việc nhằm phản ánh khách 
quan, trung thực về năng lực làm việc 

của nhân viên. Khung năng lực cho một 
vị trí làm việc được xác định trên cơ sở 
yêu cầu chất lượng công việc cần đạt, có 
thể được sử dụng làm cơ sở để đánh giá 
năng lực và hiệu suất làm việc của người 
thực thi công việc. Khung năng lực với 
các chỉ số đánh giá cho phép đánh giá 
chính xác và khách quan năng lực cũng 
như hiệu suất làm việc thực tế của cán 
bộ. Nó cho phép đánh giá kết quả và khả 
năng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ 
được giao với các minh chứng rõ ràng để 
xác định rằng một nhà quản lý đủ năng 
lực hay chưa trong thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ được giao, thay vì đánh giá cá 
nhân một cách chung chung, thiên về 
phẩm chất đạo đức. 

Khung năng lực cũng cho phép người 
thực thi công việc hiểu rõ hơn về năng 
lực của bản thân (điểm mạnh và điểm 
yếu), giúp hiểu được phần đóng góp 
của mình trong kết quả chung mà đơn vị 
hoặc tổ chức đang hướng tới cũng như 
tham gia xây dựng kế hoạch phát triển 
và thích ứng các hoạt động đào tạo phù 
hợp với nhu cầu thực tế. Điều này giúp 
các cá nhân hòa nhập nhanh trong công 
việc mới được giao, tạo thuận lợi cho 
quá trình phát triển liên tục của người 

lao động và cho quá trình thay đổi vị trí 
công việc,…

XÂY DỰNG TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC VÀ KHUNG 
NĂNG LỰC

Để việc xây dựng từ điển năng lực, 
khung năng lực đạt được mục tiêu và 
yêu cầu đề ra, chúng ta cần tuân thủ và 
thực hiện các bước sau:

Bước 1:  Phân nhóm công việc, chức 
danh công việc và phân tích công việc theo 
từng vị trí

Đây là bước đầu tiên trong việc xây 
dựng khung năng lực. Nó có vai trò 
quyết định đến sự thành công của việc 
xây dựng, đáp ứng được tính đầy đủ, 
toàn diện, phù hợp đến từng ví trí công 
việc, theo đúng chức danh công việc 
trong tổ chức. Chính vì vậy, ta cần thực 
hiện tốt các công việc sau:  

- Xác định đầy đủ các vị trí, chức danh 
công việc trong tổ chức;

- Phân loại các chức danh công việc 
theo nhóm (Quản lý, Hành chính, Văn 
phòng, Đầu tư, Quản lý rủi ro, Truyền 
thông, thương hiệu, Marketing, Nhân sự, 
Đào  tạo, IT, v.v.…)

- Mô tả tính chất của từng nhóm, từng 
chức danh công việc.
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- Xác định các nhiệm vụ chính, trách 
nhiệm chính của vị trí công việc: Vị trí hiện 
tại này có nhiệm vụ chính gì? Có trách 
nhiệm thế nào? Cách thức thực hiện ra 
sao? Yêu cầu về khối lượng, chất lượng, 
tiến độ công việc thế nào? Kết quả của nó 
là gì? 

Sau khi thực hiện việc phân nhóm công 
việc và phân tích công việc, chúng ta tiếp 
tục đi trả lời câu hỏi: với nhiệm vụ chính 
này người đảm nhiệm nó cần những năng 
lực gì để hoàn thành? 

Bước 2: Xác định danh mục các năng lực 
và năng lực cốt lõi của doanh nghiệp

Sau bước phân tích công việc, chúng ta 
cần xác định những năng lực cần có cho 
từng vị trí công việc trong doanh nghiệp. 
Tập hợp các năng lực của các vị trí công 
việc, chúng ta sẽ có danh mục năng lực 
cần có của doanh nghiệp. 

Như trên đã đề cập, năng lực được chia 
làm 3 nhóm: Năng lực chung/năng lực 
cốt lõi; Năng lực chuyên môn nghiệp vụ; 
Năng lực quản lý.

Năng lực chung là năng lực cần cho mọi 
vị trí công việc của tổ chức. Đây chính là 
năng lực cốt lõi của công ty, kết hợp với 
năng lực về nghiệp vụ nó tạo lên sự đặc 
thù của doanh nghiệp, tạo lên sự khác 
biệt của doanh nghiệp này với doanh  
nghiệp khác.

Việc xác định năng lực cốt lõi là bước 
quan trọng trong quá trình xây dựng 
khung năng lực. Đã có doanh nghiệp thất 
bại trong việc xây dựng xây dựng và áp 
dụng khung năng lực trong quản lý và 
đào tạo cán bộ bởi không xác định đúng 
năng lực cốt lõi của công ty mình hay lựa 
chọn quá nhiều “năng lực cốt lõi”.

Vậy làm thế nào để xác định được năng 
lực cốt lõi? Năng lực cốt lõi chính là những 
tố chất (có thể là khả năng hoặc kiến thức) 
mà bất cứ nhân viên nào khi vào công ty 
cũng phải có. Một công ty chỉ nên có từ 
4 đến 5 năng lực. Không nên quá nhiều, 
bởi với quá nhiều “năng lực cốt lõi” thì rất 
khó để nhân viên công ty đáp ứng được 
các tiêu chuẩn, điều kiện đó. Và như vậy 
việc xây dựng khung năng lực và áp dụng 
chúng trong công tác quản trị nhân sự 
sẽ không khả thi, và việc áp dụng chỉ là  
hình thức.

Các yếu tố có thể tham khảo khi xác 
định năng lực cốt lõi của một công ty 
chính là Slogan, Tầm nhìn, Sứ mệnh, Chiến 
lược phát triển, Sản phẩm dịch vụ và Văn 

hóa công ty (ý chí chủ quan của lãnh 
đạo có quyết định rất lớn đến văn hóa  
công ty).

Bước 3: Xây dựng từ điển năng lực 
 Sau khi đã xác định được các năng lực 

cần có (năng lực chung/cốt lõi, năng lực 
chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý) 
chúng ta cần xây dựng bộ từ điển năng lực 
để ứng dụng cho hoạt động quản trị nhân 
lực của công ty. Từ điển năng lực giúp cụ 
thể hoá các tri thức cần có của tổ chức để 
đảm bảo các lợi thế cạnh tranh của doanh 
nghiệp. Từ điển năng lực cho phép doanh 
nghiệp biết các năng lực và tri thức cần có 
trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. 

Từ điển năng lực định nghĩa và mô tả 
rõ ràng từng năng lực cần có của doanh 
nghiệp. Mỗi năng lực được phân thành 
các cấp độ theo sự phức tạp, phạm vi 
vận dụng, mức độ quan trọng, mức độ 
khan hiếm, giá trị gia tăng mang lại cho  
doanh nghiệp. 

Thông thường mỗi năng lực có 4 cấu 
phần chính: Tên năng lực; Định nghĩa về 
năng lực; Biểu hiện của năng lực theo 
từng cấp độ và Mô tả chi tiết về năng lực 
theo từng cấp độ. Việc xác định thang 
năng lực/cấp độ năng lực trong mỗi năng 
lực thường mang tính chủ quan của người 
xây dựng. Thông thường, một thang năng 
lực có từ 3 đến 10 bậc. Số bậc càng nhiều 
thì việc đánh giá sẽ càng chi tiết. Tuy 
nhiên, việc xây dựng một thang năng 
lực quá chi tiết (Ví dụ đến 10 bậc) sẽ khá 
phức tạp, và theo đó việc đánh giá năng 
lực cũng rất phức tạp. Chính vì vậy, thang 
năng lực khoảng 5 bậc là phù hợp nhất. 

Ví dụ về năng lực “Giao tiếp” trong từ 
điển năng lực.

Năng lực: GIAO TIẾP 
Định nghĩa:  Khả năng trao đổi thông 

tin một cách rõ ràng và hiểu được thông tin 
qua lời nói hoặc cử chỉ từ người đối diện, 
thúc đẩy cuộc giao tiếp theo hướng cởi mở.

Cấp độ 1: Nghe và trình bày thông 
tin một cách rõ ràng 

•Lắng nghe một cách chủ động và 
có chủ đích mà không cần ngắt lời. 

• Kiểm tra mức độ thấu hiểu nội 
dung giao tiếp (ví dụ nhắc lại hay diễn 
giải, đặt ra các câu hỏi phụ).

• Trình bày thông tin thích hợp một 
cách rõ ràng và súc tích.

Cấp độ 2: Thúc đẩy giao tiếp  
hai chiều 

• Mở ra các bình luận và phản hồi về 
những vấn đề đã trình bày. 

• Duy trì tính mở liên tục và nhất 
quán trong giao tiếp với người khác. 

• Thảo luận cởi mở và có tính chất 
xây dựng về các hướng hiểu khác 
có thể dẫn tới sự hiểu không đúng  
vấn đề. 

• Truyền đạt các quyết định hay đề 
xuất có thể gây phản ứng tiêu cực một 
cách tế nhị và khéo léo. 

  Cấp độ 3: Thích ứng với cách giao 
tiếp của người khác  

• Thích ứng nội dung, phong cách, 
âm điệu và phương tiện giao tiếp để 
trình bày phù hợp với ngôn ngữ, hoàn 
cảnh văn hóa và mức độ hiểu biết của 
người nghe. 

• Tính đến hướng giao tiếp của 
những người khác khi giao tiếp, đàm 
phán hay thuyết phục (ví dụ trình bày 
lợi ích chung của các bên).

• Phản hồi và thảo luận các câu hỏi/
vấn đề một cách dễ hiểu, không bảo 
thủ và vẫn giữ được lòng tự trọng của 
người khác.

• Lường trước những phản ứng 
có thể và điều chỉnh giao tiếp cho  
thích ứng.

Cấp độ 4: Giao tiếp những vấn đề 
phức tạp

• Xử lý các câu hỏi phức tạp ngay 
cùng một thời điểm (ví dụ câu hỏi từ 

Các yếu tố có thể tham khảo khi xác định năng lực 
cốt lõi của một công ty chính là Slogan, Tầm nhìn, 
Sứ mệnh, Chiến lược phát triển, Sản phẩm dịch vụ 
và Văn hóa công ty (ý chí chủ quan của lãnh đạo có 
quyết định rất lớn đến văn hóa công ty).
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các nhà chức trách, từ các nhóm quan tâm đặc biệt hay từ 
các phương tiện thông tin đại chúng). 

• Giao tiếp các vấn đề phức tạp một cách rõ ràng và tin cậy với 
các đối tượng nghe khác nhau. 

• Sử dụng các hệ thống thông tin, phương pháp, chiến thuật 
khác nhau để thúc đẩy đàm thoại và chia sẻ hiểu biết. 

• Truyền đạt các thông điệp khó, chưa phổ biến một cách rõ 
ràng, tế nhị và khéo léo

Cấp độ 5: Giao tiếp một cách chiến lược 
• Giao tiếp một cách chiến lược để đạt được các mục tiêu cụ 

thể (ví dụ coi mỗi khía cạnh của vấn đề như một thông điệp tối 
ưu khi trình bày, lựa chọn thời điểm thích hợp hay dùng diễn 
đàn). 

• Nhận diện và diễn đạt được các chính sách và thủ tục phòng 
ban cho các cán bộ cao cấp, ngang hàng hoặc cấp dưới. 

• Nhận ra được thành công và cơ hội cải thiện.
Bước 4: xây dựng khung năng lực/ma trận năng lực cho 

từng nhóm chức danh
Thông qua bước phân tích công việc, dựa trên cơ sở tính chất 

công việc của từng chức danh, nhóm công việc và từ điển năng 
lực, người xây dựng sẽ lựa chọn mức độ năng lực tối thiểu để có 
thể thực hiện được vị trí công việc đó.

Tập hợp các tiêu chuẩn năng lực gọi là bộ tiêu chuẩn năng lực 
hay khung năng lực (gồm: kiến thức, kỹ năng, thái độ/tố chất cần 
thiết của người đảm nhận công việc) cho từng ví trí công việc.

MỘT SỐ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH 
XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG KHUNG 
NĂNG LỰC

Có lẽ những khó khăn thường 
xuyên gặp phải trong việc xây 
dựng khung năng lực là việc 
không rõ ràng, nhất quán về định 
hướng phát triển, chiến lược kinh 
doanh, giá trị cạnh tranh cốt lõi và 
thiếu sự cam kết và quyết tâm của 
lãnh đạo.

Bên cạnh đó, việc không có sự 
xác định và phân định rõ nhiệm 
vụ trong một số công việc giữa 
các phòng ban cũng là khó khăn 
khi tiến hành phân tích công việc 
để xây dựng khung năng lực cho 
từng vị trí làm việc. Chính vì vậy, 
cần xác định rõ ranh giới các vị trí 
làm việc, phân định rõ quyền hạn, 
trách nhiệm của từng vị trí. Hơn 
nữa, việc xây dựng khung năng lực 
chuẩn cho từng chức danh cụ thể 
đòi hỏi phải mô tả tất cả vị trí làm 
việc, xác định kiến thức, kỹ năng 
cần thiết của từng vị trí làm việc. 
Điều này đòi hỏi nhiều thời gian, 
có cán bộ có chuyên môn và kinh 
nghiệm trong việc xây dựng.  

Ngoài ra, việc xác định đúng các 
yêu cầu về năng lực cho mỗi vị trí 
cũng là việc không đơn giản, cần 
tránh việc lý tưởng hóa các yêu 
cầu về năng lực, đưa ra tiêu chuẩn 
năng lực quá cao hoặc quá thấp so 
với thực tiễn. Mặt khác, cần tránh 
mô tả một phần công việc cụ thể, 
tránh liệt kê quá nhiều thái độ và 
“phẩm chất nghề nghiệp”, dẫn đến 
tình trạng xây dựng một hình mẫu 
con người lý tưởng thay vì một con 
người lý tưởng thay vì một con 
người trong công việc, có năng lực 
thực thi công việc được giao.

Và cuối cùng, để việc áp dụng 
khung năng lực trong quản lý 
nhân sự mang lại hiệu quả thì, cần 
có kế hoạch và biện pháp cụ thể để 
áp dụng khung năng lực vào thực 
tế quản lý. Khung năng lực không 
phải là mục đích mà là phương 
tiện, công cụ quản lý. Để áp dụng 
thành công, khung năng lực phải 
được thực hiện nhất quán trong tổ 
chức và đồng bộ với các chính sách 
quản lý nguồn nhân lực khác.
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Với các lợi thế so với đào tạo truyền thống như tiết kiệm chi 
phí, cho phép linh hoạt về địa điểm và thời gian học tập, 
nâng cao vai trò và tính chủ động, sáng tạo của học viên, 
đồng thời giúp doanh nghiệp đa dạng hóa các hình thức 
đào tạo, elearning ngày càng được nhiều doanh nghiệp 

Việt Nam triển khai và ứng dụng trên thực tế. Tại Châu Á, Việt Nam 
được đánh giá là thị trường elearning phát triển nhanh nhất năm 
2013 với tốc độ 44,3%, đứng thứ hai là Malaysia 39,4%, tiếp theo là 
Thái Lan, Philippines, Ấn Độ và Trung Quốc từ 30%-35%(2) . 

Không đứng ngoài cuộc, những tập đoàn lớn tại Việt Nam đã và 
đang tích xây dựng hệ thống elearning cho riêng mình. Với mạng lưới 
rộng khắp trên toàn quốc, các tập đoàn này luôn đứng trước thách 
thức tổ chức hàng trăm khóa đào tạo để đáp ứng nhu cầu nâng cao 
kiến thức và kỹ năng cho số lượng cán bộ và nhân viên có thể lên 
đến hàng chục nghìn người. Ngoài ra, do thực tiễn kinh doanh đòi 
hỏi ngày càng cấp thiết, nếu chỉ tổ chức đào tạo theo kiểu truyền 
thống, nguồn lực cần đến sẽ rất lớn. Đây chính là những lý do khiến 
elearning càng trở thành sự lựa chọn tất yếu cho các doanh nghiệp 
Việt Nam, đặc biệt là các tập đoàn lớn.

 (1).  Global Industry Analysts, Inc. (GIA) được công nhận là một trong những công ty nghiên cứu thị trường lớn nhất và có uy tín nhất trên thế giới, phục vụ hơn 

9.500 khách hàng tại 36 quốc gia. GIA được thành lập vào năm 1987 tại Mỹ. Hằng năm, GIA xuất bản hơn 1.300 báo cáo nghiên cứu toàn diện, phân tích trên 

40.000 xu hướng thị trường và công nghệ, đồng thời theo dõi hơn 126.000 công ty trên toàn thế giới.

(2).   Theo Ambient Insight Research - một công ty nghiên cứu thị trường quốc tế được thành lập năm 2004 tại Mỹ. Công ty này sử dụng các phân tích định lượng 

để xác định cơ hội doanh thu cho elearning toàn cầu và cho các nhà cung cấp dịch vụ học tập trên điện thoại di động. Công ty có hai ngành nghề kinh doanh: 

Xuất bản các báo cáo cung cấp thông tin định lượng, các nghiên cứu độc quyền tùy chỉnh cho những nhà cung cấp và công ty đầu tư tư nhân.

Giải pháp 
hiệu quả  

cho các 
Theo Global Indus-
try Analysts, Inc(1).,            
elearning giúp học 

viên tăng cường ghi 
nhớ kiến thức lên từ 

25%-60%, các tập 
đoàn tiết kiệm được 
từ 50%-70% về tiền 

và 25%-60% thời gian 
so với đào tạo truyền 

thống. Tổng “giá trị” 
thị trường elearn-

ing dành cho doanh 
nghiệp năm 2013 đạt 

56,2 tỷ USD (chiếm 
28,1% tổng số tiền mà 
các doanh nghiệp đầu 
tư vào đào tạo) và con 

số này có khả năng 
tăng gấp đôi trước 

năm 2015. Đây thực 
sự là một lĩnh vực phát 

triển rất năng động.

DOANH NGHIỆP LỚN
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Ngoài vấn đề về ngân sách cần thiết cho dự án 
elearning, khi nhắc đến sự khác nhau giữa elearning 
và đào tạo truyền thống, nhiều người nghĩ ngay đến 
yếu tố công nghệ, đồng thời cho rằng để xây dựng và 
triển khai thành công hệ thống elearning, trước hết cần 
quan tâm đến việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng về công 
nghệ. Thực tế chưa hẳn như vậy. Con người mới là yếu 
tố đầu tiên cần chuẩn bị. Doanh nghiệp phải đào tạo 
được một đội ngũ giảng viên trực tuyến có đủ năng lực 
để đảm nhận các nhiệm vụ hoàn toàn mới so với đào 
tạo truyền thống. Ngay cả những giảng viên đầy kinh 
nghiệm trong đào tạo truyền thống cũng có thể rất bỡ 
ngỡ khi chuẩn bị chuyển đổi sang đào tạo trực tuyến. 
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần đào tạo đội ngũ 
quản lý hệ thống elearning – những người hỗ trợ cho 
giảng viên và học viên trên hệ thống.

Tiếp theo yếu tố con người, việc truyền thông về 
elearning và xây dựng văn hóa học tập cần được các 
doanh nghiệp lưu ý. Doanh nghiệp cần truyền thông 
đến tất cả mọi người về dự án triển khai elearning đang 
được tiến hành, mục đích, phạm vi của dự án, lợi ích… 
của giải pháp elearning. Đây chính là bước chuẩn bị về 
mặt tinh thần cho những học viên tiềm năng. Khi các 
khóa học elearning thực tế được triển khai, việc xây 
dựng văn hóa học tập đòi hỏi sự tham gia của các cấp 
lãnh đạo trong doanh nghiệp. Hãy thường xuyên đăng 
nhập vào các khóa học đang diễn ra, có một vài lời hỏi 
thăm, động viên hoặc nhắc nhở trên lớp học trực tuyến 
cũng như ngoài lớp học sẽ thúc đẩy tinh thần học tập 
của học viên và tạo ra môi trường học tập nghiêm túc 
mà không kém phần hứng khởi. Bản thân lãnh đạo 
các cấp, khi tham gia lớp học trực tuyến với vai trò học 
viên cũng cần phải thể hiện sự nghiêm túc, nhiệt tình, 
chăm chỉ… để làm gương cho nhân viên, từng bước 
tạo dựng văn hóa học tập mạnh. Dự án elearning của 
doanh nghiệp thành công hay thất bại phụ thuộc rất 
lớn vào các cấp lãnh đạo: Họ có quan tâm và coi trọng 
việc học tập nói chung và học trực tuyến nói riêng hay 
không.

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin là yếu 
tố không thể bỏ qua khi chuẩn bị xây dựng hệ thống 
elearning. Doanh nghiệp phải trả lời hàng loạt câu 
hỏi như: Hệ thống công nghệ thông tin có cho phép 
việc học/thi đồng thời của nhiều học viên? Mức độ 
tương thích về kỹ thuật giữa hạ tầng công nghệ thông 
tin hiện có với các đòi hỏi về kỹ thuật của hệ thống 
elearning? Các chính sách về bảo mật thông tin của 
doanh nghiệp có cho phép việc học trực tuyến được 
diễn ra thuận lợi và phát huy tất cả các thế mạnh vốn 
có của elearning so với đào tạo truyền thống? Bộ phận 
công nghệ thông tin của doanh nghiệp có sẵn sàng hỗ 

trợ cho dự án trong quá trình xây dựng cũng như khi 
các khóa học được triển khai trên thực tế hay không?

Cuối cùng, doanh nghiệp cần ban hành được các 
chính sách và quy chế về đào tạo trực tuyến. Cũng giống 
như với đào tạo trực tiếp trên lớp, đào tạo trực tuyến 
cũng cần có quy chế và chính sách rõ ràng về quyền lợi, 
trách nhiệm, thưởng, phạt đối với người học. Một trong 
những khác biệt lớn nhất giữa đào tạo trực tuyến và đào 
tạo trực tiếp là giảng viên và học viên không “nhìn” thấy 
nhau và tương tác tức thời một cách trực tiếp mà chỉ 
thông qua các bài viết, phản hồi, tin nhắn… thường là 
ở dạng không đồng thời (asynchronous). Chính vì điều 
này mà mọi người cảm thấy không “bị” kiểm soát giống 
như trên lớp học trực tiếp. Nếu học viên không có tinh 
thần tự giác cao, trên thực tế, các lớp học trực tuyến 
rất dễ gặp thất bại khi mức độ tham gia của học viên 
giảm dần theo thời gian học. Việc ban hành quy chế 
và chính sách về đào tạo trực tuyến góp phần tạo nên 
tính kỷ luật trong học tập và đặc biệt cần thiết trong 
giai đoạn đầu triển khai elearning. Quy chế/chính sách 
về đào tạo trực tuyến cần chỉ rõ việc coi trọng chương 
trình đào tạo trực tuyến có “giá trị” ngang bằng chương 
trình đào tạo theo kiểu truyền thống trong việc đánh 
giá một người nào đó đã hoàn thành nhiệm vụ học tập 
của mình hay chưa.

HÌNH THỨC HỌC TẬP KẾT HỢP BLENDED LEARNING

Mỗi hình thức học tập đều có những ưu điểm và hạn 
chế riêng. Với elearning, chúng ta có thể nhận thấy 
ngay một hạn chế lớn là thiếu tính tương tác trực tiếp. 
Vì hạn chế này, một số chương trình đào tạo sẽ khó để 
có thể triển khai hoàn toàn bằng hình thức elearning, 
đặc biệt là các chương trình về kỹ năng đòi hỏi người 
học phải thực hành nhiều lần với các công cụ, dụng 
cụ, máy móc, trang thiết bị… thật chứ không phải là 
hình ảnh hoặc video. Làm thế nào để có thể phát huy 
các thế mạnh, đồng thời khắc phục điểm yếu này của 
elearning? Giải pháp mà các doanh nghiệp áp dụng là 
hình thức học kết hợp (blended learning). Với hình thức 
này, khóa học sẽ diễn ra một phần ở lớp học trực tuyến, 
phần còn lại trên lớp học truyền thống. Tỷ lệ thời lượng 

NGUYỄN BÁ KÝ, MA, CTP, FLMI, PCS, FFSI 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẢO VIỆT
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phân bổ cho mỗi hình thức học phụ thuộc 
vào quyết định của doanh nghiệp và căn 
thứ theo tính chất, yêu cầu của từng khóa 
học cụ thể.

Tất nhiên, không phải bất cứ chương trình 
nào cũng cần áp dụng hình thức blended 
learning. Nhìn chung, với các chương trình 
thuần túy về kiến thức, doanh nghiệp có 
thể tổ chức khóa học hoàn toàn dưới dạng 
elearning. Ngược lại, một số chương trình về 
kỹ năng, đòi hỏi cao về thực hành và cần có 
sự giám sát/đánh giá của giảng viên trong 
quá trình học viên thực hành; các chương 
trình về xây dựng nhóm hoặc thay đổi thái 
độ… khi được triển khai theo dạng truyền 
thống hoặc blended learning sẽ đạt hiệu 
quả cao hơn.

VAI TRÒ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ HỌC VIÊN TRONG 
LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

Trong elearning, vai trò của giảng viên và 
học viên có nhiều thay đổi so với phương 
pháp học truyền thống. Nếu như trong lớp 
học truyền thống, giảng viên điều phối các 
hoạt động, đưa ra tình huống, đặt câu hỏi…; 
học viên tham gia vào các hoạt động này và 
giảng viên có thể kiểm soát được ngay lập 
tức mức độ tham gia của các học viên thì 
trong lớp học trực tuyến, việc này khó hơn 
rất nhiều. Do không quan sát được học viên 
và đặc điểm của elearning là tính linh hoạt, 
tự do về giờ giấc nên giảng viên cần đến rất 
nhiều công cụ và phải thực hiện vô số các 
hoạt động để có thể “kiểm soát” được lớp 
học và duy trì môi trường học tập liên tục, 
tích cực. Sau khi giảng viên “mở” ra một hoạt 
động, các học viên sẽ tham gia bằng cách 
đưa ra ý kiến bình luận, phản hồi, góp ý… 
Giảng viên sẽ phải theo dõi sát sao mọi diễn 

biến ở tất cả các diễn đàn của lớp học, do đó 
sẽ phải đọc toàn bộ các ý kiến được học viên 
đưa ra, góp ý hoặc bình luận cho các cuộc trao 
đổi và bài tập mà mỗi học viên hoàn thành. 
Bên cạnh đó, giảng viên phải thường xuyên 
nhắc nhở học viên về thời hạn của các hoạt 
động, khích lệ động viên kịp thời để học viên 
cảm nhận được sự quan tâm của giảng viên 
và có thêm động lực học tập. Thời gian “hoạt 
động” của giảng viên cũng rất khác. Không chỉ 
“đứng lớp” 6-7 tiếng/ngày như đối với lớp học 
truyền thống, giảng viên trực tuyến phải truy 
cập thường xuyên vào tài khoản để theo dõi 
các hoạt động đang diễn ra và có những hành 
động thích hợp, vào bất cứ thời điểm nào trong 
ngày. Nói chung, để làm tròn vai trò của mình, 
giảng viên trực tuyến thực sự vô cùng bận rộn, 
đến nỗi có người ví như “nuôi con mọn”.

Với học viên, vai trò của họ cũng có sự thay 
đổi. Nếu như trong lớp học truyền thống, một 
học viên nào đó có thể không tham gia vào 
một vài hoạt động nhóm (do đã có người khác 
làm) thì trong lớp học trực tuyến, tất cả học 
viên đều phải tham gia nếu không muốn bị 
điểm kém. Cơ sở để giảng viên cho điểm từng 
hoạt động được xây dựng rất rõ ràng và công 
khai cho tất cả mọi người. Do đó, học viên chỉ 
việc căn cứ theo đó cũng có thể tự chấm điểm 
cho mình sau mỗi hoạt động (tương đối chính 
xác). Thông thường, trong các lớp học trực 
tuyến, quy định chung đặt ra là với một hoạt 
động thảo luận, mỗi thành viên không chỉ 
hoàn thành bài tập của cá nhân mình, mà còn 
phải đọc và đưa ra bình luận cho ít nhất 2 bài 
làm của 2 học viên khác, trả lời các ý kiến bình 
luận cho bài làm của bản thân. Tuân thủ quy 
định này với thái độ nghiêm túc, học viên sẽ 
nhận thấy rằng phương pháp học trực tuyến 
có thể đạt hiệu quả cao hơn cả đào tạo truyền 
thống vì họ có thời gian suy nghĩ nhiều hơn, 
trách nhiệm cao hơn, học được nhiều hơn từ 
các bạn học của mình. 

Tóm lại, khi chuyển đổi từ đào tạo truyền 
thống sang đào tạo trực tuyến, vai trò của cả 
giảng viên và học viên đều thay đổi. Giảng viên 
sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho lớp học 
của mình, có cơ hội đánh giá học viên chính 
xác hơn thông qua việc theo dõi mức độ tham 
gia và đánh giá chất lượng các bài viết. Giảng 
viên trực tuyến cũng “bận rộn” hơn nhiều lần 
khi phải đọc hàng trăm, thậm chí hàng nghìn 
bình luận (trong suốt một khóa học) rồi đưa ra 
ý kiến của mình, giải quyết các xung đột có thể 
phát sinh trong quá trình thảo luận đồng thời 
duy trì môi trường học tập tích cực. Về phía học 
viên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng học viên 
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trực tuyến học được nhiều hơn từ bạn 
học của mình và cũng được tạo động 
lực mạnh mẽ từ bạn học nhiều hơn là 
từ giảng viên.

NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG 
CỦA HỆ THỐNG ELEARNING

Nếu đã từng tham gia nhiều khóa 
đào tạo trực tuyến của cả trong nước 
và nước ngoài, bạn có thể dễ dàng đi 
đến kết luận yếu tố quan trọng nhất 
quyết định thành công của hệ thống 
elearning tại một doanh nghiệp chính 
là văn hóa học tập. Đã có rất nhiều khóa 
đào tạo trực tuyến thất bại, nhiều hệ 
thống elearning được đầu tư đắt tiền 
mà cuối cùng đành chịu cảnh bị “đắp 
chiếu”. Trên thực tế tồn tại tình trạng 
rất phổ biến là: Mặc dù lớp học rất sôi 
nổi vào 3-4 ngày đầu tiên, sau đó mức 
độ tham gia giảm dần, sĩ số lớp cũng 
vậy, có học viên nhiều ngày không truy 
cập tài khoản và bỏ qua các thời hạn. 
Nhiều học viên lấy lý do ban ngày thì 
công việc bận rộn, buổi tối phải làm 
việc nhà. Có người giải thích tình trạng 
này xuất phát từ việc doanh nghiệp 
không có chế tài đủ mạnh. Đây chỉ là 
một trong nhiều nguyên nhân mà thôi 
vì ngay cả khi có chế tài, tình trạng này 
vẫn diễn ra. Nguyên nhân sâu xa và chi 
phối là văn hóa học tập. Một khi doanh 
nghiệp đã xây dựng được một văn hóa 
học tập mạnh thì chế tài trở thành thứ 
thừa thãi vì không ai quan tâm đến nó 
nữa, học viên sẽ luôn hào hứng với việc 
học và coi đó là quyền lợi thiết thân. 
Vậy ai là người xây dựng văn hóa học 
tập? Chính là lãnh đạo cao nhất của 
doanh nghiệp. Khi cấp lãnh đạo cao 
nhất coi trọng elearning thì các lãnh 
đạo cấp dưới và cuối cùng là nhân viên 
cũng sẽ như vậy.

Yếu tố thứ hai có thể kể đến là đội 
ngũ giảng viên trực tuyến. Doanh 
nghiệp cần đào tạo các giảng viên nội 
bộ để họ có đủ năng lực khi tiếp nhận 
vai trò mới là giảng viên trực tuyến. Khi 
có giảng viên tốt, sẽ có chương trình 
tốt. Để đạt hiệu quả cao, người xây 
dựng chương trình nào nên là giảng 
viên của chương trình đó. Không chỉ 
đào tạo họ trở thành những giảng viên 
tốt, doanh nghiệp phải nhanh chóng 
xây dựng cơ chế trả thù lao cho giảng 
viên trực tuyến xứng đáng với công 

sức và thời gian (mà hầu hết là ngoài giờ làm việc) 
họ dành cho lớp học. Đây là một trong những công 
cụ tạo động lực cho giảng viên trực tuyến tâm huyết 
hơn với công việc.

Gắn kết thành tích học trực tuyến với các chính 
sách nhân sự chính là yếu tố quan trọng thứ 3 quyết 
định thành công của hệ thống elearning. Khi nhận 
thấy việc hoàn thành một khóa học nào đó ảnh 
hưởng đến lương-thưởng-phúc lợi-thăng tiến… của 
bản thân, học viên sẽ có động cơ thúc đẩy mạnh mẽ 
hơn để tham dự các khóa học.

Yếu tố cuối cùng quyết định thành công của hệ 
thống elearning là sự công bằng trong đánh giá thành 
tích học tập. Mặc dù với bất kỳ khóa học nào, giảng 
viên cũng đưa ra các tiêu chí chấm điểm rất rõ ràng. 
Tuy nhiên, trên thực tế đôi khi giảng viên không thực 
hiện được theo các tiêu chí, vì nhiều lý do khác nhau. 
Khi đó, sẽ có trường hợp học viên không đồng tình về 
cách chấm điểm, cảm thấy không công bằng… Điều 
này ảnh hưởng rất tiêu cực đến tâm lý của học viên 
trong những khóa học sau và dần dần sẽ làm giảm 
hứng thú học tập.

Nếu đã từng tham gia nhiều 
khóa đào tạo trực tuyến của cả 
trong nước và nước ngoài, bạn có 
thể dễ dàng đi đến kết luận yếu 
tố quan trọng nhất quyết định 
thành công của hệ thống 
elearning tại một doanh nghiệp 
chính là văn hóa học tập. 
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Trên thực tế người viết quan sát và nhận thấy, 
bên cạnh những học viên rất tích cực, chủ động 
trong học tập thì vẫn có những học viên còn 
rất bị động. Họ đến lớp với tâm thế trông chờ 
giảng viên đưa tri thức cho mình, không cần 

làm gì cả, tự động sẽ thu nhận được kiến thức. Khi không 
đạt kết quả như mong muốn, kỳ vọng thì họ có những 
nhận xét thiếu khách quan, đôi khi đổ lỗi cho chương 
trình không hay, giảng viên dạy quá chán, diễn giải quá 
khó hiểu khiến kiến thức không “xâm nhập” được vào họ. 

Giống như phim hay, nhưng người xem đang không tập 
trung, tâm trạng chán nản thì sẽ không thu nhận, cảm 
nhận được nhiều. Không chủ động học, không muốn 
tiếp thu thì dù người dạy có hay đến mấy, nội dung có 
hữu ích, hợp lý đến mấy thì cũng không thể phát huy 
được hết hiệu quả của việc dạy và học. Đáng ngại hơn rất 
nhiều người học đến lớp với quan niệm luôn giữ trong 
đầu rằng “tham dự rồi kiểu gì cũng đạt , được cấp chứng 
chỉ”; “mình có mất gì đâu, đi học cho vui, đỡ phải làm việc 
ở cơ quan”… Tất cả những trở ngại tâm lý này ảnh hưởng 

ĐỂ THAM DỰ KHÓA HỌC 
đạt hiệu quả

Với vai trò là học viên (người học), bạn luôn luôn có những trăn trở trước khi tham 
dự một khóa học: làm cách nào để thu được những giá trị, lợi ích tối đa, ứng dụng 
những kiến thức trong chương trình vào công việc để đạt kết quả cao? Thông 
thường bạn sẽ tìm hiểu và kỳ vọng vào giảng viên - người có thể sẽ đem lại điều 
thần kỳ, sự thay đổi đột phá sau khi bạn tham dự khóa học? Hoặc giả bạn sẽ tin 
rằng những nội dung chương trình sắp tới đâu đó cũng đề cập ngay đến những vấn 
đề, công việc mà bạn đang gặp vướng mắc, chưa có hướng giải quyết tại nơi làm 
việc? Tuy nhiên, điều cốt lõi mà chính bạn có thể quên mất rằng sự thành công hay 
không phụ thuộc phần lớn chính vào thái độ tích cực (mức độ SẴN SÀNG học) của 
bạn trong suốt 3 giai đoạn tham dự một khóa học, đó là: giai đoạn TRƯỚC, TRONG  

và SAU khi tham dự khóa học.
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rất nhiều đến chất lượng thu nhận thông tin, tri thức của 
người học. 

Việc học của bạn (người đi làm) sẽ khác với khi bạn đang 
là sinh viên, khi tham dự khóa học bạn sẽ đóng vai học 
viên, với nhiệm vụ tiếp nhận tri thức; về đơn vị bạn đóng 
vai nhân viên với nhiệm vụ ứng dụng những tri thức đó 
vào công việc nhằm tăng năng suất công việc. Bạn tham 
dự khóa học ở vị trí nhân viên/cán bộ chứ không phải sinh 
viên, do vậy bạn cần tuân thủ một trong những nguyên 
tắc quan trọng nhất khi tham dự đào tạo là nguyên tắc 
SẴN SÀNG (*). Đó là bạn phải luôn có tâm thế sẵn sàng, có 
thái độ tích cực; có mong muốn áp dụng những kiến thức 
vào công việc hiện tại; có kế hoạch thực hành áp dụng cụ 
thể. Sự tích cực, chủ động của người học sẽ quyết định 
đến sự thành công của khóa học và bạn sẽ thấy khóa học 
thật sự bổ ích. Vậy làm thế nào để bản thân có tâm thế sẵn 
sàng trước khi tham dự một khóa học? Sau đây là một số 
biện pháp thực tế giúp bạn đạt được điều này:  

TRƯỚC khi tham dự khóa học, bạn cần chuẩn bị tâm 
thế sẵn sàng, thái độ tích cực để tham dự khóa học. Những 
việc bạn nên làm là:

- Thông báo cho người quản lý trực tiếp về lịch đào tạo 
để giảm thiểu trường hợp người quản lý trao đổi xử lý, giải 
quyết công việc trong thời gian bạn đang ngồi trên lớp 
học, giúp bạn hoàn toàn tập trung cho khóa học. 

- Bàn giao công việc cho người khác nhằm bảo đảm 
mạch công việc luôn được vận hành, xuyên suốt, không 
bị gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ công việc tại  
Phòng/Ban.

- Tìm hiểu kỹ nội dung khóa học để ước mức độ kỳ vọng, 
bên cạnh đó bạn có thể chuẩn bị trước một vài câu hỏi đối 
với nội dung chương trình sẽ tham dự. Hoàn thành phiếu 
khảo sát (nếu có) đúng thời hạn theo yêu cầu của ban tổ 
chức/giảng viên.

- Chuẩn bị đầy đủ tư trang, giấy tờ cần thiết (giấy chứng 
minh nhân dân, giấy đi đường, sạc pin điện thoại, vé tàu 
xe,....) nếu bạn tham dự khóa học tại địa điểm xa nơi làm 
việc tránh, trường hợp bị bỏ sót. Tìm hiểu thông tin về địa 
điểm tổ chức, về lịch trình, quãng đường, phương tiện khi 
di chuyển,…đặc điểm văn hóa, phong tục địa phương, 
vùng miền,… nhằm có phương án xử lý thích hợp. Nếu 
bạn có nhu cầu sử dụng chế độ ăn kiêng, hãy chuẩn bị thật 
chu đáo hoặc liên hệ với cán bộ quản lý khóa học đề nhận 
được sự trợ giúp nhằm bảo đảm cho việc học tập của bạn 
không bị ảnh hưởng. 

Điều đặc biệt, bạn cần xác định rõ việc bạn dành nhiều 
thời gian và công sức cho khóa học liệu sẽ thu lượm được 
gì cho công việc của bạn? Bạn không nên đặt kỳ vọng quá 
cao vào khóa học rằng mình sẽ có sự thay đổi đột phá và 
năng suất công việc của mình sẽ vượt trội. Bởi khó ai có 
thể ứng dụng 100% những gì giảng viên chia sẻ ở khóa 
học vào trong công việc của mình. Hãy bỏ qua những suy 
nghĩ tiêu cực rằng việc tham dự khóa học là do Bị đi, Phải 
đi,… điều đó vô hình chung là rào cản lớn ngăn cách sự 

khám phá những điều rất lý thú, bổ ích mà khóa học sẽ 
mang đến cho bạn ở phía trước. Điều này sẽ giúp bạn có 
một niềm hứng khởi trong học tập, và việc học sẽ trở nên 
thú vị, nhẹ nhàng hơn.

TRONG thời gian tham dự khóa học, bạn cần:
- Đến lớp đúng giờ (sớm hơn giờ khai giảng khoảng 5 

đến 10 phút)
- Mặc trang phục phù hợp với chuyên đề, bối cảnh của 

khóa học (trang phục lịch sự, tránh mặc áo khoét nách, 
quần lửng, đi dép lê,… điều này rất dễ gây phản cảm 
trong lớp học, bạn học sẽ có những nhận xét thiếu thiện 
cảm về bạn). 

- Chú ý lắng nghe những thông tin mà cán bộ quản lý 
lớp cung cấp trong lúc khai giảng khóa học, điều này rất 
quan trọng vì nó sẽ có giá trị đối với bạn trong suốt thời 
gian tham dự khóa học. Bạn hãy chấp hành và tuân thủ 
đầy đủ nội quy lớp học và những chỉ dẫn do ban tổ chức/
giảng viên cũng như nơi bạn nghỉ đề ra. Điều này tưởng 
như đơn giản nhưng thực tế nếu bạn không lưu tâm sẽ 
rất dễ “vi phạm” việc này, điều đó không chỉ làm bạn thêm 
“bận rộn” mà còn ảnh hưởng đến không khí lớp học đang 
diễn ra. 

- Hãy gác lại tất cả những bộn bề của công việc và dành 
thời gian tập trung cho việc tham dự khóa học. 

- Tham dự đủ 100% thời lượng khóa học, đây là điều 
kiện bắt buộc để đảm bảo bạn có thể thẩm thấu những 
gì giảng viên chia sẻ trên lớp và cũng là điều kiện để được 
cấp Chứng chỉ của chương trình.

- Tích cực tham gia thảo luận, trao đổi chia sẻ kinh 
nghiệm với bạn học; có tinh thần đồng đội cao, hăng 
hái thi đua,… điều đó sẽ rất hữu ích cho công việc  
của bạn.

- Tích cực đặt câu hỏi với giảng viên, với các đồng 
nghiệp, đáp án có thể không có ngay nhưng chắc chắn 
những gợi mở của giảng viên, bạn học sẽ ít nhiều giúp 
bạn tìm ra cách giải quyết vấn đề trong thời gian tới.

- Tôn trọng những vấn đề giảng viên chia sẻ trên lớp dù 
bạn chủ quan “cho rằng” những vấn đề đó chẳng liên quan 
gì tới công việc của bạn.

- Tôn trọng bạn học: không nên có tư tưởng bài 
khích, phân biệt văn hóa vùng miền, giọng nói, trang 
phục, ứng xử, giao tiếp, ý kiến riêng,… của người khác. 
Điều này chẳng những không giúp gì cho bạn mà 
bạn còn dễ nhận được những “ánh mắt khác lạ” của  
bạn học.

- Lắng nghe và tích cực lắng nghe để thẩm thấu, liên 
hệ với công việc thực tế tại Phòng/Ban của bạn. Vừa nghe 
giảng viên giảng, bạn vừa phải liên hệ nội dung bài giảng 
với công việc thực tế tại Phòng/Ban của mình, có điều gì 
chưa thỏa đáng bạn nên đặt câu hỏi, đề nghị giảng viên 
giải đáp cũng như sự chia sẻ từ các bạn học.

- Tích cực tham gia các hoạt động tham quan, 
sinh hoạt ngoại khóa do ban tổ chức/ban cán sự lớp  
tổ chức.
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NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI

- Ngoài tài liệu học tập chính đã được 
nhận trong buổi đầu học tập, những tài 
liệu bổ trợ mà giảng viên phát trong suốt 
khóa học rất hữu ích. Trên lớp bạn phải 
giành thời gian cho việc lắng nghe giảng, 
trao đổi thảo luận nhóm,… do vậy bạn 
không có đủ thời gian để đọc tài liệu đó. 
Kết thúc khóa học, bạn nhớ cầm tất cả 
những tài liệu được phát trên lớp về bởi 
chúng sẽ rất hữu ích cho bạn trong quá 
trình áp dụng kiến thức vào công việc.

- Hoàn thành Bài thu hoạch cuối khóa 
hoặc xây dựng tiêu công việc/kế hoạch 
hành động (nếu chương trình học đề ra) 
trong Bản cam kết ứng dụng hoặc Bản 
cam kết hành động theo quy định.

Cuối cùng, bạn cần hoàn thành Phiếu 
đánh giá khóa học với thái độ khách quan, 
trung thực, tránh việc đánh giá hình thức, 
cảm tính, qua loa cho xong việc. Bởi chỉ 
có những ý kiến đóng góp xác đáng, có 
tính chất xây dựng của bạn mới có thể 
làm thay đổi nội dung chương trình cũng 
như công tác tổ chức những khóa học sau 
được tốt hơn. 

Đôi khi có một vài bạn tỏ ra không quan 
tâm công tác bế giảng khóa học, nhưng 
bạn hãy nhớ rằng thời điểm kết thúc khóa 
học mới là thời điểm bắt đầu để bạn thực 
hiện mong muốn áp dụng kiến thức bạn 
thu lượm vào công việc sắp tới. Với những 
điều bạn còn băn khoăn về khóa học, hãy 
hỏi ngay cán bộ quản lý lớp để nhận được 
sự trợ giúp thay vì việc bạn cứ loay hoay để 
tìm câu trả lời.

SAU khi tham dự khóa học, trở về đơn vị 
làm việc, hành vi và thái độ của bạn sẽ có 
những thay đổi tích cực, do vậy bạn cần: 

- Báo cáo người quản lý trực tiếp về kết 
quả tham dự khóa học.

- Đề xuất với người quản lý trực tiếp 
tạo điều kiện, môi trường thuận lợi 

để bạn có thể ứng dụng những kiến 
thức đã thu lượm được vào công việc 
tại Phòng/Ban nhằm tăng hiệu quả  
công việc.

- Hoàn thành Bản cam kết ứng dụng/
hành động (nếu có) đúng thời hạn, đây 
là yêu cầu bắt buộc của chương trình, 
đồng thời cũng chính là việc bạn cam kết 
với đơn vị, tổ chức của mình về việc bạn 
không làm lãng phí thời gian cũng như 
vật lực của doanh nghiệp cử bạn đi học.

- Trong quá trình ứng dụng, điểm nào 
vướng mắc, bạn có thể liên hệ với giảng 
viên khóa học để nhận được sự hỗ trợ, 
hướng dẫn. Trên thực tế điều này rất hiếm 
khi xảy ra, bạn thường lãng quên vai trò 
giảng viên ngay sau khóa học kết thúc, đó 
là sự “lãng phí” vô cùng lớn mà bạn đã bỏ 
qua bởi 100% giảng viên luôn luôn sẵn 
sàng trợ giúp học viên sau khi khóa học  
kết thúc.

- Đối với những việc khó mà vốn 
trước kia bạn thường đề xuất ngay với 
người quản lý trực tiếp thì nay, sau khi 
kết thúc khóa học, bạn hãy tích cực 
và chủ động tìm tòi các giải pháp để 
tự xử lý giải quyết công việc. Tùy theo 
từng mục tiêu của khóa học mà việc 
ứng dụng của bạn sẽ có kết quả nhanh 
 hay chậm.

- Điều cuối cùng, đừng giữ khư khư 
kiến thức mà bạn đã thu lượm được trên 
lớp, nếu có thể hãy chia sẻ vấn đề đó với 
những đồng nghiệp của bạn, điều đó sẽ 
rất hữu ích, giúp cho Phòng/Ban cũng 
như doanh nghiệp của bạn trở lên “khỏe 
mạnh” hơn.

Để tham dự các khóa học đạt hiệu 
quả, người học cần có sự CHỦ ĐỘNG 
trong cả 3 giai đoạn của quá trình tham 
dự đào tạo: TRƯỚC khi tham dự, TRONG 
khi tham dự và SAU khi tham dự. Chủ 
động để bản thân luôn có tâm thế SẴN 
SÀNG học với mong muốn áp dụng vào 
cải thiện hiệu quả công việc hiện tại hoặc 
chuẩn bị làm những công việc mới được 
phân công trong thời gian tới. Nếu bạn 
luôn tuân thủ đầy đủ những bước nêu 
trên bạn sẽ thực sự thấy khóa học thú vị, 
mang lại nhiều giá trị hơn so với sự mong 
đợi của bạn và bạn sẽ hoàn toàn hài lòng 
về khóa học đó. Việc học sẽ trở nên nhẹ 
nhàng, hấp dẫn, lôi cuốn hơn và bạn sẽ 
thấy rất hứng thú mỗi khi được tham dự 
khóa học.

 (*): một trong 3 nguyên tắc học tập của người đi 

làm (nguồn Brainwork Vietnam Inc.,)

KHÔNG NGẠC NHIÊN BỞI LẼ
Thứ nhất, hội thảo là một trong các 

hoạt động mà các doanh nghiệp bảo 
hiểm hoặc người đại diện của họ (Cộng 
tác viên, hay Đại lý) tổ chức giới thiệu 
khái quát cho những khách hàng tiềm 
năng của họ về lợi ích của một số sản 
phẩm bảo hiểm, chứ không phải là 
hình thức bán bảo hiểm.

Thứ hai, “hội thảo” mà tác giả đề cập 
thực chất không phải là hội thảo mà 
thông qua cái gọi là hội thảo để tặng 
quà và vận dụng qui tắc công nhận xã 
hội (qui tắc đám đông hay theo - RALPH 
WALDO EMERSON- “Khó khăn lớn nhất 
là con người thường không suy nghĩ 
thấu đáo về bản thân mình, không 
biết suy xét xem họ đang hy sinh cái gì 
khi chạy theo đám đông” để thúc giục 
khách hàng đi đến ký kết hợp đồng, 
trong khi họ chưa hiểu đầy đủ về trách 
nhiệm và quyền lợi. Điều này đã được 
chúng tôi khuyến cáo 15 năm trước 
về sự bền vững của hợp đồng, hay nói 
cách khác khai thác theo cách này tỷ lệ 
hủy hợp đồng sẽ rất cao.

Do vậy có thể nói giữa “hội thảo” với 
“doanh thu” không có mối tương quan  
biện chứng đủ mạnh, cho dù chi phí cho 
“hội thảo” và kỳ vọng của người tổ chức 
“hội thảo” là nhằm có được doanh thu. 

TẠI SAO LẠI BUỒN? 

Buồn bởi lẽ, việc tổ chức “hội thảo” để 
có doanh thu diễn ra 15 năm trước khi 
thị trường mới đi vào hoạt động còn có 
thể chấp nhận được. Nhưng trong bối 
cảnh thị trường đã hoạt động gần 20 

Đọc tiêu đề bài viết 
“Tại sao hội thảo nhiều, 
doanh thu ít” của tác 
giả Nguyễn Thành An 
– chuyên gia đào tạo – 
tác giả sách bảo hiểm?, 
đăng trên baohiem.info 
ngày 09/6/2014  
tôi không một chút 
ngạc nhiên, song  
trong tôi nôn nao  
một thoáng buồn!



49năm, với sự cạnh tranh ngày càng gay 
gắt của các công ty bảo hiểm, thì việc 
thực hiện tổ chức “hội thảo” để bán bảo 
hiểm cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp 
của những cán bộ khai thác bảo hiểm. 

Lẽ khác buồn hơn, trong gần 20 năm 
qua các công ty bảo hiểm đã xây dựng 
hàng chục chương trình kỹ năng bán 
hàng và dịch vụ khách hàng hiệu quả để 
huấn luyện cho lực lượng đại lý của họ, 
mà các chương trình này được hầu hết 
các đại lý hào hứng trao đổi và tâm đắc 
tiếp thu. Song thật đáng tiếc, từ khâu 
tìm kiếm thông tin, hẹn gặp đến khi tiếp 
xúc với khách hàng, rồi dịch vụ sau bán 
hàng… dường như các kỹ năng họ tâm 
đắc vẫn không được ứng dụng! 

LỢI THẾ BỊ ĐÁNH RƠI

Trở lại hơn chục năm trước, trao đổi 
với Trưởng đại diện một văn phòng của 
công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt 
Nam về lý do tại sao được Chính phủ 
Việt Nam cấp phép hoạt động nhưng 
cuối cùng công ty quyết định không 
đi vào hoạt động? Chúng tôi được biết, 
một lý do quan trọng là họ được cấp 
phép muộn hơn mong muốn, khi đó thị 
trường đã có một số công ty bảo hiểm 
hoạt động và đã chiếm giữ số lượng 
lớn khách hàng tốt nhất của thị trường. 

Đây chính là lợi thế của các  công ty bảo 
hiểm được phép hoạt động sớm hơn, 
nếu công ty và mỗi đại lý biết nhìn nhận 
khách hàng là tài sản quý nhất để duy 
trì và phát triển mối quan hệ. Tuy nhiên 
thực tế thật đáng tiếc, rất hiếm đại lý coi 
trọng tài sản quý này, mà chỉ toan tính 
làm mọi cách để có được hợp đồng, và 
khi có hợp đồng rồi sẵn sàng bỏ rơi họ 
để lao vào tìm kiếm các hợp đồng bảo 
hiểm mới từ những người khác. Đây 
cũng là nguyên nhân chính dẫn đến 
khách hàng mất lòng tin, tỷ lệ nợ phí 
lớn, và tỷ lệ tái tục khi hợp đồng đáo 
hạn rất thấp. Trong những toan tính để 
có được hợp đồng, có những đại lý tìm 
cách giữ (găm) lại quyền lợi của khách 
hàng khi hợp đồng đã đáo hạn, để cố 
năn nỉ khách  hàng sử dụng số tiền đáo 
hạn cho việc ký kết một hợp đồng bảo 
hiểm mới. Cách làm này được sử dụng 
như một chiêu được gọi là “chăm sóc 
khách hàng”! Từ những dịch vụ được 
nhận với tư cách là chủ hợp đồng, cộng 
với một số phản hồi trực tiếp của khách 
hàng và những thông tin được biết qua 
báo chí, có thể khẳng định mức độ hài 
lòng của khách hàng về các công ty 
bảo hiểm và đại lý của họ không cao. 
Hệ quả, không chỉ họ không muốn tái 
tục hoặc không muốn tham gia thêm 

TS. PHÍ TRỌNG THẢO
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẢO VIỆT

một hợp đồng bảo hiểm mới, mà còn 
tác động đến những người thân của 
họ  làm theo những điều họ làm! Thực 
trạng này đang làm mất đi những lợi 
thế đặc biệt của các công ty bảo hiểm 
đi vào hoạt động sớm và đang nắm giữ 
một lượng khách hàng lớn.

CHĂM SÓC TỐT KHÁCH HÀNG ĐANG CÓ ĐỂ 
CÓ THÊM NHIỀU KHÁCH HÀNG MỚI

Chăm sóc tốt khách hàng đang có 
là cách tốt nhất để khai thác những lợi 
thế và có thêm nhiều hợp đồng bảo 
hiểm. Vấn đề này thực ra không mới, 
mà đã được chia sẻ rất nhiều trong các 
chương trình đào tạo, cũng như được 
trao đổi trên các bản tin và tạp chí.

Thực tế giỏ sản phẩm các công ty bảo 
hiểm cung cấp trên thị trường ngày 
càng phong phú và hấp dẫn hơn, cộng 
với nhu cầu về bảo hiểm của mỗi cá 
nhân đang tăng theo cấp số nhân, thì 
chắc chắn những người đã quan tâm 
đến bảo hiểm họ không chỉ dừng lại 
ở một hợp đồng. Nhưng quan trọng là 
thông qua hợp đồng đã có họ có được 
niềm tin vào công ty và người đại diện 
của công ty hay không, điều đó có ảnh 
hưởng lớn đến quyết định của họ sẽ 
tham gia các sản phẩm khác với công 
ty bảo hiểm nào và thông qua ai.

Do vậy thiết nghĩ hãy; Tổ chức “hội 
thảo” theo đúng nghĩa của hội thảo; 
Coi việc ký kết hợp đồng là sự bắt đầu 
của mối quan hệ với khách hàng; Cư xử 
với khách hàng theo cách bạn muốn  
khách hàng cư xử với bạn; Chăm sóc tốt 
khách hàng hiện có để có thêm những 
khách hàng mới; Luôn suy nghĩ và 
tìm cách để giúp khách hàng có được 
những lợi ích tốt nhất;… Khi đó chắc 
chắn số buổi hội thảo sẽ giảm đáng kể, 
chi phí sẽ thấp hơn, lòng tin của khách 
hàng luôn được nâng cao, số hợp đồng 
và chất lượng hợp đồng tăng lên nhanh 
chóng, và tất yếu doanh thu sẽ cao.

TẠI SAO  
hội thảo nhiều, doanh thu ít: 
một thoáng buồn
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Tuy nhiên, bên cạnh những khía 
cạnh tích cực, nhiều vấn đề tồn tại 
và phát sinh cũng đang tác động 
tiêu cực đến quá trình phục hồi 
của nền kinh tế. Tiến độ tái cơ cấu, 

cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vẫn 
diễn ra chậm chạp, nợ xấu vẫn cần thêm thời 
gian để giải quyết, tăng trưởng tín dụng 6 
tháng chỉ đạt 3,52% - thấp hơn đáng kể so 
với 4,7% của cùng kỳ năm 2013. Ngoài ra, 

diễn biến căng thẳng đầu tháng 5 liên quan 
đến vấn đề biển Đông ít nhiều tác động 
đến thị trường và tâm lý nhà đầu tư khiến 
FDI được dự đoán giảm… Đó là những trở 
ngại khiến dự đoán về tình hình kinh tế dù 
lạc quan nhưng vẫn còn hết sức thận trọng.

Trong bối cảnh như vậy, thị trường bảo 
hiểm vẫn duy trì mức tăng trưởng khả quan 
mặc dù phải đón nhận những khó khăn  
bất thường.

THỊ TRƯỜNG  
BẢO HIỂM VIỆT NAM 

Nửa đầu năm 2014, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phục hồi ổn 
định với GDP tăng 5,18% - cao hơn so với cùng kỳ năm 2013 (4,9%), sản 
xuất tiếp tục được cải thiện, chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát ở mức 
thấp, duy trì xuất siêu, thị trường chứng khoán sôi động. Những tín hiệu 
khả quan này góp phần tạo niềm tin cho doanh nghiệp cũng như người 
tiêu dùng trong nước.

6 tháng đầu năm 2014
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THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ: TĂNG TRƯỞNG KHẢ 
QUAN DÙ TỶ LỆ BỒI THƯỜNG TĂNG CAO

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt 
Nam, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường 
bảo hiểm phi nhân thọ 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 
13.535 tỷ đồng, tăng 10,83% so với cùng kỳ năm 2013, 
cao hơn so với mức tăng 6,1% của cùng kỳ 2013. 

Doanh nghiệp nhỏ nước ngoài thúc đẩy tăng 
trưởng tổng doanh thu phí toàn thị trường

Nổi bật là Samsung Vina với doanh thu phí gốc đạt 
mức 650 tỷ đồng, đứng thứ 6 trên thị trường. Trong 
nhóm các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước, MIC 
và BIC cũng đạt được những con số ấn tượng về tốc 
độ tăng trưởng là 27% và 11%. Trong khi đó, đa số các 
doanh nghiệp thuộc nhóm 5 doanh nghiệp dẫn đầu 
thị trường lại có sự sụt giảm nhẹ. Ngoài Bảo Minh vẫn 
mở rộng thị phần và duy trì tốc độ cao hơn bình quân 
thị trường, 4 doanh nghiệp còn lại đều giảm nhẹ, có 
mức tăng trưởng thấp hơn so với mức tăng trưởng thị 
trường. Tuy có mức tăng trưởng tổng doanh thu phí 
giảm nhẹ, nhưng thị phần phí bảo hiểm thực thu của 
Bảo Việt vẫn dẫn đầu thị trường với 24,5%, PVI đứng 
thứ 2 với 16,6%. Nhóm các doanh nghiệp nhỏ nước 
ngoài tăng trưởng gần gấp 3 mức tăng trưởng của thị 
trường. Điều này phần nào giải thích được qua việc 
dòng vốn FDI vào thị trường Việt Nam đã ổn định 
trong suốt thời gian qua. 

Tỷ lệ bồi thường tăng cao tại các doanh nghiệp 
bảo hiểm nước ngoài, đặt biệt là các doanh nghiệp 
bảo hiểm Đài Loan có tỷ lệ tăng cao đột biến. 

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tỷ lệ bồi thường 6 
tháng đầu năm 2014 giảm từ mức 41,6% của cùng kỳ năm 
ngoái xuống mức 35,8%. Trong nhóm 5 doanh nghiệp 
dẫn đầu thị trường, chỉ có Bảo Việt có tỷ lệ bồi thường 
cao hơn tỷ lệ chung toàn thị trường. Tuy nhiên, một số 
doanh nghiệp bảo hiểm có vốn nước ngoài, đặc biệt là các 
doanh nghiệp bảo hiểm Đài Loan có mức bồi thường cao 
đột biến như Fubon (180,3%), MSIG Việt Nam (104,5%), 
Cathay (68,3%), Liberty (54,4%)… Nguyên nhân của tỷ lệ 
có thể gọi là đột biến này chính là những diễn biến căng 
thẳng trên biển Đông dẫn đến những vụ gây rối gây thiệt 
hại cho nhiều doanh nghiệp ở các khu công nghiệp thuộc 
các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh… Tính đến nay, 
các doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường cho 
các doanh nghiệp khoảng 114,7 tỷ đồng. Trong đó PJICO 
ước tính khoảng 20 tỷ đồng, Bảo Việt 26,8 tỷ đồng. Các 
doanh nghiệp bảo hiểm Đài Loan như Fubon Life, Cathay 
Life có thiệt hại lớn hơn. Tuy nhiên, đại diện các doanh 
nghiệp bảo hiểm Đài Loan cho biết phần lớn các trường 
hợp đã được nhượng tái nên không gặp khó khăn lớn.

THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ: GIỮ VỮNG MỨC TĂNG 
TRƯỞNG KHẢ QUAN

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ chịu 
ảnh hưởng ít nhiều từ những bất lợi địa chính trị, thị 
trường bảo hiểm nhân thọ vẫn có những tín hiệu khả 
quan với mức tăng trưởng rõ rệt. Theo số liệu Hiệp hội 
Bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu phí 6 tháng đầu năm 
ước đạt 12.109 tỷ đồng, tăng 22,2%, trong đó sản phẩm 
bảo hiểm cá nhân đạt 12.005 tỷ đồng (tăng 21,8%). Cơ cấu 
sản phẩm vẫn tập trung vào hai nghiệp vụ bảo hiểm chính 

Thị phần doanh thu phí thực thuTăng trưởng tổng doanh thu  
phí Bảo Hiểm gốc 

Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam
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là hỗn hợp và liên kết chung. Hiện nay, Prudential vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu thị 
trường với tốc độ tăng trưởng doanh thu phí khoảng 17%, chiếm 32,4% thị phần. 
Bảo Việt giữ vững vị trí số 2 với tốc độ tăng trưởng 24,1%, chiếm 29,7% thị phần.

Tổng doanh thu  
phí toàn thị trường

Tổng doanh thu  
khai thác  mới

Thị phần tổng doanh thu phí

Thị phần khai thác mới

LẦN ĐẦU TIÊN SAU 10 NĂM, BẢO VIỆT VƯỢT QUA PRUDENTIAL TRONG DOANH THU 
KHAI THÁC MỚI 

Theo số liệu Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, doanh thu khai thác mới của doanh 
nghiệp đứng đầu thị trường là Bảo Việt đạt 900 tỷ đồng, tăng 26,6%, chiếm 25% 
thị phần, Prudential đạt 873 tỷ đồng, tăng 17,1%, chiếm 24,2%. Điều này chứng tỏ 
khả năng phát triển bền vững của Bảo Việt trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Tính 
trên toàn thị trường, với tổng số hơn 513.647 hợp đồng mới của các sản phẩm bảo 
hiểm chính, doanh thu khai thác mới toàn thị trường 6 tháng đầu năm 2014 ước 
đạt 3.602 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2013. Những số liệu này phản 
ánh phần nào tiềm năng phát triển của ngành bảo hiểm nhân thọ trong tương lai.

Không chỉ có tổng doanh thu phí 
tăng đáng kể, số lượng đại lý bảo hiểm 
cũng rất khả quan. Số lượng đại lý mới 
tuyển dụng trong 6 tháng đầu năm 
2014 là 68.405 người tăng 19% so với 
cùng kỳ. Các doanh nghiệp bảo hiểm 
có số lượng đại lý mới tuyển dụng 
nhiều nhất thị trường theo thứ tự là: 
Prudential (23.973 đại lý), Bảo Việt 
Nhân thọ (11.795 đại lý) và AIA (8.815 
đại lý). 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ DỰ BÁO THỊ 
TRƯỜNG NĂM 2014

Trên thế giới, thị trường bảo hiểm 
cũng đang phục hồi trong 6 tháng đầu 
năm 2014 nhờ  kinh tế được cải thiện 
ở những nền kinh tế hàng đầu như 
Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, 
Ấn  Độ... Hoạt động M&A diễn ra sôi 
động hơn nhờ những thay đổi về quy 
định pháp lý. Nhìn chung, những thay 
đổi này đều được kỳ vọng sẽ mang 
đến những bước phát triển tích cực 
hơn nữa cho thị trường trong nửa cuối 
năm 2014. Các thị trường bảo hiểm 
phát triển ở châu Á dự báo có tiềm 
năng tăng trưởng lớn hơn nhiều so với 
các thị trường phát triển ở châu Âu do 
hoạt động của thị trường bảo hiểm có 
mối liên kết chặt chẽ với tăng trưởng 
kinh tế. Thị trường bảo hiểm ở các nền 
kinh tế tăng trưởng nhanh ở châu Á 
có thể tăng trưởng mạnh trong thời 
gian tới, các doanh nghiệp bảo hiểm 
lớn của Châu Á bắt đầu đặt những mục 
tiêu cao hơn, trong việc khẳng định vị 
trí trở thành các doanh nghiệp bảo 
hiểm toàn cầu.

Trong nước hoạt động tăng vốn 
và làn sóng thay đổi nhân sự của các 
doanh nghiệp bảo hiểm khá sôi động 
trong 6 tháng đầu năm. Đáng kể có 
Prévoir Việt Nam được phê duyệt tăng 
vốn điều lệ từ 730 tỷ đồng lên 800 tỷ 
đồng. Great Eastern Việt Nam cũng 
tăng vốn điều lệ từ 940 tỷ đồng lên 
1.030 tỷ đồng. Thêm vào đó, những tin 
tức về Manulife thay đổi Tổng giám đốc 
hay PVI Re thay đổi Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị cũng thu hút nhiều phân tích 
trong ngành. Một điểm nữa cũng được 
thị trường quan tâm đó là việc cơ quan 
quản lý thực hiện nhiều biện pháp để 
làm lành mạnh hóa thị trường bảo 
hiểm như yêu cầu các doanh nghiệp 
bảo hiểm cung cấp thông tin, số liệu 
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liên quan đến hoạt động của trung gian bảo 
hiểm tại doanh nghiệp, nhằm có cơ sở đánh giá 
chính xác thực trạng của hoạt động trung gian 
bảo hiểm, làm cơ sở hoàn thiện cơ chế chính 
sách quản lý.

Xu hướng khai thác kênh bảo hiểm liên kết 
ngân hàng ngày càng rõ nét đối với cả doanh 
nghiệp bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. 
Đối với những doanh nghiệp bảo hiểm là 
công ty con của các Ngân hàng uy tín như: BIC 
(thuộc BIDV), MIC (thuộc MB Bank), VBI (thuộc 
Vietinbank), bancassurance trở thành một kênh 
phân phối chiến lược, tăng tính cạnh tranh của 
doanh nghiệp lên cao. Trong thời gian qua, BIC 
đã ký kết hợp đồng cung cấp gói sản phẩm 
bảo hiểm con người BIC Health Care cho cán 
bộ, nhân viên của Vietravel và BIC cũng là đơn 
vị cung cấp bảo hiểm du lịch cho khách hàng 
của Viettravel. Đây là một trong số những ký 
kết dựa trên cơ sở hợp đồng hợp tác giữa ngân 
hàng BIDV và Viettravel. 

Một số các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 
cũng tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác cung 
cấp bảo hiểm qua ngân hàng như: Generali Việt 
Nam ký thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Ngân 
hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Techcombank… 
Hệ thống cơ sở pháp lý cho kênh phân phối này 
cũng đang được hoàn thiện. Thông tư liên tịch 
số 86/2014/TTLT của Bộ Tài chính và Ngân hàng 
Nhà nước về việc hướng dẫn hoạt động đại lý 
bảo hiểm của tổ chức tín dung, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm 
nhân thọ sẽ được áp dụng từ 1/9/2014. Các 
doanh nghiệp bảo hiểm và ngân hàng tiếp tục 
ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác như: Generali 
Việt Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)…

Bên cạnh bancassurance, công nghệ số 
trong ngành bảo hiểm tiếp tục được các doanh 
nghiệp bảo hiểm phát triển với mục đích mở 
rộng thị trường, chăm sóc khách hàng. Nhiều 
doanh nghiệp bảo hiểm tuyên bố sẽ đẩy mạnh 
kênh bán bảo hiểm trực tuyến, bán bảo hiểm 
qua điện thoại như: BIC triển khai kênh bán bảo 
hiểm qua điện thoại cạnh các dịch vụ hỗ trợ 

khách hàng truyền thống qua Call Center 24/7. 
Khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm chỉ cần 
gọi tổng đài để được tư vấn thông tin và đặt 
mua bảo hiểm. PJICO chính thức triển khai dịch 
vụ bán bảo hiểm trực tuyến thông qua trang 
web pjico.com.vn.

Sau Phú Hưng Life và PVI Sunlife, doanh 
nghiệp cuối cùng trong 3 doanh nghiệp được 
cấp giấy phép trong năm 2013 là BIDV Metlife 
đã chính thức đi vào hoạt động vào 21/7/2014. 
BIDV Metlife có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng 
(tương đương 48 triệu USD), trong đó MetLife 
sở hữu 60%, BIDV sở hữu 35%, BIC sở hữu 5%. 
Lĩnh vực hoạt động chính là bảo hiểm nhân thọ 
và tái bảo hiểm. Liên doanh này sẽ phân phối 
độc quyền sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thông 
qua hệ thống chi nhánh của BIDV.

Trong hoàn cảnh hiện tại, thị trường tài chính 
- ngân hàng và bảo hiểm trong nước và thế giới 
dần đi vào ổn định. Trong tương lai gần, dự báo, 
năm 2014 doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị 
trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng khoảng 10-
12% và tổng doanh thu phí thị trường bảo hiểm 
nhân thọ tăng khoảng 16-18%.

Một điểm nữa cũng được thị trường quan tâm đó là việc cơ 
quan quản lý thực hiện nhiều biện pháp để làm lành mạnh 
hóa thị trường bảo hiểm như yêu cầu các doanh nghiệp bảo 
hiểm cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động 
của trung gian bảo hiểm tại doanh nghiệp, nhằm có cơ sở 
đánh giá chính xác thực trạng của hoạt động trung gian bảo 
hiểm, làm cơ sở hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý.
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THÀNH CÔNG THỨ 1.  
XÂY DỰNG Ê-KÍP LÀM VIỆC

Đây điểm khác biệt lớn của Batman so với 
những siêu anh hùng khác. Nếu như những “siêu 
nhân”(superman), dị nhân (x-man) hay “người 
nhện”(spiderman) thích hành động độc lập thì 
thành công của Batman có sự hỗ trợ lớn từ ê-kíp 
làm việc hoàn hảo. Người luôn động viên và 
tư vấn cho anh là quản gia trung thành-Alfred 
Pennyworth. Anh lại có sự hỗ trợ của những sản 
phẩm công nghệ tuyệt hảo từ kỹ sư - Lucius Fox. 
Batman còn có thể trao đổi thông tin với đại 
diện tin cậy của chính quyền là cảnh sát trưởng 
- James Gordon. Chưa kể, bên cạnh anh luôn có 
người đồng sự tin cậy - Robin. Những người đó 
đã tạo nên sức mạnh tập thể, giúp Batman có 
thể phát huy tối đa phẩm chất của mình, tạo sức 
mạnh cộng hưởng lớn từ ê-kíp.

Một người luôn hoàn thành tốt công việc 
chưa chắc đã là một doanh nhân giỏi. Rất nhiều 
nhân viên cao cấp của các tập đoàn lớn khi tạo 
lập doanh nghiệp cho riêng mình đều gặp thất 
bại. Điểm khác biệt lớn của một cá nhân giỏi 
và một doanh nhân giỏi nằm ở khả năng tạo 
thành một ê-kíp làm việc quanh mình, tận dụng 
điểm mạnh của mọi người để tạo thành một sức 
mạnh tập thể. Trong công việc kinh doanh, ai rồi 
cũng có lúc phải đối mặt với thời điểm khó khăn. 
Thậm chí người vững vàng nhất cũng sẽ có lúc 
nghi ngờ chính bản thân mình. Những người 
cộng tác tin cậy là chỗ dựa tinh thần lớn lao giúp 
đứng lên từ những cú vấp, mang niềm tin trở 
lại và từ đó có thể gặt hái được thành quả cuộc 
sống. Doanh nhân luôn thấy mình đơn độc? Hãy 
học tập Batman, tạo dựng cho mình một ê-kíp 
làm việc tốt, sự đơn độc sẽ được sẻ chia. 

 nghĩ về nghề bảo hiểm

Xem phim

Từ khi còn là trẻ nhỏ đến khi trưởng thành, nhiều người vẫn ưa 
thích xem bộ phim Batman (Người dơi), loạt phim Batman đã có 
nhiều thay đổi, nhiều định dạng, song thông điệp chung của bộ 
phim vẫn là: Ngoài việc làm một siêu anh hùng nổi tiếng bậc nhất 
thế giới, Batman còn là doanh nhân thành đạt với tên gọi Bruce 
Wayne cùng những phẩm chất đáng để học hỏi. Đó cũng là lý do vì 
sao nhiều thương gia thích xem bộ phim này. Hãy cùng xem phim 
và nghĩ về nghề bảo hiểm, hãy thử ứng dụng những thành công 
của Batman để trở thành “siêu anh hùng” trên thị trường.  
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Tư vấn viên bảo hiểm cũng vậy, nếu 
cá nhân làm việc một mình chưa hiệu 
quả thì hãy tìm đến sự giúp đỡ của các 
trưởng nhóm, trưởng ban, của các cán 
bộ Công ty. Thuyết phục tại nhà khách 
hàng khó khăn thì cần mời đến tham gia 
các hội nghị khách hàng do Công ty tổ 
chức. Như thế, niềm tin của khách hàng 
sẽ cao hơn rất nhiều.  

THÀNH CÔNG THỨ 2.  
DỊCH VỤ TẠO SỰ TIN TƯỞNG

Mỗi khi dấu hiệu cầu cứu SOS được 
chiếu sáng trên bầu trời thành phố 
Gotham, chỉ một lúc sau Batman sẽ 
xuất hiện. Mỗi khi cảnh sát trưởng 
James Gordon gọi điện, Batman sẽ 
nhấc máy. Anh luôn có mặt khi mọi 
người cần có sự giúp đỡ. Có thể nói, 
về mặt dịch vụ, Batman luôn cung cấp 
một dịch vụ ổn định và quan hệ khách 
hàng ở mức hoàn hảo. 

Người ta thường hay đề cập đến 
những tố chất đặc biệt của doanh 
nhân như thông minh, sáng tạo, 
nhưng một trong những yếu tố hay bị 
bỏ qua nhất là khả năng làm việc bền 
bỉ. Thomas Edison trải qua hơn 1.000 
thất bại trước khi tạo nên bóng đèn 
điện. Bill Gates say mê viết phần mềm 
18 tiếng/ngày khi Microsoft đi những 
bước chập chững đầu tiên… Sự bền bỉ 
làm việc sẽ tạo nên dịch vụ tốt. Dịch 
vụ tốt tạo cho khách hàng niềm tin 
gắn bó với doanh nghiệp. Trong cuốn 
sách “Thương hiệu lớn, rắc rối lớn”, nhà 
quản trị marketing nổi tiếng Jack Trout 
đã viết: “IBM có thể gặp rất nhiều vấn 
đề về xây dựng thương hiệu con, định 
hướng sản phẩm, nhưng có một việc 
mà Big Blue (tên nick name của IBM) 
vượt trội so với các đối thủ, đó chính là 
dịch vụ khách hàng. Bộ phận dịch vụ 
khách hàng toàn cầu là cứu tinh, giúp 
cho hình ảnh IBM vẫn luôn duy trì là 
một doanh nghiệp đáng tin cậy”. 

Khi thế giới công nghệ thay đổi 
chóng mặt, sự cạnh tranh ngày càng 
gay gắt thì doanh nghiệp càng cần 
phải có dịch vụ ổn định để tạo nên 
niềm tin cho khách hàng. Khi doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ hậu mãi tốt, 
chăm sóc khách hàng tốt, giải quyết 
các vấn đề phát sinh một cách ổn 

thỏa, người tiêu dùng sẽ có niềm tin 
vào doanh nghiệp. 

Niềm tin của khách hàng trong thế 
giới kinh doanh hiện đại là một trong 
những bức thành trì bảo vệ doanh 
nghiệp một cách hiệu quả nhất. Và bất 
cứ doanh nghiệp nào có được sự tin 
tưởng của khách hàng, đó sẽ là cốt lõi 
của thành công trong kinh doanh.

Thị trường bảo hiểm cũng không 
nằm ngoài quy luật chung này, đặc biệt 
khi bảo hiểm là một dịch vụ tài chính 
“bán lời hứa, bán sản phẩm vô hình”. 
Cho nên, dịch vụ khách hàng đã trở 
thành một trong những yếu tố quyết 
định thành công của doanh nghiệp 
bảo hiểm, chỉ khi khách hàng tin tưởng, 
doanh nghiệp bảo hiểm mới có thể bán 
được hàng. 

THÀNH CÔNG THỨ 3. 
 TẦM NHÌN CÔNG NGHỆ

Một trong những yếu tố khiến 
Batman trở nên đặc biệt cuốn hút 
chính là nhờ những “đồ chơi” công 
nghệ độc đáo của anh: điện thoại dơi, 
đồng phục dơi, phi tiêu dơi, ô tô dơi, 
xe máy dơi... Những vũ khí công nghệ 
tối tân chính là điểm tựa để Batman 
đủ khả năng đối đầu với những địch 
thủ hùng mạnh. Khán giả yêu thích 
Batman bởi anh cũng giống người bình 
thường. Anh không có sức mạnh ngoài 
hành tinh của siêu nhân. Anh không 
thể bắn tơ nhện như người nhện. Anh 
không có móng vuốt sắc nhọn như dị 
nhân. Quyền lực của Batman đến từ sự 
khổ luyện và sức mạnh của công nghệ. 
Công nghệ được sử dụng đúng đắn sẽ 
trở thành cánh tay nối dài, thúc đẩy 
khả năng con người. 

Trong kinh doanh, doanh nghiệp 
cần phải tận dụng tối đa sức mạnh 

của công nghệ. Mỗi con sóng tiến 
đến, đó là khi bộ mặt kinh doanh của 
thế giới thay đổi, đã qua con sóng của 
ngành công nghiệp và giờ là thời của 
làn sóng công nghệ. Doanh nghiệp 
nào không biết sử dụng sức mạnh của 
công nghệ sẽ gặp khó khăn. Doanh 
nghiệp nào không biết đón đầu những 
biến chuyển công nghệ mang lại sẽ bị 
tụt hậu, thậm chí là biến mất. Kodak 
từng là công ty hàng đầu về kỹ thuật 
ảnh. Cơn sóng ảnh kỹ thuật số tràn 
đến khiến Kodak phải lao đao. DELL 
từng là người khổng lồ của ngành 
công nghiệp máy tính. Nhưng rồi DELL 
cũng phải gục ngã khi không theo kịp 
những dòng máy tính cá nhân thế hệ 
mới. Một doanh nghiệp biết áp dụng 
công nghệ trong quá trình quản trị sẽ 

cải thiện quy trình làm việc, tiết kiệm 
chi phí quản trị, liên kết khách hàng 
hiệu quả hơn.

Một hệ thống IT vững mạnh, một cơ 
sở dữ liệu DATA chuẩn xác, một đội ngũ 
lập trình viên, quản trị mạng xuất sắc sẽ 
giúp cho doanh nghiệp bảo hiểm cạnh 
tranh và giành chiến thắng trên thương 
trường. Khách hàng sẽ được cung cấp 
những thông tin đúng đắn nhất, giải 
quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng 
nhất nhờ vào sự hỗ trợ của công nghệ. 

THÀNH CÔNG THỨ 4.  
TIN TƯỞNG SỨ MỆNH

Doanh nhân Bruce Wayne (Batman) 
từng chứng kiến cảnh cha mẹ bị bắn 
chết ngay trước mặt mình. Với gia sản 
kếch xù được thừa hưởng, có lẽ Bruce 
Wayne có thể hoàn toàn sống một 
cuộc sống vô lo về vật chất cho đến 
cuối đời. Tuy nhiên, anh muốn tạo nên 
một thành phố Gotham tốt đẹp hơn, 
ít tội phạm hơn để những thế hệ sau 

Một trong những yếu tố khiến Batman trở nên đặc 
biệt cuốn hút chính là nhờ những “đồ chơi” công 
nghệ độc đáo của anh: điện thoại dơi, đồng phục 
dơi, phi tiêu dơi, ô tô dơi, xe máy dơi... 
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không phải chịu sự mất mát như anh từng 
gặp phải. Trong quá trình đó, anh đã liên tục 
vấp ngã, liên tục bị các đối thủ làm cho rối 
trí. Rốt cuộc, Batman vẫn tin tưởng vào một 
thế giới tốt đẹp hơn, tin tưởng vào sứ mệnh 
của mình. Đó là điểm tựa tinh thần vững 
chãi nhất, giúp cho Batman luôn đứng vững 
trước mọi sóng gió.

Tác giả Stephen Covey luôn đề cập đến 
việc mỗi người cần phải tự xây dựng nên 
một “sứ mệnh cá nhân” cho chính mình để 
có thể trở thành những cá nhân thành đạt 
trong tương lai. Còn trong cuốn sách “Xây 
dựng để trường tồn”, tác giả Jim Collins 
liên tục nhấn mạnh đến việc xây dựng “sứ 
mệnh doanh nghiệp”. Chính sứ mệnh của 
doanh nghiệp liên tục được truyền đạt một 
cách mạnh mẽ sẽ khiến khách hàng gắn 
kết với công ty hơn, sẽ khiến nhân viên 
gắn kết với nhau hơn và giúp công ty đứng 

vững trước những thử thách. Sứ mạng của 
doanh nghiệp cũng chính là kim chỉ nam 
giúp doanh nghiệp có những hành động 
đúng đắn khi phải trải qua những thời điểm 
khủng hoảng.

Sứ mệnh của các doanh nghiệp bảo hiểm 
đã, đang và sẽ mãi là đem lại cho khách hàng 
sự an tâm, sự an toàn khi không may gặp rủi 
ro, đó cũng là bản chất nhân văn và cao quý 
của nghề bảo hiểm. Đúng như sứ mệnh của 
Tập đoàn Bảo Việt là “bảo đảm sự bình an, 
thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, 
nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng”.  

THÀNH CÔNG THỨ 5.  
THƯƠNG HIỆU NHẤT QUÁN

Trong số những siêu anh hùng, không 
ai có được một “bộ nhận diện thương 
hiệu” ấn tượng như Batman. Là một doanh 
nhân, Bruce Wayne đã đồng bộ hóa hệ 
thống nhận diện thương hiệu của Batman 
một cách xuất sắc. Hãy xem thử logo của 
Batman: ấn tượng, dễ nhớ và có sức gợi 
cảm hình ảnh mạnh mẽ. Logo của Batman 
cũng xuất hiện trên khắp các vật dụng của 
anh như điện thoại, xe ô tô, xe máy và đặc 
biệt là mỗi khi biểu tượng dơi chiếu sáng 
trên bầu trời thành phố Gotham.

Một bộ nhận diện thương hiệu tốt là một 
vũ khí mạnh mẽ giúp doanh nghiệp tạo 
dấu ấn trong tâm trí khách hàng tốt hơn. 
Nhắc đến cái tên Malboro, người tiêu dùng 
lập tức liên tưởng đến hình ảnh của “chàng 
cao bồi”. Nhắc đến Apple, ta lập tức liên 
tưởng đến hình ảnh quả táo cắn dở. Nhắc 
đến Olympic, ta lập tức nghĩ đến hình ảnh 
5 vòng tròn đan kết vào nhau, biểu tượng 
cho 5 châu với 5 màu da, một biểu tượng 
xuất sắc. Một logo đơn giản, không trùng 
lặp, có sức liên tưởng mạnh mẽ là điều mọi 
doanh nghiệp cần phải có.

Thương hiệu Bảo Việt đã có gần 50 năm 
hình thành và phát triển, cũng là ngần ấy 
năm tạo lập thị trường bảo hiểm Việt Nam. 
Câu khẩu hiệu “Niềm tin vững chắc, cam kết 
vững bền” chính là tiêu chí hoạt động của 
Tập đoàn. Tập đoàn Bảo Việt và các công ty 
thành viên cam kết cùng đồng lòng cung cấp 
các dịch vụ tài chính - bảo hiểm, ngân hàng, 
đầu tư,… đạt chuẩn mực quốc tế cho khách 
hàng; xây dựng mối quan hệ với khách 
hàng; chú trọng công tác đào tạo và phát 
triển nhằm phục vụ khách hàng một cách 
tốt nhất; đổi mới các hoạt động và xây dựng 
các chuẩn mực để đảm bảo cung cấp dịch vụ 
hoàn hảo tới khách hàng. 

Batman là một siêu anh hùng đặc 
biệt bởi đằng sau chiếc mặt nạ Người 
dơi, anh vẫn là một người bình thường. 
Nhưng với tinh thần của doanh nhân 
Bruce Wayne, bằng sự kiên trì học hỏi, 
vươn lên từ những cú vấp, tận dụng sức 
mạnh của công nghệ cũng như ê-kíp làm 
việc của mình, Batman đã trở thành một 
biểu tượng đáng nhớ nhất trong thế giới 
các siêu anh hùng. Những phẩm chất 
của Batman đem lại những bài học đáng 
giá giúp mọi doanh nhân gặt hái những 
thành công trong tương lai.

Sứ mạng của 
doanh nghiệp 
cũng chính là 
kim chỉ nam giúp 
doanh nghiệp 
có những hành 
động đúng đắn 
khi phải trải qua 
những thời điểm 
khủng hoảng.
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Một hôm, cũng như mọi 
buổi sáng trên đường 
đi làm, khi tôi đang cho 
xe chạy chầm chậm đến 
gần một ngã tư cách nhà 

không xa, thì đèn tín hiệu giao thông 
chuyển xanh. Đang định nhấn ga thì bỗng 
nghe thấy phía trước có tiếng xe phanh 
kít, vài người đứng trên vỉa hè nhốn nháo, 
hoảng hốt. Có tai nạn, ý nghĩ thoáng qua 
trong đầu. Tôi liền tấp xe vào lề đường, 
đỗ lại, rồi mở cửa xe, định ra xem … thì 
bỗng thấy có một vật gì đó lao vào trong 
xe. Ngó vào chỗ ghế sau, thấy một con 
mèo đen có những đốm tròn màu trắng, 
mắt xanh lơ, đang run rẩy sợ hãi. Tôi bế 
con mèo ra và đi về phía đám đông đang 
tụ tập. Đến gần đám đông thì thấy mọi 
người đang vây quanh một bà cụ đang 
đứng thất thần, mắt ngó nghiêng xung 
quanh, miệng gào to: Nina, Nina. Gần đó 
là một chiếc xe nôi đổ nghiêng. Rau quả, 
đồ hộp, thực phẩm khô, văng tung tóe. 
Ánh mắt bà cụ lướt qua tôi bỗng sững lại, 
găm chặt vào con mèo rồi sáng bừng lên. 
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cụ lao 
vụt về phía tôi, ôm lấy con mèo vẫn còn 
đang run rẩy. Bà cụ vừa nựng vừa xoa 
xuýt, kiểm tra khắp con mèo. Khi thấy con 
mèo không có vấn đề gì cụ mới quay sang 

tôi cám ơn rối rít. Qua lời kể luôn bị 
ngắt quãng vì phải an ủi con mèo 
của bà cụ, tôi cũng hình dung ra 
vụ "tai nạn". 

Sáng nay, cụ đi mua thực 
phẩm dùng cho cả tuần. Khi 
quay về đến ngã tư này, cụ bị 
vấp, làm cho chiếc xe nôi, dùng 
để chứa thực phẩm và con mèo 

Nina đang ngủ ở trong, bị tuột khỏi tay, 
chạy xuống đường vừa đúng lúc đèn 
xanh bật lên. Lái xe trông thấy chiếc xe 
nôi phía trước đã cố phanh lại, nhưng 
xe ô tô vẫn húc mạnh vào xe nôi làm nó 
văng đi một đoạn và đổ ra. Mọi người 
trông thấy cảnh này sợ hãi thét lên, 
tưởng có trẻ em bên trong. Tuy nhiên, 
sau đó ai nấy đều thở phào khi thấy chỉ 
có thực phẩm đổ ra và một con mèo 
hoảng sợ từ trong xe nôi vọt ra lao đi 
mất. Con mèo sau đó đã lao vào trong 
xe của tôi để trốn theo bản năng. Thấy 
không có gì nghiêm trọng, tôi liền ai ủi 
bà cụ mấy câu rồi quay lại xe của mình. 
Bà cụ lại một lần nữa cảm ơn, hỏi tên tôi 
và nói địa chỉ của mình, mời tôi khi nào 
có dịp thì ghé qua chơi. Tôi gật đầu chào 
bà cụ rồi chui vào xe, phóng đi và cũng 
vứt luôn sự kiện vừa rồi ra khỏi đầu. Báo 
lá cải có lẽ cũng không hứng thú với 
những chuyện như vậy.

Mấy tháng sau, vào một buổi sáng, khi 
đang chạy bộ trong một công viên nhỏ 
gần nhà, bỗng nghe thấy có người gọi 
tên mình, tôi liền dừng bước quay về phía 
tiếng gọi thì thấy một bà cụ đang vẫy tay 
về phía mình. Đi lại gần, thấy khuôn mặt 
có nét quen thuộc nhưng không nhớ là 
ai. Tuy nhiên khi nhìn thấy con mèo đen 

đốm trắng đang 
nằm trong lòng bà cụ, tôi liền nhớ ra câu 
chuyện xảy ra mấy tháng trước. Bà cụ sau 
khi chào hỏi liền nhiệt tình mời tôi ghé 
qua nhà chơi. Bỏ dở buổi thế dục, tôi theo 
bà cụ đi đến một khu nhà cách đó không 
xa. 

Bà cụ ở trong một căn hộ nhỏ thuộc 
khu nhà. Trong khi tôi đang cố nhớ ra tên 
của bà cụ thì bà đã nhanh nhẹn đi vào bếp 
và một lúc sau quay lại với một cái khay 
nhỏ đựng hai cốc cà phê và một đĩa bánh 
ngọt. Không để cho tôi kịp mở miệng, bà 
thao thao bất tuyệt kể chuyện. Xem ra 
lâu lắm rồi cụ không có đối tượng để trút 
bầu tâm sự. Trong khi đó con mèo vẫn 
nằm lim dim trong lòng bà cụ. Trong một 
mớ những câu chuyện lộn xộn không có 
đầu đuôi, tôi cũng phần nào nắm được 
hoàn cảnh của bà cụ. Cụ sống độc thân 
với một khoản trợ cấp hưu trí. Căn hộ này 
được một người bà con xa tốt bụng cho 
mượn để ở đến cuối đời. Còn con mèo là 
do một lần đi đường ngẫu nhiên cụ gặp 
được, do ai đó bỏ trong một chiếc thùng 
giấy để gần mấy thùng rác. Con mèo lúc 
đó đã yếu lắm rồi. May là có người hàng 
xóm làm bác sĩ thú y đã tận tình cứu chữa 
miễn phí nên con mèo đã bình phục trở 
lại. Cái tên Nina là do bà đặt theo chữ ghi 
trên thùng giấy. Bà còn lấy cả cái thùng 
giấy ra cho tôi xem. Theo bà cụ thì con 
mèo này rất thông minh, biết đánh thức 
bà buổi sáng và nhắc bà thời gian uống 
thuốc cũng như một số việc thường ngày 
khác. Nina có thể coi là người bạn tri kỷ 
nhất của bà. Tuy không thể nói được 
nhưng nó luôn có những cử chỉ chia sẻ 
khi bà nói chuyện với nó và dù bà có nói 
dài bao lâu thì nó cũng không hề có biểu 

Cuộc sống xô bồ, vội vã với nhiều lo toan và trách nhiệm làm 
chúng ta đôi khi trở nên vô cảm. Có thể là do vô tình hay cố 
ý, nhiều lúc chúng ta tặc lưỡi cho qua hoặc tránh né những 
điều tưởng như nhỏ nhặt rồi sau đó lại day dứt mãi không 
thôi vì điều đó. Câu chuyện sau được ghi lại qua lời kể của 
một thanh tra bảo hiểm.

Con m èo đen 
  đốm trắng
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già), thì số tiền còn lại sẽ được chia đều 
cho đội ngũ chăm sóc như là một phần 
thưởng. Sau khi chết, con mèo sẽ được 
chôn gần mộ của bà cụ.

Sau khi yêu cầu đồng nghiệp cho xem 
lại hồ sơ điều tra, linh cảm nghề nghiệp 
của một thanh tra bảo hiểm cho tôi thấy 
có điều gì đó không ổn. Tôi liền xem lại 
băng ghi hình của camera an ninh tại 
nơi xảy ra tai nạn. Trong đoạn video, tôi 
thấy bà cụ đang đi về phía cột đèn giao 
thông, nơi dành cho người đi bộ băng 
qua đường. Đúng lúc bà cụ đến gần 
mép đường thì vấp ngã, lao xuống lòng 
đường. Vừa đúng lúc đó thì đèn giao 
thông chuyển sang màu xanh. Chiếc xe 
gần nhất lao lên, không kịp phanh đã 
đâm phải bà cụ. Sau khi được chuyển đến 
bệnh viện vài tiếng thì bà cụ mất do chấn 
thương sọ não. Anh đồng nghiệp cùng 

hiện nôn nóng, khó chịu. Dù ở trong nhà 
hay ra ngoài, bao giờ nó cũng luôn bên 
bà. Đang lúc bà cụ cao hứng, con mèo 
bỗng kêu lên một tiếng rồi cào nhẹ vào 
tay bà. Bà cụ bảo: con mèo nó nhắc bà 
đến giờ uống thuốc rồi đứng dậy đi vào 
bếp. Rất tiếc, tôi không có được đức tính 
như của con mèo nên khi bà quay ra tôi 
liền viện cớ có việc phải về rồi vội đứng 
lên chào tạm biệt. Bà cụ, trong lúc tiễn tôi 
ra cửa, vẫn cố nói thêm mấy câu rằng mấy 
năm gần đây, thấy sức khỏe ngày một 
yếu chỉ sợ không biết lúc nào sẽ về với 
Chúa. Điều lo lắng nhất của bà là không 
biết Nina sẽ ra sao nếu bà mất đi. Bà thật 
sự không thể chịu nổi khi hình dung Nina 
sẽ phải sống trong một trại nuôi chó mèo 

vô chủ nào đó. Bà có nói chuyện với một 
vài người quen biết nhưng có vẻ không ai 
muốn nhận nuôi Nina cả. Tôi vội gật đầu 
vài cái tỏ vẻ thông cảm rồi bước vội ra cửa 
vì chỉ sợ bà lại hỏi tôi có muốn nuôi Nina 
hay không. Đến tận lúc đó tôi vẫn không 
thể nhớ ra tên của bà.

Khoảng hơn một năm sau cái lần đến 
thăm nhà bà cụ, một hôm tôi đang ngồi 
trong văn phòng làm việc thì thấy một 
đồng nghiệp bước vào, tay ôm một 
thùng giấy cũ. Khi người đồng nghiệp 
cẩn thận đặt thùng giấy xuống đất thì 
tôi bỗng giật mình vì nó làm tôi liên 
tưởng đến một chuyện, liền đứng dậy 
bước tới xem. Người đồng nghiệp bỗng 
nói: “Cẩn thận, bên trong là chủ nhân 
của một triệu USD đấy. Nó mà chạy mất 
thì anh có bán hết gia tài đi cũng không 
đủ đền đâu”. Mở hé nắp hộp nhìn vào. 
Quả thật là con mèo đen có những đốm 
tròn trắng rất đặc biệt. 

Qua người đồng nghiệp, tôi mới biết 
cách đây gần nửa năm có một bà cụ đã 
đến công ty bảo hiểm của chúng tôi 
để mua bảo hiểm tai nạn cho bản thân 
có giá trị trong sáu tháng, với mức bồi 
thường là một triệu USD, nếu bà cụ bị 
chết do tai nạn. Số tiền mua bảo hiểm là 
toàn bộ tích góp của bà cụ trong nhiều 
năm nhờ không phải trả tiền thuê nhà. 

Cách đây mấy hôm, bà cụ đã qua đời vì tai 
nạn giao thông. Cảnh sát và công ty bảo 
hiểm, sau khi điều tra, đã kết luận bà cụ 
thực sự bị tai nạn nên đã làm việc với luật 
sư được bà ủy quyền để làm thủ tục giải 
quyết bồi thường bảo hiểm. Đến lúc này 
họ mới biết là số tiền đền bù, theo di chúc 
của bà cụ, sẽ được con mèo thừa hưởng. 
Số tiền đó sẽ dùng để thuê một đội ngũ 
chuyên môn chăm sóc con mèo đến cuối 
đời trong điều kiện tốt nhất có thể. Trong 
trường hợp con mèo bị mất tích, hoặc bị 
chết do lỗi của đội ngũ chăm sóc thì họ 
sẽ phải bồi thường một khoản là một 
triệu USD. Số tiền này sẽ được hiến tặng 
cho một tổ chức bảo vệ mèo nuôi. Trong 
trường hợp con mèo chết tự nhiên (chết 

Sau khi yêu cầu đồng nghiệp  
cho xem lại hồ sơ điều tra, linh 
cảm nghề nghiệp của một  
thanh tra bảo hiểm cho tôi thấy  
có điều gì đó không ổn. 

xem đoạn video với tôi còn khẳng định 
là nơi bà cụ vấp ngã đúng là có một viên 
gạch lát nhô lên hơi cao, nếu không để ý 
rất dễ bị vấp. Khi tôi hỏi anh đồng nghiệp 
về con mèo thì anh nói là con mèo được 
phát hiện ở nhà bà cụ, xích vào chân bàn. 
Cạnh đó còn có một bát sữa tươi và một 
đĩa thức ăn cho mèo.

Tối hôm đó tôi không thể nào ngủ 
được vì cái chết của bà cụ cũng như 
những câu chuyện mà bà đã kể cho tôi 
trong lần đến thăm nhà. Sáng hôm sau, 
vừa đến văn phòng tôi liền yêu cầu cho 
thu thập thêm các băng ghi hình ở các 
camera lân cận trong và trước thời điểm 
xảy ra tai nạn. Anh đồng nghiệp nhìn 
tôi hơi nghi hoặc, nhưng cũng đáp ứng 
yêu cầu. Cuối cùng sự thật của vụ tai nạn 
cũng được hé lộ. 

Trong một băng ghi hình của một 
camera khác, gần nơi xảy ra tai nạn, 
chúng tôi đã thấy bà cụ ngồi ở một quán 
cà phê gần đó gần nửa tiếng đồng hồ và 
khi nhìn thấy thời gian đèn đỏ chỉ còn 
khoảng 10 giây thì bà cụ bắt đầu hành 
động, bước ra khỏi quán cà phê và đi rất 
bình tĩnh về phía chỗ băng qua đường 
và bước chân bà cụ vấp phải viên gạch 
rất tự nhiên, không hề có chút gượng 
gạo, đóng kịch. Mấy người phục vụ quán 
cà phê, khi được hỏi, cho biết bà cụ từ 
cách đây gần nửa năm, hầu như tối nào, 
khoảng 6-7 giờ, cũng đến uống cà phê 
và trả tiền trước. Bà luôn ngồi ở bàn gần 
cửa ra vào. Nếu có người ngồi trước thì 
bà cũng yêu cầu đổi chỗ và mọi người 
không bao giờ từ chối. Bà cụ cứ ngồi nhìn 
ra đường và được khoảng nửa tiếng thì 
đi ra. Sau đó, các băng ghi hình cũng cho 
thấy bà cụ đã "luyện tập" động tác vấp 
ngã này được gần nửa năm, chỉ có điều 
là không ngã thật. Khoảng hai tuần trước 
khi tai nạn xảy ra thì "cú vấp" của bà cụ 
đã trở nên hoàn hảo. Việc chọn thời gian 
chập choạng tối cũng là tối ưu vì tài xế 
thường quan sát kém vào thời điểm này.

Mấy hôm sau tôi về nhà với chiếc hộp 
giấy. Sau khi vào nhà tôi mở hộp. Một 
con mèo đen đốm trắng rụt rè thò đầu 
ra, nhìn ngó xung quanh. Tôi nhìn nó và 
thầm nói: tuy mày không có được cuộc 
sống của triệu phú nhưng tao bảo đảm 
sau này mày sẽ sướng hơn nhiều so với 
cuộc sống ở trại mèo vô chủ. Có lẽ đó 
cũng là lời tôi muốn nói với linh hồn của 
bà cụ ở thiên đàng, coi như sự tạ lỗi vì sự 
vô tình của mình.
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