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Sự cần thiết của hoạt động M&A ngân hàng tại  
Việt Nam  

Theo lộ trình cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới 
(World Trade Organization – WTO) kể từ ngày 1/4/2008, các 
ngân hàng 100% vốn nước ngoài sẽ được phép thành lập và 
hoạt động tại thị trường Việt Nam. Tính đến thời điểm này 
đã có 5 ngân hàng 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành 
lập tại Việt Nam đó là: HSBC, Standard Chartered Bank, ANZ, 
Shinhan, Hongleon cho thấy sự cạnh tranh giữa các ngân 
hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài sẽ ngày càng 
khốc liệt hơn. Nếu như không có sự chuyển biến mạnh mẽ 
về quy mô vốn, công nghệ, năng lực quản trị, số lượng sản 
phẩm cung ứng thì các ngân hàng nội địa sẽ có nguy cơ 
thua ngay trên sân nhà.

Tính đến thời điểm cuối năm 2014, tại Việt Nam có 5 Ngân 
hàng Thương mại Nhà nước, 33 ngân hàng thương mại 
cổ phần, 50 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 4 ngân 
hàng liên doanh và 5 ngân hàng có 100% vốn nước ngoài. 
Số lượng ngân hàng như vậy so với số dân trên 90 triệu 
người thì không phải là nhiều nhưng quy mô của các ngân 
hàng thì lại quá nhỏ bé, rất ít ngân hàng có vốn điều lệ trên  
1 tỷ Đô la Mỹ (USD).                                                                                               

Trên thế giới, sáp nhập và hợp nhất (Merger and  
Acquisition - M&A) doanh nghiệp là một xu hướng 
đã và đang phổ biến trên thế giới. Thực tiễn đã 
chứng minh việc sáp nhập, hợp nhất là một hoạt 
động bình thường trong chiến lược phát triển 
của mỗi định chế tài chính nói riêng và toàn hệ 
thống nói chung để hình thành những định chế 
hoặc những tổ hợp tài chính lớn hơn, mạnh hơn 
thông qua việc tăng cường hiệu quả kinh tế nhờ 
quy mô, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh nhờ gia 
tăng thị phần hoạt động. Trong bối cảnh kinh tế 
vĩ mô khó khăn hiện nay, cùng với quyết tâm tái 
cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng của Chính 
phủ, lúc này được xem là cơ hội cho hoạt động 
M&A của các ngân hàng, giúp các ngân hàng yếu 
kém xử lý được khó khăn nội tại, đồng thời tạo 
điều kiện để các tổ chức tín dụng lành mạnh tăng 
quy mô và khả năng cạnh tranh trên thị trường. 
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Năm 2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2006/NĐ-CP trong đó quy định vốn điều lệ tối thiểu đối với các ngân 
hàng thương mại trong nước là 3.000 tỷ đồng đến ngày 31/12/2010.

Năng lực tài chính hạn chế đã khiến các ngân hàng nội địa, đặc biệt là các ngân hàng thương mại cổ phần quy mô nhỏ gặp 
nhiều khó khăn trong cạnh tranh vì quy mô hoạt động ngày càng tăng cùng với các khoản cho vay lớn chỉ có những ngân 
hàng có vốn chủ sở hữu lớn mới có thể đáp ứng yêu cầu. Quy mô nhỏ đang khiến một số ngân hàng ở Việt Nam phải đương 
đầu với nhiều rủi ro, khó tạo ra và duy trì niềm tin của công chúng … Đó là chưa kể bản thân ngân hàng khó khăn trong việc 
nâng cao trình độ công nghệ, cạnh tranh dịch vụ ngân hàng hiện đại, thu hút nhân lực giỏi, mở rộng mạng lưới chi nhánh 
… Trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay, thị trường chứng khoán trồi sụt thất thường thì việc phát hành cổ phiếu 
để huy động vốn, đặc biệt là nguồn vốn lớn hàng ngàn tỷ đồng là điều không dễ dàng. Vì vậy, để tăng quy mô vốn các ngân 
hàng không thể chỉ trông chờ vào việc phát hành chứng khoán.

 
Bảng 1: 10 ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn trên thế giới và tại Việt Nam cuối năm 2014

                                                                                                                                                                                                                (Đơn vị: triệu USD) 

Nhiều ngân hàng thương mại lĩnh vực kinh doanh chủ yếu từ hoạt động tín dụng. Các hoạt động dịch vụ của ngân hàng 
chưa đa dạng và kém hấp dẫn để thu hút khách hàng. Rủi ro từ hoạt động tín dụng cao, nhất là trong vài năm trở lại đây do 
tình hình kinh tế vĩ mô không có nhiều thuận lợi như khủng hoảng kinh tế thế giới, lạm phát tăng cao nên đã đặt ra cho các 
ngân hàng thương mại không ít khó khăn. Áp lực mở rộng cho vay để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận nên nhiều ngân hàng đã 
cấp tín dụng cho khách hàng kinh doanh trong những lĩnh vực có mức độ rủi ro cao như kinh doanh bất động sản. Vay với 
lãi suất cao, nhiều doanh nghiệp khó có khả năng trang trải được việc trả lãi cho ngân hàng từ lợi nhuận nên nợ xấu tất yếu  
gia tăng.

Vậy để vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển thì các ngân hàng trong nước phải làm gì? 

Các ngân hàng trong nước có thể lựa chọn được các phương án thích hợp như tự khắc phục các yếu kém để nâng cao hiệu 
quả hoạt động bằng cách phát hành thêm cổ phần hay có thể kết hợp với các ngân hàng khác bằng phương án M&A. M&A 
nói chung và M&A ngân hàng nói riêng là phương thức hữu hiệu và giải pháp tốt để tái cấu trúc hệ thống tài chính với các 
lợi ích thiết thực như: tập trung nguồn lực, mở rộng và phát triển mạng lưới nhanh chóng để nâng cao khả năng cạnh tranh; 
cải thiện công nghệ, nâng cao trình độ quản lý để tăng cường cạnh tranh, giảm chi phí hoạt động; đẩy nhanh tiến trình cổ 
phần hóa các Ngân hàng thương mại Nhà nước; loại bỏ những ngân hàng yếu kém, hoạt động không hiệu quả…

Thực trạng hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam 
Giai đoạn 1991-2004

Hoạt động sáp nhập ngân hàng Việt Nam giai đoạn 
1991-2004 chủ yếu là do Ngân hàng Nhà nước chỉ định 
sáp nhập một số ngân hàng thương mại cổ phần để 
cơ cấu lại tổ chức ngân hàng sao có hiệu quả hơn . 
 
Đây thực sự là một giai đoạn sóng gió của “cơn lốc” đổ bể 
hàng loạt các Hợp tác xã tín dụng và chính là hoàn cảnh 
cho thương vụ M&A đầu tiên trong ngành ngân hàng Việt 
Nam. Cụ thể, Sacombank chính thức đi vào hoạt động từ 
ngày 21/12/1991, trên cơ sở chuyển thể Ngân hàng phát 
triển Kinh tế Gò Vấp và sáp nhập 3 Hợp tác xã tín dụng 
Tân Bình - Thành Công - Lữ Gia. Sau đó, vào năm 1997 là 
trường hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam 
(Southernbank) sáp nhập với Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Nông thôn Đồng Tháp khi Nhà nước chưa hề có văn 
bản pháp lý nào điều chỉnh hoạt động này. Việc sáp nhập 
này bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu 
vực năm 1997, cuộc khủng hoảng này buộc nhiều ngân 
hàng đứng trước nguy cơ phá sản do những khoản cho vay 
trả góp, cho vay kinh doanh bất động sản, đánh bắt cá xa 
bờ không thu hồi được vốn cộng với các vụ án chiếm đoạt 
vốn ngân hàng như Epco – Minh Phụng, Tamexco, nước 
hoa Thanh Hương…. làm cho hệ thống ngân hàng thêm 
suy yếu, đặc biệt là các ngân hàng thương mại cổ phần có 
nguy cơ mất vốn do hoạt động kinh doanh chủ yếu là cho 
vay mà cho vay sản xuất nông nghiệp lại chiếm 70-80%, 
nhiều trường hợp cho vay vùng sâu, vùng xa kém hiệu quả 
do mất mùa, lũ lụt…

     Từ năm 1997 đến năm 2004, các vụ sáp nhập và mua lại 
ngân hàng đều diễn ra do sự gợi ý và hỗ trợ của Ngân hàng 
Nhà nước (NHNN), nếu như không muốn nói là bắt buộc 
thực hiện khi một ngân hàng rơi vào tình trạng kiểm soát 
đặc biệt. Các vụ sáp nhập diễn ra theo chiều hướng này từ 
năm 1997 đến năm 2004 như sau:

Sau khi sáp nhập với Ngân hàng Thương mại cổ phần Nông 
thôn Đồng Tháp, tiếp đó năm 1999 Southernbank tiếp 
tục sáp nhập với Ngân hàng Thương mại Đại Nam, năm 
2001 sáp nhập với Ngân hàng Thương mại cổ phần Châu 
Phú, năm 2002 mua lại Quỹ tín dụng Định Công (Hà Nội) 
và đến năm 2003 sáp nhập với Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Nông thôn Cái Sắn (Cần Thơ). Trước khi sáp nhập, 
Southernbank chỉ có hội sở chính và 1 chi nhánh, sau khi 
sáp nhập các ngân hàng bị sáp nhập trở thành hệ thống 
chi nhánh của Southernbank và kết quả từ việc sáp nhập là 
Southernbank có hệ thống mạng lưới tại thành phố Hồ Chí 
Minh, Hà Nội, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Bình 
Thuận. Các chi nhánh của ngân hàng Phương Nam phát 

triển lên từ các ngân hàng được sáp nhập đều đạt được 
hiệu quả hoạt động cao.

  Năm 2001 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á 
(EAB) mua lại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nông 
thôn Tứ Giác Long Xuyên (An Giang), năm 2004 sáp nhập 
với Ngân hàng Thương mại cổ phần Nông thôn Tân Hiệp 
(Kiên Giang).

  Năm 2002, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn 
Thương Tín (Sacombank) sáp nhập với Ngân hàng Thương 
mại cổ phần Thạnh Thắng (Cần Thơ).

    Năm 2003, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông 
(OCB) sáp nhập với Ngân hàng Thương mại cổ phần Nông 
thôn Tây Đô.

   Cũng trong năm 2003, Ngân hàng Đầu Tư & Phát triển 
Việt Nam (BIDV) đã mua lại Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Nam Đô.

    Năm 2003, Công ty tài chính Sài Gòn (SFC) hợp nhất với 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đà Nẵng hình thành Ngân 
hàng Thương mại cổ phần Việt Á.

Do sự khó khăn của một nền kinh tế non trẻ và sự tác động 
mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 1997 
khiến cho nhiều ngân hàng lâm vào tình trạng khó khăn, 
Ngân hàng Nhà nước chịu áp lực phải củng cố tập trung 
xây dựng hệ thống ngân hàng vững mạnh. Vì vậy, Ngân 
hàng Nhà nước đã thực hiện chiến lược chấn chỉnh tổ chức 
tín dụng cổ phần, và đã có khoảng trên 10 ngân hàng cổ 
phần nông thôn được củng cố bằng con đường giải thể, 
rút giấy phép, sáp nhập với những ngân hàng lớn ở đô thị. 
Hoạt động sáp nhập diễn ra giữa các ngân hàng thương 
mại cổ phần với nhau và giữa các ngân hàng thương mại 
cổ phần với các quỹ tín dụng nhân dân. Như vậy, hoạt động 
sáp nhập ngân hàng Việt Nam giai đoạn 1991-2004 chủ yếu 
là do Ngân hàng Nhà nước chỉ định sáp nhập một số ngân 
hàng thương mại cổ phần để cơ cấu lại tổ chức ngân hàng 

Bảng 2: Tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng giai 
đoạn 2008 – 2014

STT 10 ngân hàng trên thế giới Vốn

1  ICBC (China) 207.614
2  China construction bank (China) 173.992
3  JP Morgan Chase & Co (US) 165.663
4  Bank of America 161.456
5  HSBC Holdings (UK) 158.155
6  Citigroup (US) 149.804
7  Bank of China (China) 149.729
8  Wells Fargo & Co (US) 140.735
9  Agricultural Bank of China (China) 137.410

10  Mitsubishi UFJ Financial Group (Japan) 117.206

STT 10 ngân hàng tại Việt Nam Vốn

1  Vietinbank 1.764
2  Agribank 1.381
3  Vietcombank 1.098
4  BIDV 1.090
5  Eximbank 585
6  Sacombank 509
7  MB 503
8 SCB 501
9  ACB 444

10  PVcombank 426

Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tỷ lệ nợ xấu 
(%)

3,50 2,60 2,14 3,30 4,08 3,79 3,25

Nguồn: Số liệu báo cáo thường niên của ngân hàng thương mại 
qua các năm

  Nguồn: www.thebanker.com/top1000 và www.sbv.gov.vn
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sao có hiệu quả hơn, ngoài ra còn có thêm lý do ý thức tự 
thân của các ngân hàng thương mại cổ phần sáp nhập để 
nâng cao năng lực cạnh tranh với 4 Ngân hàng Thương mại 
Nhà nước.

Giai đoạn 2005-2010

Động lực của các thương vụ M&A giai đoạn này là một 
quá trình tự thân, không phải do Ngân hàng Nhà nước 
hay bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào chỉ định, các ngân 
hàng đến với nhau đơn giản để có được những lợi ích cho  
ngân hàng mình.

Đánh dấu cho hoạt động M&A ở Việt Nam là việc Nhà nước 
ban hành Luật Doanh nghiệp 2005, trong đó các khái niệm 
về M&A lần đầu tiên được ghi nhận trong luật pháp Việt 
Nam tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các hoạt động sau 
này. M&A trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam giai 
đoạn hiện nay thực sự chỉ diễn ra sôi động trong những 

năm 2006 - 2007. Tuy nhiên, các thương vụ này chủ yếu là 
do ngân hàng trong nước bán cổ phần cho các tập đoàn tài 
chính, các quỹ đầu tư nước ngoài và một số cổ đông chiến 
lược khác với hai xu hướng rõ rệt là các ngân hàng, các nhà 
đầu tư nước ngoài mua cổ phần của các ngân hàng Việt 
Nam. Ngoài ra, không thể bỏ qua một xu hướng nữa là các 
ngân hàng lớn của Việt Nam mua cổ phần của các ngân 
hàng nhỏ.

Từ năm 2005 trở lại đây, hoạt động M&A các ngân hàng 
trong nước đã ít đi tuy nhiên cũng có trường hợp mua bán, 
sáp nhập dưới dạng mua cổ phần của các ngân hàng nước 
ngoài dành cho các ngân hàng trong nước. Tỷ lệ này mặc 
dù chưa cao và còn tùy vào từng ngân hàng muốn bán bao 
nhiêu phần trăm cổ phiếu của mình nhưng rõ ràng việc này 
đã góp phần giúp các ngân hàng thương mại trong nước 
có thể nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng được kinh 
nghiệm quản lý, lợi thế về thương hiệu …

Như vậy, trên thị trường M&A ngân hàng tại Việt Nam giai 
đoạn này có những đặc trưng sau:

• Không có một thương vụ M&A hoàn toàn mà chỉ là mua 
một lượng phần trăm cổ phần nào đó, dừng lại ở mức là 
hợp tác, hỗ trợ, các cổ đông chiến lược. Điều này là hiển 
nhiên vì các ngân hàng thương mại bị hạn chế tỷ lệ nắm giữ 
của cá nhân, tổ chức nước ngoài là 30%, mỗi một cá nhân tổ 
chức nước ngoài chỉ được nắm giữ tối đa 10% trừ cổ đông 
chiến lược là 20%.

• Động lực của các thương vụ M&A là một quá trình tự thân, 
không phải do Ngân hàng Nhà nước hay bất cứ cơ quan có 
thẩm quyền nào chỉ định, các ngân hàng đến với nhau đơn 
giản để có được những lợi ích cho ngân hàng mình

• Hai xu hướng M&A rõ ràng là ngân hàng lớn nước ngoài 
mua cổ phần của các ngân hàng Việt Nam và các ngân hàng 
Việt Nam lớn mua cổ phần của các ngân hàng nhỏ.

Bảng 3: Một số hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam giai đoạn 2005-2010

Thời gian Thương vụ

3/2005 ANZ mua 10% cổ phần Sacombank

1/2007 Citigroup Inc mua 10% cổ phần Ngân hàng Đông Á

6/2007 HSBC mua 15% cổ phần Techcombank và tăng lên 20% vào 2008

7/2007 Sumitomo Mitsui Bank mua 15% cổ phần EximBank trị giá 225 triệu USD

10/2007 Deutsche Bank mua 10% cổ phần vào 2007 của Habubank 

2007 BNP Parisbas mua 15% cổ phần OCB và tăng lên 20% vào 2009

3/2008 Maybank mua 15% cổ phần AnBinhBank trị giá 200 triệu USD, tăng lên 20% vào 2009

8/2008 France's Societe Generale mua 15% cổ phần Seabank

7/2008 Standard Chartered Bank mua 15% cổ phần ACB

10/2008 United Overseas Bank mua 15% cổ phần Ngân hàng Phương Nam trị giá 15,6 triệu USD

2008 OCBC của Singapore mua lại 15% cổ phần của VPBank

4/2010 VIB bán 15% cổ phần cho Ngân hàng Commonwealth of Australia

Thời gian Thương vụ

3/2011 IFC mua 10% cổ phần VietinBank trị giá 182 triệu USD

2011 Mizuho mua 15% cổ phần Vietcombank trị giá 567,3 triệu USD

2011 Commonwealth Bank of Australia đã mua thêm 25 triệu cổ phần của Ngân hàng Quốc tế (VIB) 
qua đó tăng tỷ lệ nắm giữ từ 15% lên 20%

2011 Hợp nhất 3 ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn, Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Đệ Nhất (Ficombank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Tín nghĩa thành tổ chức mới là 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB)

2011 Sáp nhập Công ty Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện vào Ngân hàng Liên Việt và ngân hàng này đã 
đổi tên thành Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

2012 Sáp nhập Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (HBB) vào ngân hàng Thương mại cổ 
phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

2012 Tập đoàn DOJI mua cổ phần của TienPhongBank, đạt tỷ lệ nắm giữ tối đa 20%

2013 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ mua 20% cổ phần VietinBank trị giá 743 triệu USD.

2013 IFC trở thành cổ đông lớn của ABBank với tỷ lệ sở hữu 10% và Maybank tiếp tục sở hữu 20% 
vốn điều lệ. Với thương vụ này vốn điều lệ của ABBank tăng từ gần 4.200 tỷ đồng lên gần 
4.800 tỷ đồng.

2013 Hợp nhất WesternBank và PVFC thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng 
(PVcomBank) với mức vốn điều lệ 9000 tỷ đồng

2013 DaiABank và HDBank sáp nhập thành HDBank với mức vốn điều lệ tăng từ 5.000 tỷ đồng lên 
8.100 tỷ đồng

2015 Ngân hàng Nhà nước mua lại toàn bộ ngân hàng Oceanbank và VNBC, GPBank

Giai đoạn 2011 đến nay

Sau năm 2011, với sự tham gia của một số quỹ đầu tư và các ngân hàng nước ngoài, một số ngân hàng Việt Nam đã thực 
hiện thành công việc mua bán cổ phần của mình, giúp tăng nguồn vốn kinh doanh và cải thiện tình hình quản trị và ứng 
dụng công nghệ, điển hình như:

Bảng 4: Một số hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam giai đoạn 2011 đến nay

 Nguồn: Tổng hợp của tác giả

 Nguồn: Tổng hợp của tác giả
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NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Đến tháng 5/2015, đã có văn bản thỏa thuận chính thực 
về sáp nhập Ngân hàng Nhà nước xăng dầu (PGBank) vào 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 
(VietinBank); Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB). 
Ngoài ra, trong năm 2005 dự kiến có sự sáp nhập Ngân 
hàng Thương mại cổ phần Phương Nam (SouthernBank) 
vào Sacombank;  Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng 
hải Việt Nam (MaritimeBank) sáp nhập MekongBank (MDB). 
Hiện nay, thị trường vẫn còn đang ngóng đợi các ngân 
hàng khác có đồn đoán sáp nhập nhưng vẫn chưa thành 
hiện thực như: Saigonbank - Vietcombank, DongABank - 
ABBank và Eximbank - NamABank.

Sau hơn 4 năm thực hiện tái cơ cấu theo Quyết định số 254/
QĐ-TTg phê duyệt đề án “ Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức 
tín dụng giai đoạn 2011-2015” của Thủ tướng Chính phủ, 
đến thời điểm này, hệ thống ngân hàng đã đạt được kết 
quả khả quan, thành công chính của quá trình tái cơ cấu 
hệ thống ngân hàng nổi bật nhất ở việc đảm bảo được tính 
thanh khoản hệ thống, không để xảy ra đổ vỡ, tạo ổn định 
ngành, ổn định kinh tế vĩ mô. Các mục tiêu khác là tăng vốn 
điều lệ và xử lý nợ xấu; cơ cấu lại hoạt động và quản trị đã 
đạt được những kết quả ban đầu nhưng cần có thời gian và 
những giải pháp để giải quyết triệt để, bởi đây là một việc 
khó đối với bất kỳ một quốc gia nào.

Một số kiến nghị về hoạt động M&A ngân hàng tại 
Việt Nam

Cấu trúc lại hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức 
tài chính theo hướng M&A các ngân hàng thương mại, các 
tổ chức tài chính nhỏ để có số lượng phù hợp tổ chức tài 
chính có qui mô và uy tín, hoạt động lành mạnh, đảm bảo 
tính thanh khoản và an toàn hệ thống, đó là định hướng 
đúng đắn của Chính phủ. Do vậy, để thúc đẩy hoạt động 
M&A phát triển giúp cho các ngân hàng thương mại trong 
nước gia tăng quy mô và năng lực cạnh tranh trong quá 
trình hội nhập quốc tế thì cần lưu ý một số vấn đề sau:

Hình thành các công ty tư vấn M&A và các chuyên gia tư 
vấn M&A của Việt Nam một cách chuyên nghiệp. Đó là 
những nhà cung cấp các dịch vụ M&A từ A đến Z với các 
khâu: (i) dự báo, tìm kiếm, thăm dò đối tác, (ii) thẩm định 
đầy đủ các nội dung về pháp lý, tài chính, (iii) xác định loại 
giao dịch M&A dự định tiến hành, (iv) định giá ngân hàng, 
công ty mục tiêu, (v) đàm phán và ký hợp đồng M&A trong 
từng trường hợp, yêu cầu cụ thể, (vi) giải quyết các vấn đề 
hậu M&A, các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
sau M&A. Đặc biệt, để cung cấp dịch vụ M&A ngân hàng 
đòi hỏi các công ty tư vấn, chuyên gia tư vấn M&A phải 
là hàng đầu về tài chính, ngân hàng và pháp luật, có kinh 
nghiệm thực tế về hoạt động M&A.

Cần xây dựng được kênh kiểm soát thông tin, tính minh 
bạch trong hoạt động kinh doanh: Trong hoạt động M&A, 
thông tin về giá cả, thương hiệu, thị trường, quản trị là rất 
cần thiết cho cả bên mua và bên bán. Nếu thông tin không 
được kiểm soát hay không minh bạch thì có thể gây nhiều 
thiệt hại cho cả bên mua, bên bán đồng thời ảnh hưởng 
nhiều đến các thị trường khác như hàng hóa, chứng khoán, 
ngân hàng. 

Gia tăng giá trị cộng hưởng: Trong các thương vụ M&A 
thành công, giá trị của tổ chức sau kết hợp thường lớn hơn 
tổng giá trị của các tổ chức thành phần khi hoạt động riêng 
lẻ theo phương trình toán học sau: F(A+B)>F(A)+F(B)

Trong đó:

F(A): giá trị công ty A

F(B): giá trị công ty B

F(A+B): giá trị của công ty A và B sau khi M&A. 

Giá trị tăng thêm khi kết hợp hai doanh nghiệp này thường 
được nhắc đến bằng khái niệm “giá trị cộng hưởng”. Lợi ích 

mà M&A mang lại cho doanh nghiệp nói chung và ngân 
hàng nói riêng là vô cùng to lớn, trong đó phải kể đến sự 
cộng hưởng sau khi thực hiện quá trình này. Tuy nhiên 
trên thực tế, đạt được sự cộng hưởng khó hơn ta tưởng – 
nó không tự đến khi hai ngân hàng sáp nhập. Khi hai ngân 
hàng sáp nhập dễ nhìn thấy khả năng đạt được là lợi thế quy 
mô nhưng đôi khi nó lại có hiệu ứng ngược lại. Trong nhiều 
trường hợp, giá trị ngân hàng sau khi sáp nhập có xu hướng 
giảm. Với những ngân hàng đang trong quá trình cải cách, 
việc phải bỏ thêm chi phí để cải thiện tình hình ngân hàng 
như hoàn thiện hệ thống phân phối, mua bảo hiểm cho 
nhân viên, chi phí trả cho chuyên gia…là các yếu tố tăng 
thêm chi phí cho ngân hàng. Chính vì vậy, các ngân hàng 
nhận M&A trước khi thực hiện M&A cần phải quan tâm đến 
vấn đề định giá ngân hàng bị M&A và phân tích chính xác 
giá trị cộng hưởng.

Quản trị rủi ro hậu sáp nhập: Đây là một trong những yếu tố 
quyết định thương vụ M&A có thành công được hay không. 
Bốn rủi ro chính tiềm tàng hậu M&A ngân hàng là rủi ro hoạt 
động, cần phải làm sao để hệ thống của các ngân hàng tích 
hợp lại thành hệ thống đồng nhất; thứ hai là rủi ro về nhân 
sự, đội ngũ nhân sự của hai bên khi sáp nhập với nhau sẽ có 
vị trí thừa người, có vị trí thiếu. Ngân hàng cần tính toán kỹ 
lưỡng từ trước về việc cho họ cơ hội khác hay cho họ nghỉ. 
Thứ ba là rủi ro công nghệ. Ngân hàng này cần xem có tích 
hợp được với ngân hàng lõi của ngân hàng kia hay không. 
Thứ tư là truyền thông hậu sáp nhập. Không chỉ nhân viên 
ngân hàng mà cả khách hàng, công chúng cần hiểu sau khi 
sáp nhập, ngân hàng này đang làm gì, đang hoạt động như 
thế nào. Nếu thông tin không rõ, niềm tin giảm sút, ngân 
hàng sẽ khó khăn trong duy trì hoạt động. Các ngân hàng 
hậu sáp nhập gặp áp lực cần phải quản lý được tốt hơn hệ 
thống quản lý rủi ro của mình, đặc biệt là rủi ro tín dụng và 
rủi ro thanh khoản, các khoản nợ xấu cần phải được xử lý 
trước khi tiến hành sáp nhập, nếu không thì ngân hàng hậu 
sáp nhập vẫn chỉ là một ngân hàng không khỏe mạnh. Bên 
cạnh đó, quản trị về mặt nhân sự, hoạt động, công nghệ và 

1. Trần Tuấn Vinh, Hồ Việt Đức, Mua bán sáp nhập 
doanh nghiệp – Xu hướng mới của nền kinh tế 
Việt Nam, Tạp chí công nghệ ngân hàng, số 37 
tháng 04/2009.

2. Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11 tháng 
02 năm 2010 quy định việc sáp nhập, hợp nhất, 
mua lại tổ chức tín dụng.

3. Website: www.sbv.gov.vn, www.vneconomy.vn, 
www.dddn.com, www.saga.vn, www.thebanker.
com/top1000  

thương hiệu cũng là những nội dung quan trọng cần phải 
được đầu tư và thực hiện một cách cẩn trọng.

M&A là giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, tái cấu 
trúc các định chế tài chính thông qua việc tăng quy mô hoạt 
động, mạng lưới, vốn, cơ sở khách hàng, kết hợp các lợi thế 
kinh doanh của các tổ chức tham gia M&A nhằm tạo ra giá 
trị gia tăng lớn hơn cho cổ đông, ngân hàng, khách hàng và 
nền kinh tế. Thực tế, đối với các trường hợp đã M&A, tình hình 
tài chính và quản trị, điều hành của các ngân hàng được cải 
thiện đáng kể: nhân sự quản trị, điều hành cấp cao được củng 
cố, các tổn thất về tài chính được bù đắp, hoạt động của ngân 
hàng sau M&A từng bước đi vào ổn định; quyền lợi và nghĩa 
vụ của người gửi tiền vẫn được đảm bảo. 
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cầu mỗi bộ ngành Trung ương và mỗi tỉnh 
thành chọn ra từ 1-2 doanh nghiệp nhà nước 
để thử cổ phần hóa.

Từ kinh nghiệm của 7 trường hợp cổ phần 
hóa trong giai đoạn 1991-1995, năm 1996 
Chính phủ quyết định tiến hành thử cổ 
phần hóa ở quy mô rộng hơn. Nghị định 28/
CP được Chính phủ ban hành ngày 7 tháng 
5 năm 1996 yêu cầu các bộ, ngành Trung 
ương và các chính quyền tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương lập danh sách doanh 
nghiệp nhà nước do mình quản lý sẽ được cổ 
phần hóa cho đến năm 1997. 

Sau hai giai đoạn cổ phần hóa thí điểm nói 
trên, Chính phủ Việt Nam quyết định chính 
thức thực hiện chương trình cổ phần hóa. 
Ngày 29 tháng 6 năm 1998, Chính phủ 
ban hành Nghị định số 44/1998/NĐ-CP về 
chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công 
ty cổ phần. 

Tháng 8 năm 2001, Hội nghị lần thứ 3 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam khóa IX họp về doanh nghiệp Nhà nước 
và ra nghị quyết của Trung ương Đảng về 
tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng 
cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Để 
triển khai Nghị quyết Trung ương này, Thủ 
tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 04/2002/CT-
TTg ngày 08 tháng 02 năm 2002 về việc tiếp 
tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao 
hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, và Chính 
phủ ra Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 
tháng 6 năm 2002 về chuyển doanh nghiệp 
Nhà nước thành công ty cổ phần. Các văn 
kiện pháp lý này đã mở ra một giai đoạn mới 
của cổ phần hóa - giai đoạn tiến hành ồ ạt.

VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐỐI VỚI 

CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
SAU CỔ PHẦN HÓA

THS. CHU TUẤN LINH
KHỐI CHIẾN LƯỢC VÀ ĐẦU TƯ, TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Ở Việt Nam chính sách cổ phần hóa là một chính sách lớn của Đảng 
đối với các doanh nghiệp Nhà nước và đang được quan tâm tạo 
điều kiện triển khai rất tích cực. Kể từ khi thực hiện đến nay, chính 
sách này đã góp phần huy động được những nguồn lực to lớn cho 
mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước. Trong thời gian gần đây, 
Chính phủ đang có sự chỉ đạo quyết liệt đối với công tác cổ phần 
hóa nhằm hoàn tất việc cổ phần hoá hầu hết các doanh nghiệp 
Nhà nước thời gian tới. Tuy nhiên, một trong những yêu cầu quan 
trọng đối với tiến trình cổ phần hóa đó chính là cải thiện hiệu quả 
kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước sau khi cổ phần hoá. 
Để làm được điều này, ngoài các chính sách từ Chính phủ, các 
doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa cần có các công cụ 
điều hành hữu hiệu cùng với một cơ chế quản lý khoa học nhằm 
đảm bảo hài hòa các lợi ích của các cổ đông và các bên liên quan. 

Về chính sách và quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam

Năm 1990, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ra Quyết định số 143/
HĐBT ngày 10 tháng 5 năm 1990 lựa chọn một số doanh nghiệp nhỏ 
và vừa để thử chuyển đổi thành công ty cổ phần. Kết quả là có 2 doanh 
nghiệp trong năm 1990-1991 được cổ phần hóa. Năm 1991, Chủ tịch Hội 
đồng Bộ trưởng lại ra Quyết định số 202 ngày 8 tháng 6 năm 1992 yêu 

2015TOP100

Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu trách nhiệm xã hội

Sao Vàng Đất Việt năm 2013 - 2015
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Và giai đoạn hiện nay, là giai đoạn mà quá trình cổ phần 
hóa doanh nghiệp Nhà nước (CPH DNNN) lại được đề cập 
với tinh thần quyết liệt và nhiều giải pháp đồng bộ, đột 
phá; theo đó, chủ trương cổ phần hoá được xác định từ 
nhận thức đến cơ chế chính sách, đối tượng, lộ trình, trách 
nhiệm và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, trong những tháng 
đầu năm 2014, những giải pháp mới được liên tiếp đưa ra, 
tiêu biểu là Nghị định 01/2014/NÐ-CP, Nghị quyết số 15/
NQ-CP ngày 6-3-2014 của Chính phủ và Chỉ thị số 06/CT-
TTg về tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà 
nước và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Một số đánh giá về quản trị công ty trong 
các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá 

     Các ưu điểm 

Về mặt tổng quan: Cổ phần hoá đã giúp cải thiện cơ cấu 
quản trị công ty trong các doanh nghiệp Nhà nước theo 
hướng tích cực. Sự tham gia đóng góp ý kiến của nhiều đối 
tượng từ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành 
cũng như các cổ đông và các bên liên quan đã giúp hoạt 
động quản trị của doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Thông qua việc thực thi chính sách, nguyên tắc rõ ràng về 
quản trị doanh nghiệp đã góp phần tăng cường hiệu quả 
quản lý, quản trị điều hành tại Bảo Việt, đồng thời tăng 
cường tính minh bạch, nhất quán và đảm bảo sự phát triển 
bền vững của doanh nghiệp.

Về tính minh bạch: Tính minh bạch trong các hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp ngày càng 
được nâng cao. Rất nhiều nội dung về chiến lược, kế hoạch 
kinh doanh trước đây thường do Ban Giám đốc quyết định, 
tuy nhiên sau cổ phần hóa, các vấn đề đều được đưa ra 
thảo luận và quyết định trong cuộc họp Hội đồng Quản 
trị và có sự tham vấn các bên liên quan. Ngoài ra, doanh 
nghiệp cũng tăng cường minh bạch hóa thông tin cho 
cổ đông thông qua cập nhật các thông tin về tình hình 
hoạt động của doanh nghiệp đầy đủ và thường xuyên trên 
website và các phương tiện thông tin đại chúng để các 
khách hàng, nhà đầu tư và cổ đông dễ dàng tiếp cận. 

Về vai trò chủ sở hữu của cổ đông: Trong các doanh nghiệp 
Nhà nước đã cổ phần hóa, vai trò làm chủ của người lao 
động – cổ đông được nâng lên rõ rệt. Cổ đông – người 
lao động được được tiếp cận thông tin đầy đủ hơn, được 
kiến nghị các vấn đề và giải pháp góp phần nâng cao hiệu 
quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Một số doanh 
nghiệp còn chia sẻ thành quả với người lao động thông 
quá việc thực hiện các chương trình phát hành cổ phiếu 
ưu đãi cho người lao động (ESOP) nhằm tri ân những 
đóng góp của người lao động cho sự phát triển của doanh 
nghiệp. Cùng với đó, trong quá trình cổ phần hóa, nợ xấu 
của các doanh nghiệp Nhà nước cũng được xử lý một cách 
cơ bản; đồng thời, chấm dứt xu hướng thành lập doanh 
nghiệp Nhà nước một cách tràn lan. 

     Các hạn chế 

Thứ nhất, tầm quan trọng của việc gắn kết lợi ích giữa 
chủ sở hữu và nhà quản lý chưa được nâng cao. Cụ thể là 
tỷ lệ phần trăm nắm giữ cổ phiếu của Giám đốc Khối, Kế 
toán trưởng hay các Thành viên Ban kiểm soát rất thấp, 
thậm chí nhiều thành viên không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu 
nào và đối với Ban kiểm soát cũng tương tự như vậy. Việc 
không gắn kết được lợi ích giữa nhà quản lý và chủ sở hữu 
như vậy có thể dẫn tới vấn đề đại diện, tức là việc xung đột 
về mặt lợi ích khi mà chủ sở hữu luôn hướng tới việc làm 
gia tăng giá trị của Tập đoàn trong khi nhà quản lý hành 
động vì mục tiêu lợi nhuận trong ngắn hạn hay lương 
thưởng cao,…

Thứ hai, cơ chế lương thưởng và đãi ngộ đối với Hội đồng 
Quản trị, Ban kiểm soát còn chưa thực sự thích đáng. Một 

điểm đáng lưu ý nữa đó là thù lao của Ban Giám đốc tại 
nhiều công ty chưa được công bố một cách chính xác và 
minh bạch. Một số cơ chế đãi ngộ khác như tham quan 
nghỉ mát, sử dụng cơ sở vật chất tốt, nghỉ phép,… cũng 
chưa được quy định một cách cụ thể. 

Thứ ba, về số lượng và thành phần Hội đồng Quản trị cho 
thấy: số lượng thành viên khá khiêm tốn. Về thành phần 
Hội đồng Quản trị, hầu hết bao gồm nam giới và các thành 
viên Hội đồng Quản trị độc lập, Hội đồng Quản trị người 
nước ngoài rất ít. Với số lượng ít và cơ cấu chưa đa dạng 
như được trình bày ở trên có thể dẫn đến các quyết định 
định kiến phục vụ lợi ích cho các thành viên Hội đồng 
Quản trị nội bộ. Ngoài ra, các tiêu chuẩn lựa chọn thành 
viên Hội đồng Quản trị cũng chưa thực sự được công khai.

Thư tư, về cơ cấu cổ đông có thể nhận thấy chủ sở hữu là 
Nhà nước vẫn nắm vai trò chủ đạo. Điều này có thể dẫn tới 
hạn chế trong thời gian đưa ra các quyết định, chính sách 
và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chung.

Thứ năm, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin 
(CNTT) trong quản trị công ty còn nhiều hạn chế. một số 
hạn chế các doanh nghiệp đang gặp phải, đó là:

• Về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho quản 
trị, chưa có sự nâng cấp cải tiến gì nhiều về mặt công nghệ. 

• Chưa có được ứng dụng hoàn chỉnh để quản lý và kiểm 
soát toàn bộ hệ thống hạ tầng.

• Chưa có giải pháp nào hỗ trợ quản trị hoặc kết nối xuyên 
suốt giữa các đơn vị thành viên (trừ hệ thống phần mềm 
kế toán và nhân sự).

Thứ sáu, nhiều công ty cổ phần chưa có sự đổi mới thực 
sự trong quản trị công ty; phương pháp quản lý, lề lối làm 
việc, tư duy quản lý vẫn còn như doanh nghiệp Nhà nước. 
Hạn chế này rõ nhất là ở những doanh nghiệp mà Nhà 
nước còn giữ cổ phần chi phối, ban lãnh đạo của doanh 
nghiệp đều từ doanh nghiệp Nhà nước trước đó chuyển 
sang.

Thứ bảy, trong một số công ty cổ phần, người lao động 
– cổ đông phần do nhận thức chưa đầy đủ về quyền và 
nghĩa vụ của mình, phần do sự hiểu biết pháp luật về công 
ty cổ phần còn hạn chế, nên có nơi quyền làm chủ chưa 
được phát huy. Ngược lại có nơi lạm dụng quy định của 
pháp luật gây khó khăn cho công tác quản lý của Hội đồng 
Quản trị, sự điều hành của Giám đốc. Nhiều nội dung của 
cơ chế, chính sách quản lý công ty cổ phần như: chính sách 

Về năng lực quản trị: Các doanh nghiệp sau cổ phần hóa 
đã tạo ra được cơ cấu cổ đông đa dạng và tạo điều kiện 
thuận lợi cho cổ đông tham gia vào việc ra quyết định 
quản trị công ty, ví dụ như việc tham gia biểu quyết tại 
Đại Hội đồng Cổ đông, đề cử và bầu chọn thành viên Hội 
đồng Quản trị. Các doanh nghiệp cũng nỗ lực nâng cao 
năng lực và vai trò của thành viên Hội đồng Quản trị, tăng 
cường tính độc lập của các thành viên; thành lập các Ủy 
ban chức năng để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng Quản Trị; 
đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ để 
cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản trị doanh 
nghiệp. 

Về chuẩn mực quản trị: Các doanh nghiệp đã bước đầu 
thiết lập nguyên tắc, chuẩn mực quản trị công ty, áp dụng 
được những kỹ năng quản trị từ các đối tác chiến lược và 
đổi mới mô hình quản trị theo các thông lệ quản trị quốc 
tế. Một ví dụ điển hình là trường hợp của Tập đoàn Bảo 
Việt. Sau khi cổ phần hóa, mô hình quản trị của Tập đoàn 
Bảo Việt đã được cơ cấu lại và tiếp cận với các chuẩn mực 
và thông lệ quốc tế dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau:

Nguồn: Báo cáo phát triển bền vững 2013 (1)



SỐ 02 / 2015
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM  

1514

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1514

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

tiền lương, tiền thưởng… vẫn còn áp dụng như doanh 
nghiệp Nhà nước.

     Nguyên nhân

Thứ nhất, một bộ phận cán bộ lãnh đạo ở các cấp, người 
lao động trong doanh nghiệp chưa nhận thức đúng đắn về 
công cuộc đổi mới, sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp 
Nhà nước. Một số khác còn mang nặng tư tưởng bao cấp, 
lo ngại sau cổ phần sẽ mất đặc quyền, đặc lợi.

Thứ hai, một số Bộ, ngành, địa phương, tổng công ty 
Nhà nước chưa quán triệt sâu sắc và nghiêm chỉnh chấp 
hành Nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước, thiếu 
chương trình, kế hoạch cụ thể, chưa tích cực, sâu sát trong 
chỉ đạo thực hiện đã làm ảnh hưởng tới tiến độ cổ phần 
hoá doanh nghiệp Nhà nước.

Thứ ba, một số khó khăn, vướng mắc trong chính sách 
cổ phần hoá chưa được xử lý kịp thời như: đối tượng cổ 
phần hoá, việc bán cổ phần ra bên ngoài, chính sách bán 
cổ phần ưu đãi, phương thức bán cổ phần, quy định về xác 
định giá trị doanh nghiệp; chưa có giải pháp xử lý dứt điểm 
các tồn tại về tài chính, quy trình cổ phần hoá toàn bộ tổng 
công ty nhà nước.

Thứ tư, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp 
Nhà nước sau cổ phần hoá chưa được xử lý kịp thời, vẫn 
còn tình trạng phân biệt đối xử trong việc cho thuê đất, 
chuyển quyền sử dụng đất, di chuyển địa điểm sản xuất, 
vay vốn kinh doanh.

Thứ năm, kinh nghiệm trong công tác quản trị công ty của 
một số lãnh đạo và các cấp quản lý của doanh nghiệp cổ 
phần hóa sau khi chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước 
còn hạn chế do tính chất của mô hình doanh nghiệp cổ 
phần hóa cũng như cơ chế hoạt động mới của mô hình 
doanh nghiệp này.

Một số giải pháp kiến nghị để nâng cao hiệu quả quản trị 
công ty:

Để nâng cao hiệu quả quản trị, trước hết doanh nghiệp 
cần xác định quản trị công ty là yếu tố cốt lõi để đảm bảo 
tăng trưởng hiệu quả, phát triển bền vững trong dài hạn. 
Bên cạnh việc xây dựng một cơ cấu quản trị vững mạnh 
trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam kết 
hợp với việc vận dụng các thông lệ quốc tế về quản trị 
công ty, doanh nghiệp cần ban hành hệ thống các quy chế 
quản lý nội bộ nhằm tạo ra một cơ chế quản trị thống nhất 
và xuyên suốt để kiểm soát, giám sát hoạt động của doanh 
nghiệp một cách chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả, 

góp phần đảm bảo lợi ích của cổ đông và sự hài hòa với lợi 
ích của các bên liên quan. Theo đó, doanh nghiệp có thể 
tập trung thực hiện một số giải pháp như sau:

Hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo thông lệ 
quốc tế và tiếp tục phát triển mô hình quản trị bền vững.

Theo OECD, 2006, Bộ Hướng dẫn Quản trị công ty đối với 
doanh nghiệp Nhà nước (3), trong đó đưa ra 6 nguyên tắc 
cơ bản của quản trị công ty đối với doanh nghiệp Nhà 
nước như sau: 

Nguyên tắc 1: Đảm bảo khuôn khổ luật pháp hiệu quả 
cho các doanh nghiệp Nhà nước: đảm bảo thị trường cạnh 
tranh công bằng giữa doanh nghiệp Nhà nước và doanh 
nghiệp tư nhân, tránh bóp méo thị trường; 

Nguyên tắc 2:  Nhà nước đóng vai trò là chủ sở hữu

Nguyên tắc 3:  Đối xử công bằng giữa các cổ đông

Nguyên tắc 4: Quan hệ với các bên có quyền lợi liên quan

Nguyên tắc 5:  Minh bạch và công bố thông tin

Nguyên tắc 6: Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị các 
doanh nghiệp Nhà nước. 

Các doanh nghiệp cần có chế độ đãi ngộ, tạo động lực phù 
hợp cho Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm soát 
nhằm tăng động lực làm việc cho Hội đồng Quản trị, Ban 
Kiểm soát và Ban Lãnh đạo nhưng vẫn bảo vệ lợi ích của cổ 
đông. Cơ chế lương thưởng nên được xây dựng theo một 
cách gắn kết quyền lợi giữa Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm 
soát và Ban Lãnh đạo với quyền lợi của cổ đông, ví dụ như 
chế độ lương thưởng được đánh giá và xác định gắn liền 
với hiệu quả kinh doanh của công ty. Trong trường hợp 
công ty thua lỗ, không chi trả cổ tức thì Hội đồng Quản trị, 
Ban Kiểm soát và Ban Lãnh đạo có thể không nhận hoặc 
nhận một mức chế độ thấp hơn để chia sẻ với các cổ đông 
trong giai đoạn khó khăn, tạo sự công bằng hơn giữa cổ 
đông với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Lãnh 
đạo. Để làm được điều này các doanh nghiệp cũng cần 
phải xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội 
đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát một cách 
cụ thể (có thể xây dựng các mô hình KPI để đánh giá, …).

Xem xét cổ phần hóa mạnh dạn hơn để giảm dần tỷ lệ sở 
hữu Nhà nước: Thực tế ở Việt Nam cho thấy, tỷ lệ sở hữu 
nhà nước ở mức cao đang là trở ngại lớn cho động lực 
pháp triển của các doanh nghiệp nói chung và nâng cao 
hiệu quả của hoạt động quản trị công ty nói riêng. Những 

lợi ích chính trị và kinh tế chồng chéo; tư tưởng “cha chung 
không ai khóc”; áp lực cạnh tranh, động lực phát triển thấp 
đã, đang và sẽ là những nhược điểm cố hữu làm chậm 
sự phát triển của các doanh nghiệp Nhà nước từ nhiều 
chục năm nay. Nếu không có một lộ trình giải quyết dứt 
điểm thực tế này, sẽ khó mà phát huy được hoạt động 
quản trị công ty.

Nới lỏng giới hạn về sở hữu nước ngoài: Việc giới hạn sở 
hữu nước ngoài ở một số ngành đặc biệt là cần thiết, tuy 
nhiên thực tế ở Việt Nam đã chứng minh việc giới hạn 
này cũng là một yếu tố ảnh hướng đến hoạt động quản 
trị công ty cũng như làm thu hẹp thị trường vốn của nền 
kinh tế. Và một điều chắc chắn, việc giới hạn cổ phần nước 
ngoài đã làm cho chi phí vốn cao hơn đáng kể.

Ngoài ra, theo kết quả khảo sát của Tổ chức tài chính quốc 
tế (IFC) tại Việt Nam, các doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu 
nước ngoài cao lại thường có cơ cấu quản trị cũng như 
mức độ tuân thủ các nguyên tắc quản trị tốt hơn. Hình 
dưới đây do IFC khảo sát đánh giá tại Việt Nam cho năm 
2011 đã thể hiện rõ điều này: 25 công ty đứng đầu về xếp 
hạng tuân thủ nguyên tắc quản trị của OECD có tỷ lệ sở 
hữu nước ngoài cao nhất 27,7%; trong khi 25 công ty đứng 
cuối trong bảng xếp hạng chỉ có tỷ lệ sở hữu nước ngoài 
ở mức 11,7%.

Kết luận

Chủ trương cải tổ hệ thống doanh nghiệp của Nhà nước 
trong thời gian qua thông qua cổ phần hóa các doanh 
nghiệp Nhà nước nhằm thu hút được nguồn vốn từ xã hội 
để phát triển doanh nghiệp là đúng đắn và cơ bản đã đạt 
được những mục tiêu đặt ra. Mặc dù hoạt động của các 
doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa đã chứng tỏ 
tác dụng to lớn của nó, song thực tế các doanh nghiệp Nhà 
nước đã được cổ phần hóa đang phải đối mặt với không 
ít vấn đề khó khăn, chưa có hướng giải quyết mà nguyên 

1. Báo cáo phát triển bền vững, Tập đoàn Bảo Việt, 
2013

2. Hoàng Anh Duy và Lại Việt Anh, nghiên cứu 
khoa học tại Đại học Ngoại thương, 2013. 

3. Hướng dẫn của OECD về Quản trị Công ty trong 
Doanh nghiệp Nhà nước

nhân trực tiếp là do vấn đề quản trị công ty sau cổ phần 
hóa không có nhiều thay đổi so với trước.

Trong một một xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra ngày 
càng sâu và rộng như hiện nay với áp lực hiệu quả hoạt 
động, hiệu quả kinh doanh ngày càng lớn thì việc cải thiện, 
nâng cao hoạt động quản trị công ty theo các chuẩn mức 
quốc tế đang là một yêu cầu cấp thiết, quan trọng giúp 
các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng 
tối đa các nguồn lực để phát triển, đặc biệt là nguồn lực 
về tài chính, tạo lòng tin cũng như thương hiệu của mình 
trên thị trường trong và ngoài nước. Ngoài các giải pháp 
kiến nghị bên trên, các doanh nghiệp cũng cần vận động 
không ngừng để tìm ra những phương hướng, giải pháp 
cho riêng mình theo từng hoàn cảnh, điều kiện phù hợp từ 
đó tối đa hoá được năng lực quản trị công ty, cải thiện hiệu 
quả doanh nghiệp.
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Theo kết quả khảo sát gian lận toàn cầu năm 2014 của 
PwC, cứ 1 trong 3 đối tượng được khảo sát cho biết tổ chức 
của họ đã phải đối mặt với các vụ gian lận. Xét dưới góc 
độ lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh thì dịch vụ 
tài chính và bảo hiểm là 2 trong số những lĩnh vực xảy ra 
nhiều vụ gian lận nhất với 49% và 35% số tổ chức được 
khảo sát xác nhận.

Báo cáo gian lận toàn cầu năm 2014  của ACFE (Association 
of certified fraud examiners - Hiệp hội các nhà điều tra 
gian lận) chỉ ra rằng một tổ chức/doanh nghiệp điển hình 
có thể mất 5% doanh thu mỗi năm vì gian lận. Nếu tính 
trên GDP toàn cầu năm 2013 thì số tiền có thể bị thất thoát 
vì gian lận là gần 3,7 nghìn tỷ đô la Mỹ.

Chỉ cần hai dữ liệu trích dẫn trên cũng đủ để nhận thấy 
khả năng xảy ra và ảnh hưởng của rủi ro gian lận đối với 
một doanh nghiệp là không hề nhỏ; và trên thực tế, không 
có một doanh nghiệp nào miễn nhiễm với gian lận. Vậy 
doanh nghiệp cần làm gì để đối phó với gian lận? 

Gian lận, tam giác gian lận và hậu quả của gian lận 
Trước hết cần phải hiểu gian lận là gì? Khi nào thì gian lận 
xảy ra? Gian lận có thể tác động tới một doanh nghiệp đến 
mức nào?

Nhận diện hành vi gian lận

Gian lận là “bất cứ hành vi phạm pháp nào có dấu hiệu lừa 
đảo, cố ý che giấu, hoặc dối trá. Các hành vi này không phụ 
thuộc vào việc có cấu thành bạo lực/vũ lực hay không. Các 
bên và các tổ chức gian lận nhằm chiếm đoạt tiền, tài sản, 
hoặc dịch vụ; nhằm tránh phải trả hay mất dịch vụ; hoặc 
nhằm phục vụ cho các lợi ích kinh tế hoặc cá nhân” . Ngắn 
gọn hơn thì một hành vi sẽ là gian lận nếu nó hội đủ ba 
yếu tố bao gồm: là một hành vi lừa đảo cố ý, người gian 
lận thu được một lợi ích đồng nghĩa với việc nạn nhân bị 
mất lợi ích (có thể bằng hoặc cao hơn lợi ích người gian 
lận thu được). 

Các hình thức gian lận phổ biến nhất bao gồm chiếm dụng 
tài sản (asset misappropriation); gian lận trong quá trình 
mua sắm trang thiết bị, tài sản (procurement fraud); hối 
lộ và tham nhũng (bribery & corruption); tội phạm mạng 
(cybercrime), gian lận kế toán (accounting fraud).

Mức độ phổ biến của gian lận theo lĩnh vực, ngành 
nghề sản xuất, kinh doanh

Ba yếu tố cấu thành một hành vi gian lận

Các hình thức gian lận phổ biến

Nguồn: http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/

Nguồn: http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey/

Mở  đầu

Nguồn: Appendix E, Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide, IIA, AICPA, ACFE

KHỐI KIỂM TOÁN NỘI BỘ 
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Gian lận     kiểm soát Gian lận&
STT Hình thức gian lận Rủi ro chi tiết

1 Gian lận kế toán và 
báo cáo tài chính

• Báo cáo sai doanh thu (doanh thu khống, ghi nhận trước doanh thu…); 
• Báo cáo sai chi phí (ghi nhận toàn bộ chi phí đối với chi phí phân bổ theo kỳ); 
• Phản ánh sai bảng cân đối kế toán:

- Định giá sai giá trị tài sản (các khoản phải trả, mua bán và sáp nhập, vốn hóa tài sản vô hình);
- Phân loại tài sản sai;
- Phương pháp khấu hao không phù hợp; 
- Che giấu các khoản chi phí & các khoản phải trả (vốn hóa chi phí, các khoản thuế phải nộp…);
- Làm giả hoặc sửa số liệu công bố;
- Che giấu việc chiếm dụng tài sản;
- Che giấu các khoản chi phí và các khoản thu không được phép thực hiện;
- Che giấu các vụ mua bán và sử dụng tài sản không được phép thực hiện. 

2 Chiếm dụng
• Tài sản hữu hình:

- Chiếm dụng tiền mặt (báo cáo sai doanh thu bán hàng, giả số liệu kế toán, ăn trộm tiền mặt…);
- Gian lận chi phí (làm giả các khoản hoàn lại, dùng quỹ của công ty để chi tiêu cá nhân…);
- Gian lận tiền lương (nhân viên “ma”, làm giả số giờ làm việc & lương, hoa hồng bán hàng);
- Chi phí bồi hoàn (chi phí khống, báo cáo chi phí cao hơn so với thực tế, chi trả trùng chi phí…);
- Khoản cho vay (người vay “ma”, làm giả thông tin để vay, sử dụng một khoản thế chấp cho 
nhiều khoản vay…);
- Bất động sản (gian lận trong định giá…);
- Chuyển khoản (lộ mã bảo mật hệ thống…); 
- Séc & thẻ tín dụng (ăn cắp séc, mất thẻ tín dụng, thẻ tín dụng được sử dụng bởi người  
không phải là chủ thẻ…);
- Trục lợi bảo hiểm (phí bảo hiểm, các khoản chi trả khống, các khoản bồi thường tử kỳ 
khống, sắp đặt tai nạn xe cơ giới,…);

• Tài sản vô hình:
- Ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ;

3 Tham nhũng • Hối lộ và tiền “lót tay” cho công ty, cá nhân, quan chức;
• Chi trả các khoản chi tiêu cá nhân từ quỹ công ty, ăn cắp tài sản vật chất;
• Nhận các khoản hối lộ, khoản “lót tay”, khoản “ăn chia”:

- Gian lận thầu;
- Khoản ăn chia như: cấu kết với khách hàng/nhà cung cấp, kê “vống” hóa đơn;
- Các khoản trả phi pháp như: quà tặng, du lịch, giải trí, vay,…;
- Xung đột lợi ích trong mua, bán,…;

• Rửa tiền;
• Đồng phạm trong các vụ gian lận do người khác (như khách hàng, đối tác…) thực hiện.

Danh mục một số rủi ro gian lận doanh nghiệp có thể gặp phải
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Tam giác gian lận (fraud triangle)

Điều gì thúc đẩy một cá nhân, một nhóm người hay một tổ chức lừa đảo để thu lợi ích? Theo lý thuyết mô hình “tam 
giác gian lận” (fraud triangle), khi một hoàn cảnh hội đủ ba yếu tố động cơ (motive), cơ hội (opportunity) và sự biện minh 
(rationalization) thì gian lận sẽ xảy ra. 

Một tư vấn viên bảo hiểm có người thân mắc bệnh hiểm nghèo cần gấp một số tiền lớn để chữa trị trong khi gia đình gặp 
khó khăn về tài chính. Đây chính là động cơ. Tư vấn viên này thu được số phí bảo hiểm lớn từ nhiều khách hàng và nắm được 
sơ hở trong quá trình kiểm soát việc thu và nộp phí bảo hiểm từ tư vấn viên của Công ty như sau: Công ty không có cơ chế 
để kiểm tra việc khách hàng đã nộp phí cho tư vấn viên và không theo dõi được ngày khách hàng thực nộp phí cho tư vấn 
viên; công ty có cơ chế để kiểm tra và xử phạt tư vấn viên chậm nộp phí về Công ty nhưng trên thực tế quy định này không 
được thực hiện. Đó chính là cơ hội. Tư vấn viên tự biện minh rằng  sẽ chỉ mượn tạm tiền của Công ty trong một vài ngày để 
nộp tiền chữa trị cho người thân, sau đó khi nhận được tiền hỗ trợ của mọi người trong gia đình, sẽ trả lại Công ty đầy đủ. 
Đây gọi là sự biện minh.

Hậu quả của gian lận đối với một tổ chức/ doanh nghiệp

Hẳn nhiên khi gian lận xảy ra, một doanh nghiệp sẽ bị thất thoát về tài sản, tiền bạc. Nhưng hơn thế nữa, doanh nghiệp còn 
chịu những chi phí, thiệt hại gián tiếp không hề nhỏ từ hậu quả kéo theo của gian lận như năng suất giảm, văn hóa/chuẩn 
mực đạo đức trong doanh nghiệp lung lay, danh tiếng bị ảnh hưởng hoặc thậm chí có thể bị hủy hoại, theo đó là sự sụt giảm 
về doanh thu, khó khăn khi gia nhập các thị trường mới do các vấn đề pháp lý, chứng khoán không được giá, chi phí điều 
tra, khắc phục… 

Hãy thử nhìn vào số liệu khảo sát của PwC năm 2014. Xét về chi phí tài chính trực tiếp, 18% trong số các doanh nghiệp tham 
gia khảo sát là nạn nhân của gian lận bị thất thoát từ 01 triệu đến 100 triệu đô la Mỹ. Tỷ lệ các doanh nghiệp chịu thiệt hại từ 
100 nghìn đến dưới 01 triệu đô la Mỹ là 26%. 

Ngoài chi phí tài chính trực tiếp, kết quả khảo sát cho thấy gian lận còn dẫn tới các hậu quả như: văn hóa doanh nghiệp hay 
chuẩn mực đạo đức của nhân viên bị suy yếu (31%); thương hiệu/danh tiếng và các mối quan hệ thương mại bị ảnh hưởng 
(17%); mối quan hệ với cơ quan chức năng bị tác động (15%); cổ phiếu giảm giá trị (3%). 

Tam giác gian lận

Tác động tài chính của gian lận đối với doanh nghiệp

Ảnh hưởng khác của gian lận

Việc đánh giá và kiểm soát rủi ro gian lận là cần thiết đối 
với một doanh nghiệp nhằm đảm bảo khả năng xảy ra 
cũng như các tác động của gian lận được duy trì ở mức độ 
mà doanh nghiệp đó chấp nhận.

05 nguyên tắc quản lý rủi ro gian lận 

Hướng dẫn thực hành về quản lý rủi ro gian lận (Managing 
the business risk of fraud: a practical guide) do IIA ( Institute 
of Internal Auditors - Viện Kiểm toán nội bộ), AICPA (The 
American Institute of certified public accountatns – Hiệp 
hội kế toán công chứng Mỹ), ACFE phối hợp thực hiện chỉ 
ra 05 nguyên tắc giúp doanh nghiệp chủ động thiết lập 
một môi trường quản lý rủi ro gian lận hiệu quả bao gồm:

Nguyên tắc 1 – Quản trị rủi ro gian lận: Xây dựng và triển 
khai chương trình quản lý rủi ro gian lận, trong đó nêu rõ 
kỳ vọng của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành cấp cao 
đối với việc quản lý rủi ro gian lận;

Nguyên tắc 2 – Đánh giá rủi ro gian lận: Định kỳ đánh giá 
mức độ rủi ro gian lận (fraud risk exposure);

Nguyên tắc 3 – Ngăn chặn gian lận: Thiết lập các kiểm soát 
phòng ngừa nhằm ngăn chặn các sự kiện rủi ro gian lận 
trọng yếu tiềm tàng có thể xảy ra;

Nguyên tắc 4 – Phát hiện gian lận: Thiết lập các kiểm soát 
phát hiện nhằm phát hiện các sự kiện gian lận đã/đang 
xảy ra;

Nguyên tắc 5 – Điều tra và khắc phục gian lận: Thiết lập cơ 
chế báo cáo để thu thập thông tin về các sự kiện gian lận 
tiềm tàng, và sử dụng phối hợp nhiều biện pháp trong việc 
điều tra và khắc phục nhằm xử lý kịp thời và thỏa đáng các 
sự kiện gian lận tiềm tàng.

Quản trị rủi ro gian lận

Các quy trình quản trị gian lận hiệu quả là nền tảng cho 
hoạt động quản lý rủi ro gian lận. Hội đồng quản trị (HĐQT) 
hay cấp ra quyết định cao nhất của một doanh nghiệp 
đóng vai trò then chốt trong các quy trình quản trị gian lận 
này. Họ sẽ quyết định “khả năng chịu đựng gian lận” hay 
mức độ chấp nhận rủi ro gian lận của doanh nghiệp; đồng 
thời thông qua cách thức quản trị của mình, họ “định hình” 
nên văn hóa hay chuẩn mực đạo đức liên quan tới hành vi 
gian lận tại doanh nghiệp. 

Vai trò của HĐQT được thể hiện thông qua việc đảm bảo 
các thông lệ quản trị của họ quyết định cách thức quản lý 

rủi ro gian lận và ban điều hành sẽ thực hiện các chính sách 
khuyến khích các hành vi đạo đức được chấp nhận (chính 
sách này cần bao gồm cả quy trình tố giác, trong đó quy 
định/hướng dẫn nhân viên, khách hàng, đối tác, và bên 
thứ ba liên quan khác…báo cáo các vụ việc không phù 
hợp với văn hóa/chuẩn mực đạo đức đã thiết lập). HĐQT 
cũng cần phải giám sát hiệu quả của hoạt động quản lý rủi 
ro gian lận của doanh nghiệp. 

Nguồn: Trang 13, báo cáo Economic crime: A threat to business globally, 
PwC’s 2014 global economic crime survey

Nguồn: Trang 11, báo cáo Economic crime: A threat to business globally, 
PwC’s 2014 global economic crime survey

OB

Không rõ
UB

SB

NOB
OSB QTB

M NM OM P M QM RM S M

NM NR OM OR P M P R

P N
O U

N T

N V

N T

N V

N R

N R

P

O

M R M R



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

SỐ 02 / 2015
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM  

2120

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp cần xây dựng một chương trình quản lý rủi ro gian lận phù hợp với quy mô và độ phức tạp của doanh 
nghiệp mình. Hướng dẫn thực hành về quản lý rủi ro gian lận chỉ ra các thành tố cần có trong một chương trình quản lý 
rủi ro gian lận như sau:

STT Thành tố Nội dung

1 Vai trò và trách nhiệm  
• Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc quản lý rủi ro gian lận: 
- Hội đồng Quản trị – giám sát để đảm bảo Ban điều hành xây dựng và duy trì một chương trình 
quản lý rủi ro gian lận hiệu quả xuyên suốt toàn tổ chức;
- Ủy ban Kiểm toán (hoặc bộ phận giám sát tương đương) – hỗ trợ HĐQT trong việc giám sát hiệu 
quả chương trình quản lý rủi ro của tổ chức (xem xét công việc của Ban điều hành, Kiểm toán nội 
bộ, Kiểm toán độc lập), bao gồm cả hành vi gian lận của lãnh đạo cấp cao;
- Ban điều hành – chịu trách nhiệm chính trong việc thiết kế và triển khai chương trình quản lý rủi 
ro gian lận hiệu quả trong tổ chức;
- Cán bộ nhân viên – tham gia hỗ trợ chương trình quản lý rủi ro gian lận của tổ chức (nhận thức 
chung, báo cáo về các trường hợp nghi ngờ gian lận, hợp tác trong quá trình điều tra). 
- Kiểm toán nội bộ – cung cấp đánh giá khách quan cho HĐQT và Ban điều hành về hiệu quả và 
hiệu lực của các kiểm soát gian lận, đảm bảo các rủi ro gian lận đã được nhận diện đầy đủ và hợp 
lý, bao gồm cả rủi ro lãnh đạo cấp cao bỏ qua các chốt kiểm soát.
• Vai trò và trách nhiệm của các bên cần được nêu rõ trong các văn bản chính thống của tổ chức 
như chính sách, mô tả công việc, quy định CNNV, và/ hoặc văn bản ủy quyền.

2 Cam kết • Hội đồng Quản trị và Ban điều hành nên tuyên bố rõ ràng về cam kết của HĐQT và BĐH đối với 
việc quản lý rủi ro gian lận thông qua việc tích hợp cam kết này vào các giá trị/nguyên tắc cốt lõi và 
quy tắc đạo đức của tổ chức; hoặc ban hành một văn bản riêng gửi tới toàn thể cán bộ nhân viên, 
nhà cung cấp, khách hàng của tổ chức trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý rủi 
ro gian lận, đánh giá khả năng đối mặt với rủi ro gian lận của tổ chức và xác định trách nhiệm của 
từng cá nhân trong tổ chức trong việc hỗ trợ quản lý rủi ro gian lận.

3 Nhận thức về gian lận • Chương trình nhận thức về gian lận (bao gồm các hình thức như đánh giá định kỳ, đào tạo, truyền 
thông thường xuyên) đóng vai trò như một biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, giúp nâng cao nhận 
thức của tổ chức đối với vấn đề gian lận. 
• Việc đào tạo đối với thành viên HĐQT và thành viên các Ủy ban thuộc HĐQT cũng cần được cân nhắc.

   4 Quy trình xác nhận • Là việc tổ chức yêu cầu các lãnh đạo, cán bộ nhân viên, nhà cung cấp xác nhận rằng họ đã đọc, 
hiểu, và tuân thủ quy tắc đạo đức, chính sách kiểm soát gian lận, và các văn bản quy định tương tự 
nhằm hỗ trợ chương trình quản lý rủi ro gian lận của tổ chức.

5 Báo cáo về xung đột 
lợi ích

• Cần thiết lập một cơ chế để các lãnh đạo, cán bộ nhân viên, và nhà cung cấp có thể báo cáo tổ 
chức về các sự kiện xung đột lợi ích có thể xảy ra hoặc đã xảy ra. Các cơ chế này cũng cần được liên 
kết với chương trình quản lý rủi ro gian lận.

   6 Đánh giá rủi ro gian lận • Nền tảng của một chương trình quản lý rủi ro gian lận hiệu quả nằm ở khâu đánh giá rủi ro. 
• Đánh giá rủi ro gian lận là việc nhận diện các gian lận có thể xảy ra trong tổ chức và xác định 
các biện pháp kiểm soát nhằm giảm thiểu rủi ro này. Việc đánh giá cần được thực hiện một cách 
thường xuyên và có hệ thống.

7 Cơ chế báo cáo và bảo 
vệ người tố giác 
gian lận

• Các cách thức để báo cáo về các trường hợp nghi ngờ gian lận (ví dụ trang gian lận trên website 
của tổ chức, thanh tra viên, đường dây nóng tố giác gian lận...) cần được xác định và truyền thông 
rõ ràng.
• Để khuyến khích việc báo cáo kịp thời các vụ vi phạm, tổ chức nên truyền thông về cơ chế bảo vệ 
đối với cá nhân thực hiện việc báo cáo (cơ chế bảo vệ người tố giác).

8 Quy trình điều tra • Quy trình điều tra cần được thiết lập, trong đó xác định rõ ai sẽ thực hiện việc điều tra (nhân sự 
trong tổ chức hay thuê chuyên gia bên ngoài).

9 Cơ chế xử lý • Chế tài đối với người có hành vi gian lận (ví dụ chấm dứt hợp đồng lao động, báo cáo tới cơ quan 
quản lý và cơ quan pháp luật…) cũng cần được quy định rõ.
• Ngoài ra, khi gian lận xảy ra trong tổ chức, cần có cơ chế rà soát lại để xác định các lỗ hổng kiểm 
soát và có biện pháp khắc phục.

10 Đảm bảo chất lượng • Chương trình quản lý rủi ro gian lận cần mô tả cụ thể cách thức Ban điều hành sẽ định kỳ đánh 
giá hiệu quả của chương trình quản lý rủi ro gian lận và theo dõi sự cải tiến (ví dụ đo lường và phân 
tích dữ liệu, so sánh đối chuẩn, điều tra/khảo sát…).

11 Theo dõi liên tục • Chương trình quản lý rủi ro gian lận cùng các văn bản quy định có liên quan cần được thường 
xuyên rà soát và cập nhật đảm bảo phù hợp với những thay đổi trong tổ chức.

Đánh giá rủi ro gian lận

Mục đích của việc đánh giá rủi ro gian lận là nhằm thấu hiểu về rủi ro gian lận, đồng thời xác định các rủi ro cụ thể có tác 
động trực tiếp hoặc gián tiếp tới doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần xác định cách thức đánh giá rủi ro phù hợp với quy mô, 
độ phức tạp và mục tiêu của doanh nghiệp. Đánh giá rủi ro gian lận có thể được tích hợp trong quá trình đánh giá rủi ro 
chung của toàn bộ doanh nghiệp hoặc có thể được thực hiện riêng. Dù được tiến hành dưới hình thức nào thì việc đánh giá 
rủi ro gian lận cũng phải bao gồm các bước nhận diện rủi ro, đánh giá khả năng và ảnh hưởng của rủi ro.

Rủi ro gian lận có thể được xác định từ nguồn thông tin bên ngoài, bên trong doanh nghiệp và việc đánh giá các động cơ và 
cơ hội dẫn tới hành vi gian lận. Cần xem xét tới tác động tài chính và các tác động phi tài chính như báo cáo tài chính, hoạt 
động, danh tiếng, các yêu cầu về tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp khi đánh giá khả năng và ảnh hưởng của rủi ro gian lận.
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Phòng ngừa và phát hiện rủi ro gian lận

Các kiểm soát phòng ngừa gian lận bao gồm các chính 
sách, quy trình, hoạt động đào tạo và truyền thông nhằm 
ngăn chặn gian lận xảy ra. Các kiểm soát phát hiện tập 
trung vào các hoạt động và kỹ thuật nhằm nhận biết kịp 
thời xem gian lận đã và/hoặc đang xảy ra hay không. Kiểm 
soát phòng ngừa đóng vai trò là tầng phòng vệ thứ nhất 
trong việc giảm thiểu rủi ro gian lận. 

Trên thực tế, các biện pháp kiểm soát phát hiện gian lận 
cũng đồng thời là các biện pháp ngăn chặn gian lận hiệu 
quả. Rõ ràng rằng khi các cá nhân trong một doanh nghiệp 
ý thức được về sự tồn tại của một chương trình hay một 
loạt các cách thức nhằm phát hiện ra gian lận thì họ cũng 
dè chừng hơn khi có ý định gian lận. 

Gian lận xuất phát từ hành vi sai trái của con người. Chính 
vì vậy biện pháp kiểm soát phòng ngừa hữu hiệu nhất là 
kiểm soát hiệu quả quy trình tuyển dụng, đào tào; đồng 
thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông về chương trình 
quản lý rủi ro gian lận trong toàn tổ chức. 

Theo khảo sát năm 2014 của ACFE, phần lớn các vụ gian 
lận được phát hiện là do tố giác (42,2% các vụ gian lận 
được khảo sát). Tiếp đến là nhờ vào sự rà soát của cấp quản 
lý (16%) và hoạt động kiểm toán nội bộ (14.1%). Các biện 
pháp khác như đối chiếu số liệu kế toán, kiểm tra chứng từ/
tài liệu, kiểm toán độc lập, giám sát, kiểm soát tự động… 
tỏ ra không hiệu quả. Các cuộc khảo sát năm 2010, 2012 
của ACFE cũng cho kết quả tương tự. 

Bước xử lý Chi tiết bước xử lý

I. Lập kế hoạch điều tra gian lận
1. Tiếp nhận thông tin về vụ việc nghi ngờ gian lận
2. Đánh giá vụ việc nghi ngờ gian lận
3. Lập Kế hoạch điều tra gian lận (bao gồm việc thành lập đội điều tra gian lận)

II. Tiến hành điều tra gian lận

Một cuộc điều tra gian lận thường bao gồm các công việc sau:
1. Phỏng vấn;
2. Thu thập bằng chứng;
3. Kiểm tra dữ liệu điện tử;
4. Phân tích bằng chứng;
Các bước thực hiện và kết quả thu thập cần được ghi chép/lập thành văn bản một cách đầy 
đủ.

III. Báo cáo kết quả điều tra Các cấp nhận thông tin báo cáo bao gồm: các bên giám sát cuộc điều tra như quản lý cấp cao, 
giám đốc điều hành, bộ phận pháp chế tuân thủ…

IV. Hành động khắc phục Hành động khắc phục có thể được thực hiện trước hoặc sau khi cuộc điều tra kết thúc.

Nguồn: Trang 19, báo cáo Report to the nations on occupational fraud and abuse, 2014 global fraud study, ACFE

Nguồn: Managing the business risk of fraud: a practical guide, IIA, AICPA, AFCE, 2008

Kết luận
Rủi ro gian lận phức tạp và khó kiểm soát là do liên quan 
tới hành vi của con người. Các vụ gian lận rất khó để phát 
hiện. Như đã nhắc tới ở trên, phần lớn các vụ việc gian 
lận được phát hiện là nhờ vào tố giác. Thời gian để làm 
sáng tỏ một vụ gian lận cũng tương đối dài. Theo khảo 
sát năm 2014 của AFCE, trung bình mất 1,5 năm để phát 
hiện ra một vụ gian lận. Thử tưởng tượng gian lận kéo dài 
1,5 năm đồng nghĩa với việc doanh nghiệp bị thất thoát 
tài sản trong 1,5 năm. Con số thiệt hại có thể vô cùng lớn. 
Chưa kể doanh nghiệp cũng sẽ mất rất nhiều thời gian và 
công sức để thu hồi lại tiền bị mất cắp vì gian lận; và thông 
thường các doanh nghiệp không thể thu hồi lại được toàn 
bộ số tiền đã mất. Lỗi hoặc sai sót nhỏ thường không gây 
ảnh hưởng/hậu quả lớn nhưng gian lận dù nhỏ có thể gây 
ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp (làm xói mòn tính trung 
thực của nhân viên và uy tín của doanh nghiệp). Việc thiết 
lập một hệ thống quản lý và kiểm soát rủi ro gian lận hiệu 
quả không thể giúp doanh nghiệp triệt tiêu được rủi ro 
gian lận nhưng nhờ vào hệ thống đó mà doanh nghiệp 
có thể giảm thiểu được khả năng xảy ra và tác động của 

Điều tra gian lận

Không một hệ thống kiểm soát nào có thể đảm bảo xóa bỏ hoàn toàn rủi ro gian lận. Rủi ro gian lận luôn tồn tại, dù doanh 
nghiệp có áp dụng biện pháp kiểm soát mạnh tới đâu. Do đó, doanh nghiệp luôn phải lường trước các “kịch bản” gian lận 
xảy ra để kịp thời ứng phó và tối thiểu hóa được các thiệt hại. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần thiết lập một hệ thống xử 
lý, điều tra, rà soát gian lận. Hệ thống này cần đảm bảo phản ứng nhanh, hiệu quả và bảo mật. 

gian lận. Dù sao một doanh nghiệp xây dựng hàng phòng 
vệ gian lận sẽ được bảo vệ tốt hơn một doanh nghiệp “trơ 
trọi” trước rủi ro gian lận.

Quy trình xử lý một vụ gian lận xảy ra có thể bao gồm các bước như sau

Hình 8 – Các hình thức phát hiện gian lận

1. Report to the nations on occupational fraud 
and abuse, 2014 global fraud study, ACFE;
2. Managing the business risk of fraud: a practical 
guide, IIA, AICPA, AFCE, 2008
3. Economic crime: A threat to business globally, 
PwC’s 2014 global economic crime survey;
4. Section III – Fraud risks and controls, Part 2 – 
Internal audit practice, IIA, 2013
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Thương hiệu ngân hàng

Thương hiệu ngân hàng (NH) là một loại hình thương hiệu 
dịch vụ, gắn với hoạt động và những sản phẩm, dịch vụ 
của NH. Thương hiệu NH có thể được tiếp cận đồng thời cả 
ở cấp độ thương hiệu doanh nghiệp (DN) (Vietcombank là 
thương hiệu của NHTM cổ phấn Ngoại thương Việt Nam; 
Vietinbank - thương hiệu của NHTM cổ phần Công thương 
Việt Nam...) và cấp độ thương hiệu sản phẩm (dịch vụ tín 
dụng cá nhân, dịch vụ tín dụng sản xuất của Vietcombank 
và Vietinbank...). Nói đến thương hiệu NHTM là nói đến các 
dấu hiệu để phân biệt, các hình ảnh và ấn tượng về các 
dịch vụ NHTM và các hoạt động của chính NHTM này với 
các NHTM khác.

Trong phạm vi bài viết này, thương hiệu NHTM được tiếp 
cận ở phạm vi hẹp hơn, nghĩa là đề cập chủ yếu ở cấp độ 
thương hiệu sản phẩm - thương hiệu các sản phẩm dịch 
vụ của các NHTM. Khi đó, các hoạt động nhằm phát triển 
thương hiệu được phân tích trong các tương tác với các 
đối tượng khách hàng khác nhau, còn các mối quan hệ 
và tương tác giữa các NHTM với chính quyền, các cơ quan 
quản lý, các nhà cung câp dịch vụ khác sẽ không được đề 
cập trong phạm vi bài viết.

Phát triển thương hiệu ngân hàng

Theo thời gian, trước sức ép cạnh tranh, mọi DN (trong 
đó có các NHTM) luôn phải tìm cách cho thương hiệu của 
mình ngày càng mạnh hơn cả về chiều rộng và chiều sâu, 
nghĩa là làm cho thương hiệu có sức ảnh hưởng lớn hơn, 
mức độ bao quát nhiều hơn với các nhóm sản phẩm, dịch 
vụ tương tự trong tương quan so sánh với các đối thủ cạnh 
tranh. Phát triển một thương hiệu nghĩa là làm cho thương 
hiệu đó mạnh hơn. Vậy một thương hiệu sẽ được hiểu là 
mạnh hơn khi nào? Được biết đến nhiều hơn có phải là 
mạnh hơn? Bán được nhiều sản phẩm hơn có phải là mạnh 
hơn? Hay phải được định giá cao hơn thì mới được xem là 
mạnh hơn?

Các nội dung của phát triển thương hiệu bao gồm: (i). Phát 
triển các giá trị cảm nhận của khách hàng đối với sản phẩm 
và doanh nghiệp. (ii). Phát triển các hoạt động truyền thông 
thương hiệu nhằm tạo dựng và củng cố hình ảnh thương 
hiệu, nâng cao nhận thức thương hiệu. (iii). Mở rộng và làm 
mới thương hiệu. (iv). Phát triển các LKTH nhằm gia tăng 
giả trị tài chính của thương hiệu. Như vậy về thực chất, 
hoạt động phát triển thương hiệu nói chung và trong các 
NHTM nói riêng bao gồm rất nhiều các hoạt động riêng lẻ 
khác nhau, trong đó, truyền thông thương hiệu đóng vai trò 
quan trọng và không thể thiếu trong mọi trường hợp.

Sự cần thiết của việc liên kết thương hiệu 

Qua nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng thương hiệu mạnh là 
phải tạo lập được các liên kết mạnh đến nhận thức trong 
tâm trí khách hàng. Liên kết thương hiệu có vai trò hết 
sức quan trọng vì nó là 1 trong 5 tài sản của thương hiệu 
đối với ngân hàng thương mại, gồm: (i)Nhận thức thương 
hiệu;(ii) Lòng trung thành; (iii) Chất lượng cảm nhận;(iv) 
Liên kết thương hiệu; (v) Tài sản khác;

Liên kết thương hiệu nhằm thúc đẩy quyết định sử dụng 
sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp kể cả NH: Ngày nay, 
khi hàng hóa ngày càng đa dạng, phong phú, ranh giới 
giữa sự khác biệt giữa các dòng sản phẩm, dịch vụ gần 
như không còn, thì thương hiệu nào tạo dựng được ấn 
tượng mạnh, thương hiệu nào hiện hữu đầu tiên trong 
tâm trí của khách hàng khi họ nghĩ tới dòng sản phẩm 
đó, thương hiệu đó sẽ có cơ hội tồn tại và phát triển bền 
vững theo thời gian. Liên kết ngân hàng là việc cố gắng 
và nỗ lực của ngân hàng thương mại nhằm tạo ra những 
hình ảnh ấn tượng nhằm kết nối tới tâm trí khách hàng. 
Những liên kết mà ngân hàng thương mại cố gắng tạo 
dựng sẽ là cơ sở để khách hàng lựa chọn, đối sánh khi họ 
sử dụng hoặc lựa chọn sản phẩm nào đó của ngân hàng 
thương mại. Những sản phẩm của ngân hàng thương mại 
tạo dựng nhiều liên kết mạnh, gây dựng được nhiều ấn 
tượng trong tâm trí khách hàng thì việc lựa chọn và sử 
dụng dịch vụ của ngân hàng thương mại đó sẽ dễ dàng 
hơn và nhanh chóng hơn, bởỉ lẽ, liên kết mạnh sẽ mang lại 
niềm tin cũng như sự yên tâm vào đảm bảo về chất lượng 
sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thương mại.

Liên kết giúp truyền tải thông tin và xử lý thông tin tốt 
hơn: Khi một thương hiệu tạo dựng được nhiều liên kết, 
thì việc truyền tải thông tin về thương hiệu, thông tin về 
ngân hàng thương mại đến với khách hàng sẽ được thực 
hiện dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn, những thông tin 
đó được khách hàng dễ chấp nhận, ít xét nét bởi những 
liên kết đó chính là để khách hàng nhìn nhận, đánh giá 
về thương hiệu cũng như chất lượng dịch vụ của NH 
(Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Techcombank, 
MB, ACB, HD Bank...)

Liên kết tạo sự khác biệt cho sản phẩm, dịch vụ ngân 
hàng: Những liên kết mạnh mà thương hiệu của ngân 
hàng thương mại có được chính là cơ sở tạo ra sự khác biệt 
cho sản phẩm, dịch vụ. Với thị trường tài chính cạnh tranh 
khốc liệt như hiện nay, thương hiệu ngân hàng thương 
mại tạo ra được sự khác biệt mới có cơ hội len lỏi vào trong 
tâm trí của khách hàng như Agribank có sản phẩm tiết 
kiệm bậc thang, HSBC có sản phẩm cho vay tiêu dùng thủ 

THS. PHẠM QUANG SỸ - ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA

THS. NGUYỄN THỊ VÂN QUỲNH - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

LIÊN KẾT THƯƠNG HIỆU TẠO SỨC MẠNH CHO

HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Phát triển Liên kết thương hiệu (LKTH) là động lực chủ yếu để 
nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại 
(NHTM), theo đó nhằm tạo ra sức mạnh và khả năng bao quát, 
tác động của thương hiệu đến tâm trí và hành vi của khách 
hàng, công chúng. Một cách tiếp cận mới hơn để phát triển LKTH 
là hoàn thiện và phát triển các LKTH, đặc biệt đối với các thương 
hiệu dịch vụ nói chung và thương hiệu ngân hàng (NH) nói riêng. 
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tục đơn giản gọn nhẹ, Vietcombank có thẻ tín dụng tạo 
đẳng cấp cho khách hàng, Vietinbank phục vụ đối tượng 
cán bộ công chức các bộ ngành cơ quan Trung ương trả 
lương tháng qua thẻ, Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 
vay hộ nghèo và sinh viên.. .).

Liên kết gây dựng thái độ và những ý nghĩ tích cực về 
thương hiệu: Những thương hiệu ngân hàng thương mại 
được khách hàng lựa chọn, những thương hiệu tạo dựng 
được ấn tượng tốt đẹp về chất lượng dịch vụ, thái độ phục 
vụ của nhân viên, uy tín, an toàn, thân thiện (Vietcombank, 
Techcombank, BIDV, MB, Vietinbank, Agribank...).

Một số đề xuất phát triển liên kết thương hiệu cho hệ 
thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Chính phủ cần ổn định môi trường vĩ mô tạo điều kiện 
thuận lợi cho ngân hàng thương mại Việt Nam hoạt động 
trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu và phát triển các liên 
kết thương hiệu. Có chính sách hỗ trợ công bằng đối với 
các ngân hàng thương mại, tạo cơ chế minh bạch. Đây là 
điều kiện tối quan trọng để thị trường tài chính cạnh tranh 
bình đẳng và là áp lực để các ngân hàng thương mại Việt 
Nam đẩy mạnh các hoạt động xây dựng quảng bá thương 
hiệu. Nhà nước cần đưa ra những chính sách, chỉ tiêu cụ 
thể công khai trong cả nước để các ngân hàng thương 
mại căn cứ vào đó triển khai, tránh để tình trạng các ngân 

hàng thương mại tự thực hiện theo những cách thức và 
mục đích riêng, gây ra nhiều tiêu cực và ảnh hưởng không 
tốt đến toàn hệ thống.

Tác động từ Chính phủ 
 
Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động 
ngân hàng và thị trường tài chính phù hợp hơn với thông 
lệ quốc tế và tình hình tại Việt Nam, giúp các ngân hàng 
thương mại có khung pháp lý cụ thể khi thực hiện hoạt 
động của mình.

Thứ hai, Chính phủ cần ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, 
một môi trường vĩ mô ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi 
cho hoạt động các ngành nghề, đặc biệt là ngành tài chính 
ngân hàng, tạo niềm tin cho khách hàng và người dân khi 
tham gia và sử dụng dịch vụ của ngân hàng.

Thứ ba, Nhà nước cần có tác động làm thay đổi môi 
trường văn hóa, tâm lý, thói quen người dân Việt Nam; tạo 
điều kiện cho các dịch vụ ngân hàng đến với người dân 
như thúc đẩy các cơ quan trả lương qua tài khoản, khuyến 
khích người dân thanh toán các dịch vụ qua tài khoản, 
thực hiện thanh toán các tiêu dùng cá nhân không dùng 
tiền mặt..,

Thứ tư, Nhà nước xây dựng và phát triển các tổ chức hỗ trợ 
thông tin cho thị trường tài chính, bằng cách đưa ra những 
chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển các ngân hàng hoạt 
động trong lĩnh vực dịch vụ thông tin.

Thứ năm, thực tế liên kết thương hiệu là thuật ngữ được 
sử dụng rộng rãi trong kinh doanh nhưng lại chưa được 
xác định trong các Bộ luật, vì thế, tới đây liên kết thương 
hiệu có thể đưa vào Luật sở hữu trí tuệ, vì: khi hội nhập 
kinh tế quốc tế các ngân hàng và đặc biệt các ngân hàng 
thương mại cần phải phải chấp nhận yếu tố cạnh tranh 
lành mạnh theo thông lệ quốc tế, vì vậy liên kết thương 
hiệu phải được chấp nhận như là một tài sản thuộc sở hữu 
trí tuệ;

Thứ sáu, cần nâng cao vai trò của Nhà nước trong phát 
triển và quảng bá liên kết thương hiệu, liên kết thương 
hiệu không chỉ đơn thuần là tài sản, uy tín, niềm tin tự hào 
riêng của ngân hàng thương mại mà còn là tài sản chung 
thể hiện cả hai góc độ vật thể và phi vật thể của một quốc 
gia, dưới góc độ vật thể nó là sản phẩm được làm tại nước, 
quốc gia... (Made in...), góc độ phi vật thể thì thông qua 
liên kết thương hiệu sản phẩm hay dịch vụ có thể nói lên, 
hình dung ra một sản phẩm, một quốc gia, một dân tộc.

Cần có sự khác biệt hóa và có điểm nhấn khi giới thiệu về 
một sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại để tạo ra 
điểm nhấn thương hiệu của ngân hàng thương mại trong 
liên kết bộ nhớ của khách hàng.

Tác động từ Ngân hàng Nhà nước

Với tư cách cơ quan quản lý ngành, Ngân hàng Nhà nước 
cần tổ chức tuyên truyền và quảng bá liên kết thương hiệu 
của cả hệ thống ngân hàng, đồng thời có biện pháp ngăn 
chặn những hành vi lạm dụng thương hiệu làm tổn hại 
đến uy tín của các tổ chức tín dụng (TCTD), gây khả năng 
mất an toàn cho toàn hệ thống ngân hàng thương mại.

Có biện pháp để tăng cường tính văn hoá trong xây dựng 
và quảng bá thương hiệu bằng hình thức hội thảo, khảo 
sát, tập huấn các nội dung cơ bản của thương hiệu cho các 
TCTD, nhất là các TCTD hợp tác.

Cần khuyến khích và tạo điều kiện cho các ngân hàng 
thương mại phát triển hoạt động Marketing, xây dựng 
và phát triển thương hiệu. Trong đàm phán tìm kiếm các 
dự án quốc tế hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống ngân hàng 
thương mại cần hướng tới việc trợ giúp về nâng cao năng 
lực Marketing, xây dựng và phát triển liên kết thương hiệu. 
Khẩn trương hoàn thiện cơ chế chính sách và thực thi hệ 
thống văn bản pháp luật để đảm bảo cho hệ thống ngân 
hàng thương mại hoạt động hiệu quả, an toàn, năng động; 
tạo sự bình đẳng cho người dân và các ngân hàng thương 
mại thuộc mọi thành phần kinh tế có thể tiếp cập vốn vay 
của ngân hàng thương mại một cách thuận lợi và hiệu 
quả. Mặt khác, ngân hàng thương mại cần kiểm soát chặt 
chẽ hơn nữa việc thành lập các ngân hàng thương mại mới 
bảo đảm có sự cạnh tranh giữa các ngân hàng được lành 
mạnh, có kiểm soát.

Điều hành chính sách tài chính tiền tệ bằng những chính 
sách linh hoạt hơn, bám sát những biến động của thị 
trường, đưa ra những chính sách phù hợp giữ cho nền 
kinh tế ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng bán 
lẻ của các Ngân hàng Thương mại Nhà nước, ngân hàng 
thương mại cổ phần phát triển bền vững và ổn định.

Ngân hàng Nhà nước có chính sách khuyến khích các 
ngân hàng thương mại nâng cấp và phát triển hệ thống 
thông tin liên ngân hàng. Hệ thống này cho phép các ngân 
hàng xem xét, nghiên cứu, dự báo, cảnh báo sớm những 
xu hướng biến động theo hướng tốt hay xấu của ngành 
tài chính ngân hàng. Điều này sẽ làm giảm bớt rủi ro trong 
hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, giúp 
ngân hàng thương mại đánh giá rủi ro và đánh giá quyết 

định cho vay một cách nhanh chóng, chính xác...

Đối với nội tại các ngân hàng thương mại

Cần bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về xây 
dựng chiến lược  thương hiệu và phát triển liên kết thương 
hiệu để hoạt động của ngân hàng đạt được hiệu quả cao 
trong công tác thông tin tuyên truyền các sản phẩm. Bên 
cạnh đó, các ngân hàng cần đào tạo đội ngũ chuyên gia 
về xây dựng thương hiệu, giỏi về kinh doanh, hiểu biết 
về dịch vụ ngân hàng, có khả năng nắm bắt, dự báo xu 
hướng phát triển của dịch vụ ngân hàng trong tương lai 
cũng như coi trọng việc trang bị kiến thức về sở hữu trí tuệ. 
Trong phạm vi tiềm lực của từng ngân hàng, cần có một 
bộ phận chuyên về PR thương hiệu để giúp cho lãnh đạo 
ngân hàng triển khai và giám sát các hoạt động xây dựng 
và phát triển liên kết thương hiệu theo hướng mọi nhân 
viên ngân hàng đều phải trở thành một đại sứ cho thương 
hiệu của ngân hàng mình.

Ngân hàng Thương mại Nhà nước nên là ngân hàng đi đầu 
trong việc gắn kết với hệ thống ngân hàng thương mại. 
Vì chỉ khi các Ngân hàng Thương mại Nhà nước liên kết 
với nhau trong thực hiện các sản phẩm dịch vụ ngân hàng 
mới, tình trạng lãng phí vốn sẽ không xảy ra và khách hàng 
dễ dàng hơn trong việc lựa chọn sản phẩm dịch vụ tận 
dụng được nguồn vốn vay của khách hàng.

Liên kết thương hiệu là thành tố cấu thành tài sản thương 
hiệu, là một trong những giải pháp khi xây dựng và phát 
triển liên kết thương hiệu của các tổ chức nói chung và 
hệ thống ngân hàng thương mại nói riêng, trong đó có 
ngân hàng thương mại nhà nước là chủ lực. Từ thực trạng 
kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại trên thị 
trường tài chính Việt Nam, cần thiết quan tâm đến xây 
dựng thương hiệu mạnh, liên kết thương hiệu để tạo một 
hình ảnh uy tín, bền vững, lâu đài đối với khách hàng, vì 
vậy đòi hỏi phát huy nội lực từ nội bộ Ngân hàng, Ban điều 
hành ngân hàng thương mại, sự giúp sức của Ngân hàng 
Nhà nước, sự tháo gỡ, hỗ trợ từ Chính phủ nhằm góp phần 
nâng cao năng lực cạnh tranh đối với hệ thống ngân hàng 
thương mại Việt Nam và là công cụ giúp Nhà nước điều 
hành ổn định kinh tế vĩ mô trong thời gian tới 2016 -2020 
và tầm nhìn 2025.
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NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

THS. LÊ HOÀNG ANH - ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM  
THS. MAI BÌNH DƯƠNG - ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG

Đặt vấn đề

Trước xu thế hội nhập, các tổ chức tài chính ngân hàng 
sẽ luôn phải đối phó với sự cạnh tranh cũng như nhiều 
loại hình rủi ro khác nhau. Ở Việt Nam, do xuất phát điểm 
của các ngân hàng trong nước khá thấp so với trung bình 
trong khu vực nên việc phải tập trung phát triển và quan 
tâm đến lợi nhuận được xem là ưu tiên số một. Điều này 
dẫn đến công tác quản lý rủi ro của các ngân hàng Việt 
Nam hầu như vẫn đang bị bỏ ngỏ và chưa được đầu tư 
xây dựng một cách thỏa đáng và chuyên nghiệp. Đó là lí 
do vì sao, tỷ lệ nợ xấu cùng nhiều vấn đề phát sinh do mất 
khả năng kiếm soát đang trở thành bài toán chưa có lời 
giải tại hầu hết các ngân hàng Việt Nam hiện nay và ngay 
chính tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn Việt Nam (Agribank) một định chế tài chính hoạt 
động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 
Lợi nhuận đem lại cho Agribank chủ yếu là từ hoạt động 
tín dụng (chiếm tỷ trọng 90% tổng thu nhập ngân hàng). 
Do vậy, công tác quản trị rủi ro tín dụng có ý nghĩa quyết 
định đối với sự tồn tại và phát triển đi lên của Agribank.
Hiện tại việc xếp hạng tín dụng khách hàng tại Agribank 
được thực hiện thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng 

nội bộ.Tuy nhiên với những rủi ro tín dụng xảy ra hàng 
loạt trong thời gian vừa qua cho thấy hệ thống xếp hạng 
tín dụng nội bộ tại Agribank vẫn còn nhiều hạn chế chưa 
kể việc xếp hạng tín dụng mất khá nhiều thời gian.

Xuất phát từ thực trạng đó, với mong muốn việc xếp 
hạng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp được 
diễn ra nhanh chóng và chính xác, tác giả đề xuất một 
phương pháp xếp hạng tín dụng mới dựa trên ứng dụng 
mô hình Binary Logistic.

Cơ sở lý thuyết

Cùng với thời gian các ngân hàng thương mại không 
ngừng phát triển các mô hình xếp hạng tín dụng khác 
nhau tùy theo đối tượng xếp loại là cá nhân, doanh 
nghiệp hay tổ chức tín dụng. Các mô hình này được sử 
dụng ổn định và có thể điều chỉnh sau vài năm sử dụng 
khi thấy có nhiều sai xót lớn giữa xếp hạng với thực tế. 
Trong xếp hạng tín dụng đối với doanh nghiệp có thể kể 
đến các mô hình được ứng dụng nhiều như:

Mô hình chỉ số Z (Z Credit scoring Model)

Mô hình chỉ số Z đã được giáo sư Redward I. Altman 
(2003), trường kinh doanh Leonard N. Stern, thuộc trường 
Đại học New York, phát minh thông qua việc phân tích 
một số lượng lớn các công ty tại Mỹ. Đây là công cụ nhằm 
phát hiện nguy cơ phá sản của các công ty, được phát 
minh tại Mỹ nhưng hầu hết vẫn được các nước áp dụng 
với độ tin cậy khá cao.

Các ngân hàng áp dụng mô hình chỉ số Z để phân loại 
rủi ro tín dụng và cho điểm tín dụng đối với các doanh 
nghiệp vay vốn.

Theo Trần Huy Hoàng (2010), mô hình chỉ số Z bao gồm 
5 chỉ số tài chính với các trị số thể hiện tầm quan trọng 
của các chỉ số này trong việc xác định xác suất vỡ nợ 
của người vay, phân loại theo từng loại hình và ngành  
doanh nghiệp:

X1 = Tỷ số Vốn lưu động trên Tổng tài sản (Working 
Capitals/Total Assets)

X2 = Tỷ số Lợi nhuận giữ lại trên Tổng tài sản (Retain 
Earnings/Total Assets)

X3 = Tỷ số Lợi nhuận trước thuế và lãi vay trên Tổng tài sản 
(EBIT/Total Assets)

X4 = Tỷ số Giá trị thị trường của Vốn chủ sở hữu trên Giá 
trị sổ sách của Tổng nợ (Market Value of Total Equity/Book 
Values of Total Liabilities)

X5 = Tỷ số Doanh số/Tổng Tài sản (Sales/Total Assets)

Chỉ số Z càng cao thì xác suất vỡ nợ càng thấp. Khi chỉ số 
thấp hoặc là số âm sẽ là căn cứ xếp khách hàng vào nhóm 
có nguy cơ vỡ nợ cao.

Mô hình đánh giá khả năng tổn thất tín dụng dựa trên hệ thống cơ sở 
dữ liệu đánh giá nội bộ IRB

Mô hình đánh giá khả năng tổn thất tín dụng của khách 
hàng vay dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu nội bộ được đề 
nghị áp dụng tại Hiệp định về tiêu chuẩn vốn quốc tế của 
Ủy ban Basel, gọi tắt là Basel II. Hiệp định này được xây 
dựng vào tháng 6 năm 2004, theo đó các ngân hàng có 
thể sử dụng mô hình dựa trên hệthống dữ liệu nội bộ để 
đánh giá rủi ro tín dụng đối với các khách hàng vay vốn.

Theo Basel Committee on Banking Supervision (2005) với 
mỗi kỳ hạn xác định, tổn thất ước tính về tín dụng được 
tính toán theo công thức:

EL = PD X EAD X LGD

Tổn thất tín dụng phụ thuộc vào 3 biến số: xác suất khách 
hàng không trả được nợ PD (Probability of Default), tổng 
dư nợ của khách hàng tại thời điểm khách hàng không 
trả được nợ EAD (Exposure at Default) và tỷ trọng tổn thất 
ước tính LGD (Loss Given Default).

Mô hình Binary logistic

Mô hình Binary logistic nghiên cứu sự phụ thuộc của một 
biến nhị phân vào các biến độc lập khác. Mục tiêu của các 
mô hình này là sử dụng những nhân tố có ảnh hưởng đến 
một doanh nghiệp (biến độc lập) để xác định khả năng 
những doanh nghiệp này sẽ có nguy cơ phá sản (biến phụ 
thuộc) là bao nhiêu. Nghĩa là, mô hình Binary logistic có thể 

ước lượng xác suất mặc định một doanh nghiệp có nguy 
cơ phá sản là bao nhiêu trực tiếp từ mẫu. Trong xếp hạng 
tín dụng doanh nghiệp người ta thường sử dụng mô hình 
Binary logistic để thể hiện mối quan hệ này.

Theo Simon Jackman (2007), với hồi quy Binary logistic, 
thông tin chúng ta cần thu thập về biến phụ thuộc là một 
sự kiện nào đó có xảy ra hay không, biến phụ thuộc Y lúc 
này có hai giá trị 0 và 1, với 0 là không xảy ra sự kiện ta 
quan tâm và 1 là có xảy ra, và tất nhiên là cả thông tin về 
các biến độc lập X. Từ biến phụ thuộc nhị phân này, một 
thủ tục sẽ được dùng để dự đoán xác suất sự kiện xảy ra 
quy tắc nếu xác suất được dự đoán lớn hơn 0,5 thì kết quả 
dự đoán sẽ cho là “có” xảy ra sự kiện, ngược lại thì kết quả 
dự đoán sẽ cho là “không”.

Mô hình được thể hiện đơn giản với 2 biến X và Y như sau:

Biến phụ thuộc Y là một biến nhị nguyên nhận giá trị (0 
hoặc 1), hay kí tự ngắn. Các biến độc lập có thể là biến 
định lượng, có thể là biến định tính hoặc gồm cả biến 
định lượng và biến định tính.Trong công thức này E(Y/X) 
là xác suất để Y = 1 (tức là xác suất để sự kiện xảy ra) khi 
biến độc lập có giá trị cụ thể là Xi. Ký hiệu biểu thức (B0 
+ B1X) là z, ta có thể viết lại mô hình hàm Binary logistic 
như sau:

Vậy thì xác suất không xảy ra sự kiện là: 

 

Thực hiện phép so sánh giữa xác suất một sự kiện xảy ra 
với xác suất sự kiện đó không xảy ra, tỷ lệ chênh lệch này 
có thể được thể hiện trong công thức:



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

SỐ 02 / 2015
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM  

3130

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Lấy log cơ số e hai vế của phương trình trên rồi thực 
hiện biến đổi vế phải ta được kết quả là:

 
So sánh mô hình Binarylogistic với các mô hình xếp hạng tín dụng

Mô hình Binary Logistic dễ áp dụng, đơn giản và việc đánh 
giá, xếp hạng hoàn toàn dựa trên cơ sở định lượng. Chi phí 
cho việc xếp hạng tín dụng thấp và có thể tiến hành khá 
nhanh chóng.

Ưu điểm nổi bật của mô hình là có thể loại bỏ khía cạnh 
chủ quan trong kết quả đánh giá.

Mô hình Binary Logistic có hai giá trị là 0 và 1 nên phù hợp 
với việc ước lượng xác suất của một sự kiện có xảy ra với 
những thông tin của biến đôc lập mà ta có được. Ở đây rủi 
ro tín dụng hay khả năng vỡ nợ đều là xác suất của một 
sự kiện.

Mô hình Binary Logistic xây dựng trên các biến tài chính 
đưa ra cho chúng ta một kết quả tuyệt đối về khả năng 
vỡ nợ của khách hàng. Kết quả này có thể áp dụng để xác 
định hạn mức và lãi xuất cho vay. Ngoài ra mô hình Binary 
Logistic còn loại bỏ được sự ảnh hưởng của các biến chỉ 
tiêu với nhau.

Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Tác giả sử dụng phương pháp hồi quy Binary Logistic để 
xây dựng phương trình hồi quy:

Y = β0 + β1X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6 + β7 X7 + 
β8 X8 + β9 X9 +β10 X10+ β11 X11+ β12X12 + εi(1)

Trong đó:

Biến phụ thuộc :

Y: Tình trạng nợ của khách hàng

Y = 0: Doanh nghiệp không có nợ xấu 

Y = 1: Doanh nghiệp có nợ xấu (nợ từ loại 3 đến loại 5).

Các biến độc lập:

X1: Khả năng thanh toán nhanh

X2: Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu

X3: Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu

X4: ROE

X5: Kỳ thu tiền bình quân

X6 : Vòng quay hàng tồn kho

X7: Tài sản đảm bảo trên nợ vay

X8: Kinh nghiệm quản lý của ban giám đốc, thể hiện qua số 
năm điều hành doanh nghiệp.

X9: Tính khả thi của phương án kinh doanh, nhận giá trị là 0 
nếu phương án kinh doanh là khả thi, nhận giá trị là 1 nếu 
phương án kinh doanh không khả thi.

X10: Nợ quá hạn trong quá khứ, nhận giá trị là 0 nếu không 
có nợ quá hạn trong quá khứ, nhận giá trị là 1 nếu có nợ 
quá hạn trong quá khứ.

X11: Triển vọng ngành, nhận giá trị là 0 nếu ngành kinh 
tế được đánh giá là đang phát triển, nhận giá trị là 1 nếu 
ngành kinh tế được đánh giá là đang suy thoái.

X12: Thời gian quan hệ tín dụng

Sau khi xây dựng được mô hình (1), tác giả tiến hành xếp 
hạng tín dụng các doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu 
bằng mô hình này và so sánh với xếp hạng tín dụng nội bộ 
của Agribank để thấy được sự khác biệt.

Dữ liệu nghiên cứu

Sử dụng nguồn số liệu là báo cáo tài chính, tình trạng 
phát sinh nợ xấu của các doanh nghiệp hiện đang có quan 
hệ tín dụng tại ngân hàng. Từ đó tính toán cụ thể 12 chỉ 
tiêu tài chính để áp dụng mô hình Binary Logistic xem xét 
ảnh hưởng của các thông tin đó tới tình trạng phát sinh 
nợ xấu của khách hàng sau khi quyết định cho vay. Mẫu 
nghiên cứu bao gồm 100 doanh nghiệp được lựa chọn 
một cách ngẫu nhiên từ các chi nhánh của Agribank trong 
năm 2014. Số lượng mẫu nêu trên đảm bảo theo nguyên 
tắc thực nghiệm số quan sát phải gấp 5 lần số biến tham 

gia trong mô hình (số biến trong mô hình là 13 biến, vậy 
số quan sát tối thiểu cần thu thập là 65 quan sát). Dữ liệu 
được thu thập thông qua Phiếu xếp hạng khách hàng của 
Agribank. Sau khi dữ liệu được thu thập đầy đủ, tác giả 
tiến hành chạy mô hình Binary Logistic bằng cách sử dụng 
phần mềm SPSS 16.0.

Kết quả nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu

Kết quả ước lượng mô hình (1) cho thấy chỉ có thời gian 
quan hệ tín dụng, kinh nghiệm quản lý, giá trị tài sản đảm 
bảo, ROE, khả năng thanh toán nhanh có ảnh hưởng đến 
tình trạng nợ của khách hàng. 

Mô hình cụ thể như sau:

y = 9,330 - 1,509 thời gian quan hệ tín dụng 
-1,157 kinh nghiệm quản lý + 4,507 tài sản đảm bảo 
- 48,697 ROE - 2,398 Khả năng thanh toán nhanh + ε_i (1) 
Xác suất vỡ nợ được tính bằng công thức

Sự phù hợp của mô hình Binary Logistic đối với dữ liệu 
mẫu thu thập được tác giả kiểm định thông qua kiểm 
định Ominibus, kết quả như sau:

Bảng 1.1.Thống kê mô hình

Hệ số Sig. < cho thấy ước lượng bằng mô hình Binary Logistic là phù hợp với dữ liệu nghiên cứu. 
Hệ số R  theo Cox & Snell = 65% cho thấy 65% sự biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập 
trong mô hình. Sau khi có mô hình hoàn chỉnh việc cần thiết là phải biết mô hình này có sử dụng được để dự báo hay không 
và mức độ dự báo chính xác là bao nhiêu. Kết quả này cũng được phần mêm SPSS 16.0 xử lý và cho kết quả như sau:

Bảng 1.2.Mức độ dự đoán chính xác của mô hình

Mô hình dự đoán được chính xác đến 94,90% tình trạng nợ của khách hàng.

Xếp hạng tín dụng khách hàng theo mô hình Binary Logistic

Hệ thống xếp hạng tín dụng của Agribank đang sử dụng được chia làm 10 hạng tương ứng với các nhóm nợ. Xác suất vỡ nợ 
tương ứng với 10 hạng tín dụng được tác giả tính toán dựa trên điểm số của từng hạng.

 

Hệ số chi bình phương Bậc tự do Sig.
Hệ số tin cậy 

(-2 Log likelihood)
R    theo Cox & Snell R    theo Nagelkerke

103.888 5 .000 31.643      .650 .872

Quan sát

Dự báo từ mô hình

Doanh nghiệp 
không có nợ xấu

Doanh nghiệp 
không có nợ xấu

Phần trăm chính xác

Doanh nghiệp không có nợ xấu 53 3 94.6

Doanh nghiệp không có nợ xấu 2 41 95.3

Phần trăm chính xác của mô hình 94.9

a

2

2 2

Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu thu thập được

Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu thu thập được
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Như vậy mẫu 99 khách hàng thu thập được (1 khách hàng 
bị loại do thiếu dữ liệu) có kết quả xếp hạng tín dụng nội 
bộ tại Agribank được thống kê như sau:

Biểu đồ 1.4. Xếp hạng tín dụng nội bộ của các doanh nghiệp 
theo Agribank

                                                                        Nguồn: Sổ tay tín dụng Agribank

Kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ của Agribank cho thấy 
các doanh nghiệp chủ yếu tập trung ở hạng BBB trở lên (có 
tổng cộng 54 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 54,55%).

Tiếp theo, tác giả tính xác suất có nợ xấu của khách hàng 
đối với 99 khách hàng được lựa chọn (1 khách hàng bị loại 
do thiếu dữ liệu) bằng mô hình (1), (2), sau đó tiến hành 
phân hạng khách hàng, ta có kết quả như sau:

Biểu đồ 1.5.Xếp hạng tín dụng nội bộ của các doanh nghiệp theo mô 
hình Binary Logistic

                           Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu thu thập được 

Kết quả xếp hạng tín dụng theo mô hình Binary Logistic 
cho thấy các doanh nghiệp chủ yếu tập trung từ hạng 
CCC đến hạng A (có tổng cộng 57 doanh nghiệp, 
chiếm tỷ lệ 57,58%).

Kết quả xếp hạng tín dụng theo mô hình Binary Logistic 
cho thấy mức độ rủi ro của các doanh nghiệp trong mẫu 
nghiên cứu cao hơn hẳn so với xếp hạng tín dụng nội bộ 
của Agribank.

5. Kiến nghị

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc ứng dụng mô hình Binary 
Logistic trong xếp hạng tín dụng nội bộ tại Agribank cho 
kết quả đánh giá khách hàng thận trọng hơn. Mặt khác do 
các biến trong mô hình Binary Logistic gắn liền với tình 
hình tài chính của doanh nghiệp nên sẽ hạn chế được 
những nhận định chủ quan của người xếp hạng, do đó 
kết quả thu được sẽ đảm bảo tính chính xác. Để có thể 
áp dụng mô hình Binary Logistic vào thực tế xếp hạng tín 
dụng nội bộ tại Agribank, tác giả kiến nghị quy trình sau:

Thu thập và xử lý thông tin về doanh nghiệp

Sau khi nhận yêu cầu vay vốn của doanh nghiệp, cán bộ 
được phân công tiến hành điều tra, thu thập và sàng lọc để 
tổng hợp thông tin về khách hàng và phương án sản xuất 
kinh doanh từ các nguồn như:

• Hồ sơ khách hàng cung cấp
• Quan sát trực tiếp cơ sở sản xuất
• Các báo cáo đã được kiểm toán đối với các công ty niêm yết
• Qua các tổ chức tài chính và các kênh thông tin báo chí…
• Qua bộ phận quản lý hồ sơ của Agribank

Xác định quy mô của doanh nghiệp và tính toán các chỉ số tài chính

Kiểm tra tính xác thực của các báo cáo tài chính, tính toán 
theo bộ 12 chỉ tiêu đã đưa ra.

Nhập liệu vào hệ thống chạy mô hình BinaryLogistic tính xác suất vỡ 
nợ và xác định hạng.

Đưa các biến vào chạy mô hình BinaryLogistic

Thực hiện các kiểm định cần thiết và tính toán mức độ dự 
báo chính xác của mô hình.

Thực hiện xếp hạng theo từng mức giá trị của xác suất vỡ 
nợ và tiến hành phân loại nợ.

Lưu kết quả xếp hạng

Kết quả xếp hạng sẽ được gửi lại hệ thống mạng lưới nhân 
viên quan hệ khách hàng và ban quản lý tín dụng

Lưu trữ kết quả xếp hạng nhằm đối chiếu và đánh giá triển 
vọng tài chính của khách hàng qua từng khoảng thời gian

Xác suất vỡ nợ Xếp hạng tín dụng theo Agribank Nhóm nợ

0,924-1 AAA
Nhóm 10,848-0,923 AA

0,772-0,847 A
0,696-0,771 BBB

Nhóm 2
0,62-0,695 BB

0,544-0,619 B
Nhóm 30,468-0,543 CCC

0,392-0,467 CC

0,316-0,391 C Nhóm 4

<0,316 D Nhóm 5

Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008. 
Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS.TPHCM: 
Nhà xuất bản Hồng Đức.

Trần Huy Hoàng, 2010. Quản trị Ngân hàng 
thương mại, TP.HCM: Nhà xuất bản Lao động xã hội.

Dr. Edward I. Altman, 2003. The Use of Credit 
Scoring Models and the importance of a Credit 
Culture.New York University.

Basel Committee on Banking Supervision, 
2005. Study on the Validation of Internal Rating 
Systems. Bank for International settlements , 
working paper no. 14.

Simon Jackman, 2007. Models for Binary 
outcomes and proportions.Stanford University.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
Việt Nam, 2004. Sổ tay tín dụng, Hà Nội.

AAA      AA         A        BBB      BB          B       CCC       CC         C          D

21

15

7

16

11

2

10 9
7

1

AAA      AA         A        BBB      BB          B       CCC       CC         C          D

10

17

6

10

20

12
9 8

6

1

 Nguồn: Sổ tay tín dụng Agribank

Bảng 1.3.Xếp hạng tín dụng nội bộ của Agribank
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1. Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở tất 
cả các quốc gia đều ghi nhận tăng trưởng

Năm 2013 là một năm khá yên bình với ngành 
bảo hiểm, lợi nhuận hầu hết tăng đồng đều ở tất 
cả các công ty bảo hiểm ở tất cả các quốc gia trên 
thế giới. Đặc biệt, ngành bảo hiểm tiếp tục đón 
nhận những thông tin tăng trưởng khả quan tại 
các quốc gia mới nổi, đặc biệt là Ấn Độ và Brazil. 
Những thị trường được cho là đã tăng trưởng 
chững lại những năm gần đây như Mỹ và Châu Âu 
cũng đã quay trở lại tăng trưởng lợi nhuận ròng, 
chủ yếu do chi phí bồi thường giảm. 

Cụ thể, Tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân 
thọ toàn cầu tăng 3,3% trong năm 2013 lên 2,03 
nghìn tỷ USD, giảm nhẹ so với mức tăng bình 
quân 4% giai đoạn 2010-2012.Trong giai đoạn 
2010-2013: các thị trường mới nổi tăng trưởng tốt 
(Brazil và Ấn Độ tăng trưởng 8,4% và 8,8%) trong 
khi các thị trường phát triển tiếp tục tăng trưởng 
khiêm tốn (Mỹ 3,5%, Nhật Bản giảm 2,5%, Anh 
2,3%...). Tỷ lệ chi phí trên doanh thu phí bảo hiểm 
của hầu hết doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 
đều tăng trưởng do việc giảm chi phí bồi thường, 
các chi phí khác như chi phí khai thác đều không đổi. 

THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM THẾ GIỚI 2015

THÁCH THỨC ĐẾN TỪ 
NHỮNG YẾU TỐ MỚI

BAN NGHIÊN CỨU VÀ CHIẾN LƯỢC
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

2. Tiến bộ công nghệ tạo ra hàng loạt thách thức cho các 
doanh nghiệp bảo hiểm

Việc phát triển bùng nổ của công nghệ và mạng xã hội 
tạo ra nhiều cơ hội tiếp cận thông tin hơn bao giờ hết cho 
con người, điều này cũng tạo ra thách thức lớn hơn với các 
doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thu hút và làm hài lòng 
khách hàng. Các lãnh đạo của doanh nghiệp bảo hiểm đều 
nhận thấy họ cần phải đầu tư cho cuộc cách mạng công 
nghệ cho doanh nghiệp của mình để sẵn sàng đón đầu 
trước những thách thức đặt ra trong thời kỳ mới. 

Thách thức đầu tiên phải kể đến là sự ra đời của Big Data 
– kho dữ liệu lưu trữ khối lượng dữ liệu vô cùng lớn với 
nhiều trường dữ liệu thông tin liên quan đến từng cá nhân, 
từng doanh nghiệp... Big Data sẽ giúp lưu trữ lượng dữ liệu 
khổng lồ về thông tin cá nhân từng khách hàng, qua đó 
doanh nghiệp bảo hiểm có thể sử dụng để cá nhân hóa 
từng sản phẩm, mức định phí, đánh giá tổn thất và bồi 
thường… cho từng khách hàng. Big Data được đánh giá 
là có mức độ ảnh hưởng đến ngành bảo hiểm, làm thay 
đổi hoàn toàn phương thức truyền thống của các doanh 
nghiệp bảo hiểm từ trước đến nay. Đồng thời, việc tăng 
cường áp dụng các công cụ phân tích (analytics) dựa trên 
cơ sở dữ liệu thu thập tại Big Data có thể giúp các doanh 
nghiệp bảo hiểm chủ động hơn trong việc tính toán rủi ro, 
quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng đồng thời với khâu thiết 
kế sản phẩm. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp bảo hiểm cần 
phải bắt đầu rà soát định hình việc điều chỉnh chiến lược 
và nâng cao năng lực trong phân tích trong thời gian tới 
để sẵn sàng với việc áp dụng công nghệ mới. 

Khái niệm Internet of Things (IoT) không còn là khái niệm 
mới, việc kết nối các đồ vật vốn dĩ đã được giới công nghệ 
chú ý tới sau khi phát minh về xe ôtô không người lái ra 
đời. Với Internet of Things, người ta dễ dàng kết nối các đồ 
vật với nhau, bất kể đồ vật nào dù là tự nhiên hay do con 
người tạo ra có thể trở thành một phần của mạng lưới IoT, 
theo đó, các thiết bị như máy theo dõi tim (heart monitor), 
đồ gia dụng trong gia đình, động cơ ô tô… sẽ có thể truyền 
thông tin thực (real-time) đến khách hàng thông qua thiết 
bị báo. Trong lĩnh vực bảo hiểm, tất cả các thông tin có 
thể sử dụng để tạo cơ sở dữ liệu về sự kiện, con người và 
vật chất được bảo hiểm đều có thể được tạo dựng từ việc 
truyền dẫn dữ liệu trực tiếp đến kho dữ liệu (data store) để 
được phân tích. Tiếp cận tất cả thông tin này có thể làm 
thay đổi cơ bản ngành kinh doanh bảo hiểm nhờ cung cấp 
thông tin chi tiết về rủi ro của doanh nghiệp bảo hiểm. 
Doanh nghiệp bảo hiểm có thể sử dụng những thông tin 
này để thiết kế lại hay định phí lại sản phẩm để giảm thiểu 
rủi ro và đem lại lợi nhuận cao hơn.

Theo khảo sát của Capgemini và tổ chức Efma, với hơn 
15.500 khách hàng ở hơn 30 quốc gia thuộc 5 khu vực trên 
toàn thế giới tham gia, kết quả cho thấy các kênh phân 
phối mới như Internet - mobile và mạng xã hội dự báo sẽ 
phát triển mạnh hơn so với các kênh phân phối truyền 
thống và sẽ thách thức vai trò của kênh phân phối truyền 
thống là kênh đại lý. Hiện nay, việc thu thập thông tin và 
nghiên cứu sản phẩm của khách hàng chủ yếu được tiến 
hành thông qua kênh Internet - PC (tìm kiếm thông tin trên 
Internet thông qua máy tính cá nhân). Đồng thời, những 
kênh khác như mạng xã hội (social media), kênh điện thoại 
(mobile) cũng được coi trọng do phương thức tiếp cận dễ 
dàng và nhanh chóng. Khách hàng ngày càng trở nên 
quen thuộc với one - click shopping, instant download và 
tiếp cận nhanh chóng đến mạng xã hội. 

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ làm gia tăng 
kỳ vọng của khách hàng đối với trình độ công nghệ của 
doanh nghiệp bảo hiểm. Khách hàng yêu cầu sản phẩm 
bảo hiểm phải được cá nhân hóa cho từng khách hàng đơn 
lẻ, với những thông tin cá nhân về tình trạng sức khỏe, lịch 
sử bồi thường, nơi sinh sống…, tất cả các yếu tố đều phải 
được thu thập đầy đủ để tạo ra hồ sơ dữ liệu cá nhân về 
khách hàng để đưa ra mức phí và sản phẩm bảo hiểm phù 
hợp. Đồng thời, tiến bộ công nghệ cũng khiến khách hàng 
kỳ vọng thủ tục lựa chọn, chi trả bảo hiểm đơn giản cũng 
như gia hạn hợp đồng, quá trình bồi thường nhanh chóng 
thông qua những cải thiện trong cung cấp hồ sơ, bằng 
chứng, thanh toán qua di động (mobile-based payments 
and receipts), chuyển nhượng bồi thường tự động cho 
bên giám định (adjuster)…

Việc phát triển nhanh chóng của công nghệ cũng tạo ra 
những đối thủ mới cho các doanh nghiệp bảo hiểm, khi 
mà các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ và 
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bán lẻ nhận thấy tiềm năng ở ngành này. Tận dụng được 
các lợi thế về công nghệ và hệ thống phân phối, đây dự 
kiến là những đối thủ mới khó cạnh tranh đối với các 
doanh nghiệp bảo hiểm truyền thống.

Ngoài những tác động của công nghệ, những tác động 
đến từ việc thay đổi môi trường tự nhiên như thay đổi về 
nhân khẩu học – già hóa dân số, việc gia tăng các thảm 
họa thiên nhiên, sự bất ổn của môi trường kinh tế - chính 
trị trên thế giới cũng là những yếu tố được dự báo có thể 
tác động đến ngành bảo hiểm trong thời gian tới. 

Vậy doanh nghiệp bảo hiểm cần phải làm gì để đối mặt với những 
thách thức trên?

Doanh nghiệp bảo hiểm cần phải chuẩn bị trước những 
con sóng lớn của sự biến động mới, có thể gây đe doạ đến 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để đối mặt với 
những thay đổi đầy thách thức này, doanh nghiệp bảo 
hiểm cần đặt mình vào một chiến lược kinh doanh đầy linh 
hoạt, với mục tiêu tăng cường sâu rộng năng lực nội tại 
của chính doanh nghiệp, đồng thời cần đặc biệt chú ý đến 
việc đầu tư áp dụng các công cụ phân tích (Analytics), Big 
Data và công nghệ Internet of Things – kết nối đồ vật qua 
Internet, thông qua đó tiếp cận với phương thức tập trung 
vào khách hàng (customer-centric approach), khách hàng 
là trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh và thiết kế sản 
phẩm của doanh nghiệp bảo hiểm. 

Trên thế giới, các doanh nghiệp bảo hiểm đã khá thành 
công trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh 
doanh và dịch vụ. Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm tại 
Việt Nam, với nền tảng công nghệ thấp và còn tương đối 
lạc hậu, các doanh nghiệp cần phải tích cực hơn nữa trong 
việc nghiên cứu đẩy mạnh việc đầu tư cho công nghệ, 
nghiên cứu áp dụng những mô hình đã thành công trên 
thế giới vào thực tiễn của doanh nghiệp sau khi đã có điều 

chỉnh phù hợp. Có thể nghiên cứu xu hướng áp dụng công 
cụ phân tích trên cơ sở Big Data, để thiết lập mô hình định 
giá sản phẩm dựa trên việc phân tích cơ sở dữ liệu thu 
thập được từ chính khách hàng cá nhân như lịch sử sức 
khỏe, dân tộc, nơi sinh sống… các thông tin trên mạng xã 
hội, các trang mạng chia sẻ thông tin để tạo ra bức tranh 
toàn cảnh về cá nhân khách hàng thay vì việc định giá sản 
phẩm dựa trên một nhóm người như phương pháp truyền 
thống, đồng thời dựa trên cơ sở dữ liệu của khách hàng để 
quyết định về việc cấp đơn, định lượng rủi ro, tái cấp đơn 
và bồi thường bảo hiểm. 

Việc chủ động kết nối và giao tiếp với khách hàng thông 
qua các kênh liên lạc truyền thống và kênh liên lạc kỹ thuật 
số như liên hệ trực tiếp qua kênh phân phối, thông qua hệ 
thống phần mềm hỗ trợ cá nhân của công ty bảo hiểm để 
luôn được cập nhật thông tin của khách hàng, qua đó nắm 
bắt và hiểu nhu cầu của khách hàng được tốt hơn, cũng là 
việc có thể triển khai áp dụng. Sử dụng linh hoạt kênh điện 
thoại và kênh website để cung cấp dịch vụ tiện ích hoàn 
hảo như bảo dưỡng xe, tư vấn an ninh cho căn hộ, chương 
trình giảm giá và những mẹo để giảm thiểu rủi ro, đồng 
thời hỗ trợ về mặt công nghệ cho khách hàng để thanh 
toán phí bảo hiểm, cung cấp thông tin bồi thường nhanh 
chóng. Các kênh điện tử có thể được sử dụng làm công cụ 
hỗ trợ cho giao dịch cho khách hàng, giảm thiểu thủ tục 
để cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng.

Việc thành bại của doanh nghiệp bảo hiểm trong thời đại 
mới tùy thuộc vào việc các doanh nghiệp bảo hiểm linh 
hoạt đến đâu trong việc phát triển và định hình chiến lược 
của mình. Các doanh nghiệp bảo hiểm cần xác định rõ 
nâng cao được năng lực nội tại bằng việc lĩnh hội những 
thành tựu của công nghệ, biến thách thức thành cơ hội 
và lợi thế cho doanh nghiệp là yếu tố quan trọng quyết 
định được sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong 
tương lai.

Q t
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C ÁC  Q U Ỹ  H Ư U  T R Í KINH NGHIỆM
THỰC TIỄN
TỪ HÀN QUỐC

TÌM KIẾM CÁC TÀI SẢN ĐẦU TƯ MỚI ĐỂ ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA

Các quỹ hưu trí Hàn Quốc đang đối mặt với thách thức 
về nghĩa vụ bảo hiểm hưu trí tăng cao do số lượng 
người nghỉ hưu tăng mạnh, lợi suất đầu tư thấp, tỷ lệ 
thay thế (replacement ratio) cao - tỷ lệ giữa thu nhập 
hưu trí so với thu nhập trước khi nghỉ hưu. Với các giả 
thiết như hiện thời, dự báo đến năm 2060 các quỹ hưu 
trí sẽ rơi vào tình trạng báo động đỏ. Đây là lý do các 
Quỹ hưu trí Hàn Quốc và Châu Á đang nỗ lực đa dạng 
hóa danh mục đầu tư, tối đa hóa lợi nhuận danh mục 
để bù đắp thâm hụt nghĩa vụ bảo hiểm hiện hữu trong 
tương lại gần. 

Quỹ hưu trí tại Hàn Quốc trong các năm gần đây tăng 
trưởng rất nhanh: riêng quỹ hưu trí quốc gia năm 2015 đạt 
450 tỷ USD, tài sản tăng hơn 10 lần so với khi mới thành 
lập. Dự báo trong vòng 7 năm tới, tài sản của quỹ này sẽ 
tăng lên gấp đôi. Như vậy, sức ép về thanh toán nghĩa vụ 
và gia tăng lợi suất đầu tư sẽ rất lớn.

Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra nhiều cải cách để giúp các 
quỹ hưu trí giải quyết vấn đề này như: ban hành chính 
sách giao tự chủ lớn hơn đối với lĩnh vực tài chính cá nhân, 
thành lập ủy ban cải cách tài chính, thiết lập bộ phận quản 
trị về tự do hóa thị trường. Về phía các quỹ hưu trí, để đảm 
bảo thu nhập ổn định các quỹ đang tăng cường tìm kiếm 
các tài sản đầu tư thay thế (alternative assets) để đa dạng 
hóa danh mục đầu tư. Dưới đây là một số giải pháp cụ thể:

1. Về phân bổ tài sản đầu tư (Asset Allocation)

Chiến lược phân bổ tài sản chiến lược (SAA) của các quỹ 
hưu trí Hàn quốc hiện tại rất khác so với các quỹ hưu trí 
nước ngoài như CPPIB của Canada hoặc CalPERS của Mỹ. 
Theo thống kê, các quỹ Hàn quốc thường đầu tư quá nhiều 
vào tài sản lãi suất cố định (Fixed income asset) và chỉ phân 
bổ rất ít vốn đầu tư vào các tài sản thay thế khác. Nếu áp 
dụng chiến lược SAA này cho các quỹ CPPIB và CalPERS 
thì tỷ suất lợi nhuận sẽ giảm tương ứng từ 16,63% xuống 
còn 10,75% đối với CPPIB và từ 18,07% xuống 13,97% đối 
với CalPERS.Trước tình trạng trên, các quỹ hưu trí tại Hàn 
Quốc đang tìm kiếm và yêu cầu đưa ra các chiến lược mới 
hơn để đầu tư vào cổ phiếu nước ngoài và các khoản đầu 
tư thay thế khác (Alternatives). Hướng thay đổi của các 
quỹ là tăng cường nănglực quản lý tài sản bằng cách tách 
riêng bộ phận đầu tư tài sản nước ngoài, tài sản thay thế 
và có chính sách phí quản lý phù hợp, cạnh tranh được với 
các quỹ bên ngoài. Ngoài ra việc quản lý rủi ro, phân tích 

danh mục cũng được nâng cao chất lượng nhờ ứng dụng 
công nghê điện toán đám mây (cloud computing) để tập 
trung hóa toàn bộ dữ liệu trên một nền tảng chung duy 
nhất và điều này cũng giúp tiết kiệm chi phí đáng kể.

2. Tiếp cận với tài sản thay thế

Lựa chọn phổ biến của các nhà quản lý quỹ hưu trí là tiếp 
cận với các tài sản thay thế thông qua các quỹ linh hoạt, 
thanh khoản cao như các Hedge Fund. Các quỹ đầu tư 
dạng Hedge Fund (quỹ linh hoạt, thanh khoản nhanh) 
năm 2014 đã được đầu tư thêm 200 tỷ USD, nâng tổng tài 
sản quản lý của dạng quỹ này lên 3.000 tỷ USD. Trên phạm 
vi toàn cầu hiện nay các Hedge Fund cổ phiếu và quỹ đầu 
tư theo sự kiện doanh nghiệp (event – driven: chiến lược 
tìm kiếm cơ hội lợi nhuận trước hoặc sau một sự kiện nào 
đó của doanh nghiệp như: mua bán sáp nhập, thôn tính, 
phá sản…) được quan tâm nhiều nhất (chiếm lần lượt 
27,91% và 26,37%). Điều này rất khác với thực tế Châu Á, 
62% các Hedge Fund là quỹ cổ phiếu theo chiến lược mua 
dài, bán ngắn (Long/short - chiến lược mua nắm giữ dài 
hạn nếu kỳ vọng giá trị tăng và bán khống nếu kỳ vọng giá 
trị giảm), riêng Hàn quốc tỷ lệ là 90%. Các quỹ hưu trí Hàn 
quốc đang gia tăng tỷ trọng đầu tư vào các tài sản khác 
như cổ phiếu, PE, bất động sản và các quỹ Hedge Fund 
nước ngoài. Chẳng hạn như quỹ hưu trí của giáo viên Hàn 
Quốc tỷ trọng đầu tư tài sản khác là 16%.

3. Những thay đổi về chiến lược

Năm 2008 ở Hàn Quốc đã có những quỹ đầu tư dạng quản 
lý trực tiếp hoặc Quỹ phản chiếu (Mirror Fund: dạng quỹ 
tương hỗ lập ra thông qua các sản phẩm bảo hiểm cho 
phép nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ của các quỹ đầu tư 
khác), các quỹ này cho phép các nhà quản lý quỹ Hàn 
Quốc đầu tư trực tiếp vào các thị trường nước ngoài. Tuy 
vậy các nhà đầu tư đã phải đánh cược với các biến động 
thường xuyên của quỹ cũng như tỷ giá đồng Won khiến 
họ phải chịu thua lỗ lớn trong giai đoạn khủng hoảng tài 
chính toàn cầu.

Sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, trong khi dòng tiền 
đầu tư tổ chức đã phục hồi (tăng thêm 300 tỷ USD trong 
5 năm qua) thì dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân vẫn tăng 
trưởng khá yếu (chỉ khoảng 4% tài sản tài chính). Việc ra 
đời các Nhà tư vấn tài chính độc lập được xem là giải pháp 
để đa dạng hóa danh mục của các nhà đầu tư cá nhân và 
giúp họ chuyển đổi tiền mặt sang các công cụ đầu tư khác. 

4. Các công cụ đa dạng hóa danh mục

Các quỹ PE (Private equity: quỹ đầu tư vốn tư nhân) và VC 
(Venture Capital: Quỹ đầu tư mạo hiểm) là hai công cụ các 
quỹ hưu trí đang hướng tới. Quy mô các quỹ PE ở Hàn quốc 
hiện tại đã gần ngang bằng quỹ công chúng (Public Fund) 
đầu tư trực tiếp vào các thị trường nước ngoài. Tổng tài sản 
quản lý của quỹ PE đạt 150 tỷ USD, quỹ VC là 170 tỷ USD. 
Tuy nhiên phân bổ tài sản của các quỹ hưu trí Hàn quốc 
vào PE vẫn còn ở mức thấp so với các nước phát triển khác: 
năm 2013 ở mức 10% so với mức 19,5% của 10 quỹ hưu 
trí lớn nhất thế giới. Các quỹ VC đã chứng minh khả năng 
hiệu quả đầu tư tốt hơn các quỹ công chúng tại Mỹ, đồng 
thời VC cũng cung cấp lợi ích đa dạng hóa cho các danh 
mục truyền thống.

Tuy vậy để thực hiện các giải pháp nêu trên các quỹ hưu 
trí cũng phải vươt qua nhiều thách thức như: thiếu chuyên 
gia, tài sản rất đa dạng, đặc tính rủi ro phức tạp, rủi ro 
thanh khoản, phí quản lý cao.  

Nguồn: BVF - (Theo Asia Asset Management – The Journal of 
Investments and Pensions)

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
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TS. PHÍ TRỌNG THẢO
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẢO VIỆT

Huấn luyện phát triển nhân viên là chìa khóa để xây 
dựng một văn hóa doanh nghiệp mang tính cộng tác 
hơn, nơi mà nhân viên có sự gắn bó và tận tụy để cung 
cấp dịch vụ hoàn hảo.

Huấn luyện (coaching) là một quá trình giao tiếp mà nội 
dung tập trung vào việc nối kết nhân viên để thực hiện 
công việc hiệu quả hơn. Huấn luyện giúp mọi người xác 
định rõ mục tiêu công việc và khám phá thêm nhiều cách 
giải quyết để đạt được những mục tiêu này.

Trong khi đó, Đào tạo (training) là quá trình hướng dẫn 
trong đó những kiến thức và kỹ năng cụ thể được chuyển 
tải đến người được huấn luyện. Đào tạo thường tập trung 
vào những kỹ năng, chuyên môn nghề nghiệp và hướng 
đến những quy tắc, luật lệ mà theo đó người được huấn 
luyện có thể thực hiện vai trò của mình.

Xem xét các tác động đến sự phát triển năng lực con 
người, một tổ chức nghiên cứu khoa học của Hoa Kỳ sau 2 
năm điều tra và nghiên cứu đã đi đến kết luận; Thông qua 
các khóa đào tạo (kể cả học trên lớp và học trực tuyến) chỉ 
đóng góp 10% trong việc phát triển năng lực. Bên cạnh đó 
Huấn luyện (thông qua phản hồi tích cực và những câu hỏi 
gợi mở) đóng góp gấp 2 lần (20%) vào việc phát triển năng 
lực. Còn lại 70% năng lực con người có được nhờ việc tiếp 
cận và thực thi giải quyết công việc (quá trình tự học hỏi 
thông qua công việc của mỗi cá nhân). Do vậy, họ đã đưa 
ra công thức phát triển năng lực 70/20/10.

Thực tế trong các doanh nghiệp Việt nam nói chung và tại 
Bảo Việt nói riêng, dường như các nhà quản lý chỉ quan 
tâm đến công tác đào tạo, mà chưa chú trọng đến hoạt 
động huấn luyện. Thậm chí, do càng lên lãnh đạo cấp 
cao, thì càng ít được đào tạo, hệ quả là cán bộ cấp dưới 
học về không có môi trường để được ứng dụng kiến thức 
và kỹ năng được học. Ngược lại, đại đa số lãnh đạo vẫn 
luôn than vãn “năng lực của cán bộ hạn chế, nên việc gì 
cũng phải đến tay mình…”. Trong bối cảnh thực tiễn đó, 
năm 2015 Trung tâm đào tạo đã đưa nội dung huấn luyện 
vào khóa phát triển năng lực cán bộ thuộc diện qui hoạch 
lãnh đạo công ty thành viên của Bảo hiểm Bảo Việt. Sau 3 
khóa tổ chức cho gần 90 cán bộ là Trưởng phòng các công 
ty thành viên của Bảo hiểm Bảo Việt, từ đó có thêm cơ sở 
khẳng định các nhà quản lý thường chỉ chú tâm đến giao 
việc, quản lý và đôn đốc cán bộ hoàn thành nhiệm vụ được 
giao, chưa có kỹ năng huấn luyện để phát triển năng lực 
cán bộ.

Vậy kỹ năng huấn luyện cần được các nhà quản lý quan 
tâm vận dụng như thế nào ? 

Trong khuôn khổ bài viết, để các nhà quản lý có thể huấn 
luyện thành công bao gồm 2 kỹ năng huấn luyện cốt yếu 
dễ thực hiện nhưng sẽ mang lại hiệu quả tức thì, đó là kỹ 
năng phản hồi tích cực và kỹ năng đặt câu hỏi tốt. 

Cụ thể; Phản hồi là thông tin về cách thức làm việc 
(performance) hay hành vi (behaviour) sẽ dẫn tới hành 

động để khẳng định và phát triển cách thức làm việc hay 
hành vi đó. Có bốn loại phản hồi mà người huấn luyện cần 
quan tâm sử dụng đó là:

• Phản hồi định hướng lại, xác định các hành vi liên quan 
đến công việc và cách thức làm việc không đóng góp cho 
mục tiêu của cá nhân, nhóm và tổ chức và giúp nhân viên 
phát triển các chiến lược thay thế.

• Phản hồi củng cố, xác định các hành vi liên quan đến 
công việc và cách thức làm việc có đóng góp cho mục tiêu 
của cá nhân, nhóm/ tổ chức, đồng thời khuyến khích nhân 
viên lặp lại và phát triển các hành vi cũng như cách thức này

• Phản hồi khen ngợi, được sử dụng một cách tự do để bày 
tỏ sự đánh giá cao trước công việc được thực hiện tốt

• Phản hồi xây dựng, được sử dụng một cách thận trọng khi 
nhân viên cần mà không tự đưa ra được câu trả lời

Còn đặt câu hỏi là phương pháp người huấn luyện thường 
sử dụng để khám phá, khơi gợi sự sáng tạo, khuyến khích 
người được huấn luyện tích cực chủ động để giải quyết 
công việc. Để có những câu hỏi tốt, năm khía cạnh người 
huấn luyện cần lưu ý khi đặt câu hỏi đó là:

• Đặt câu hỏi với mong muốn trước hết để hỗ trợ việc học 
tập của người được huấn luyện 

• Đặt câu hỏi mở để mời gọi sự khám phá của người được 
huấn luyện

• Đặt câu hỏi khiến người được huấn luyện nhìn vượt qua 
vấn đề, trở ngại để hướng tới triển vọng và kết quả tương lai.

• Đặt câu hỏi đưa đến sự phản hồi cá nhân để thực sự thu 
hút người được huấn luyện

• Đặt câu hỏi hướng người được huấn huyện tới cam kết 
và hành động

Đánh giá về hiệu quả của công việc huấn luyện, ông Bob 
Nardelli, CEO Home Depot nói: “Tôi tuyệt đối tin rằng, 
nếu không được huấn luyện công việc; đội ngũ nhân viên 
không phát huy tối đa năng lực của mình”. 

Huấn luyện phát triển giúp khơi dậy tiềm năng của nhân 
viên, giúp họ tối đa hóa hiệu quả làm việc của bản thân. 

Tại một cuộc hội thảo về Dịch vụ khách hàng do LOMA 
tổ chức, Ông Tom Larkin – Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc 
Công ty Commuico đã thảo luận các cách thức khơi gợi, 
thúc đẩy và cộng tác với những nhân viên dịch vụ khách 
hàng để giúp họ tìm ra những giải pháp cho riêng mình. 

Thách thức

Những trải nghiệm của khách hàng về sản phẩm nằm 
trong tay những nhân viên của bạn. Tuy nhiên việc giữ 
chân các nhân viên để họ gắn bó với công ty và tận tụy 
cung cấp dịch vụ khách hàng vượt trội lại không phải là 
việc dễ dàng. 

Theo kết quả một cuộc nghiên cứu mà ông Larkin chia 
sẻ thì huấn luyện phát triển nhân viên là một giải pháp 
hữu ích cho vấn đề này; nhưng rất tiếc lại chưa được nhiều 
công ty áp dụng: “90% số người đã từng tham gia hoạt 
động huấn luyện tại nơi làm việc ở Mỹ đánh giá phương 
pháp này mang lại hiệu quả, nhưng tỷ lệ người đã từng 
tham gia hoạt động huấn luyện chỉ ở mức 33%.”

Ông Larkin cho rằng thách thức ở đây là làm cho các công 
ty hiểu được sự cần thiết và tầm quan trọng của hoạt động 
huấn luyện. 

Theo một nghiên cứu do tạp chí “Training” tiến hành, hoạt 
động huấn luyện thường xuyên sẽ giúp các công ty nâng 
cao các kết quả kinh doanh, tăng sự gắn bó của nhân viên 
cũng như sự hài lòng của khách hàng. 

Ông Larkin cho rằng: “Lãnh đạo là có hoạt động huấn 
luyện và huấn luyện là tạo sự gắn kết, tham gia. Khi bạn 
có những nhân viên gắn bó, họ sẽ ít khi vắng mặt không 
có lý do hơn, tỷ lệ nghỉ việc thấp hơn, năng suất lao động 
cao hơn và lợi nhuận cao hơn”. Ông Larkin cũng nhấn 
mạnh tầm quan trọng của cấp quản lý cấp trung và mức 
độ ảnh hưởng của họ đối với những nhân viên trực tiếp 
giao dịch với khách hàng cao hơn mức độ ảnh hưởng của 
Tổng Giám đốc. 

Ông Larkin cũng nêu ra vấn đề so sánh giữa quản lý và 
huấn luyện. “Quản lý và huấn luyện không phải là 2 phạm 
trù loại trừ nhau. Một người quản lý giỏi cũng có thể trở 
thành một người huấn luyện nhân viên giỏi”. 

KHÔNG CHỈ PHÁT TRIỂN NHANH NĂNG LỰC CỦA CÁN BỘ MÀ CÒN 
XÂY DỰNG MỘT MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA MANG TÍNH CỘNG TÁC

KẾT HỢP HUẤN LUYỆN VỚI ĐÀO TẠO
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Ông Larkin chia sẻ 5 kinh nghiệm thực hiện hoạt động 
huấn luyện phát triển nhân viên: 

1. Giảm việc theo dõi giám sát

“Hãy suy nghĩ xem bạn thích được huấn luyện hay được 
giám sát hơn? Giám sát sẽ không có đóng góp nhiều cho 
sự phát triển năng lực của nhân viên như là hoạt động 
huấn luyện. Để thực hiện tốt, trước tiên bạn cần thông báo 
cho những người liên quan về mục đích của hoạt động 
huấn luyện và kế hoạch thực hiện. Điều đó giúp bạn đạt 
được những mục tiêu và kết quả mong đợi”.

“Quản lý mang tính định hướng, chỉ đạo trong khi huấn 
luyện mang tính thúc đẩy và hợp tác để đạt được kết quả 
nào đó”. 

“Huấn luyện liên quan tới sự cộng tác. Hãy coi huấn luyện 
như một cuộc thảo luận trao đổi để đạt được các kết quả 
trong phạm vi tiêu chuẩn và tầm nhìn của công ty. Thang 
điểm đánh giá là một tài liệu để xây dựng tầm nhìn về kết 
quả”.  

“Cuộc thảo luận trao đổi không phải là để chỉ ra “anh đúng 
hay sai” – đó không phải là mục đích của bạn; bạn gặp gỡ 
để thảo luận về cách thức nhân viên sẽ tiếp nhận những 
định hướng/chỉ đạo của công ty như thế nào. Điều này đặt 

bạn vào vị trí của người lãnh đạo (dẫn dắt) thông tin. Bạn là 
một người lãnh đạo chuyển đổi bởi vì bạn không đánh giá 
hiệu quả làm việc cá nhân của họ, bạn đang chia sẻ định 
hướng của công ty. Bạn cần làm cho tầm nhìn của công 
ty trở nên gần gũi, cụ thể đối với công việc của từng nhân 
viên để họ có những đóng góp thiết thực vào việc thực 
hiện tầm nhìn đó của công ty.”

2. Xây dựng mối quan hệ thông qua quá trình tìm hiểu và 
lắng nghe

 “Nếu đó là một nhân viên mới, bạn cần giải thích quy trình 
huấn luyện sẽ thực hiện như là một cuộc thảo luận để thực 
hiện các kế hoạch. Điều này giúp họ hiểu rằng bạn không 
có ý định đánh giá, phán xét họ. Mà chính là bạn sẽ chia sẻ 
sự hiểu biết của mình, đảm bảo rằng bạn và nhân viên mới 
có cùng cách nhìn nhận về tiêu chuẩn hành vi thực hiện 
công việc. Sau đó, họ có thể tự thực hiện nhiệm vụ của 
mình mà không cần đến bạn. Tôi thực sự khuyên các bạn 
chú ý tới các tiêu chuẩn (hành vi); chúng chính là công cụ 
then chốt”. 

3. Làm mẫu hành vi mong muốn

Ông Larkin chia sẻ một ví dụ từ một công ty mà ông đã 
từng hợp tác – công ty có một người quản lý đã được tham 
gia khóa học về huấn luyện. Hai tuần sau khóa học, trước 
mặt mọi người, có một nhân viên hỏi ông ta về một vấn 
đề mà ông không biết câu trả lời . Đầu tiên ông nói: “Tôi sẽ 

cố gắng trả lời anh vào Thứ Sáu”. Sau đó ông dừng lại, mỉm 
cười và nói “Tôi không định nói từ “cố gắng” – đó là một từ 
mang tính mơ hồ”, rồi nói tiếp “Tôi sẽ trả lời anh vào 3 giờ 
chiều ngày thứ Sáu, được chứ?”. Vị lãnh đạo này đã đi đúng 
hướng và thực sự đang tự huấn luyện mình trước nhân 
viên. “Đừng đánh giá thấp giá trị của hành động đó. Mỗi 
người cần phải có trách nhiệm, bắt đầu từ những người 
lãnh đạo”. 

4. Tạo không gian cho sự tìm hiểu, khám phá

“Bạn muốn minh họa “ngôn ngữ tạo sự gắn bó”; Ngôn ngữ 
tạo sự gắn bó là phạm trù thuộc giao tiếp và có tính mở 
cao mà nhiều khi bạn không biết trước kết quả. Tôi khuyên 
bạn nên đặt các câu hỏi mở và thực sự thể hiện sự quan 
tâm”. Ông Larkin cũng khuyên mọi người không lo lắng 
nhiều về việc nhận được rất nhiều cuộc gọi. “Tôi xin chia 
sẻ rằng một cuộc gọi, nếu bạn ngồi xuống và lắng nghe, là 
thể hiện thành quả làm việc của cả tập thể đối với cuộc gọi 
đó chứ không phải của riêng bạn”. 

“Hãy nhớ rằng việc xây dựng mối quan hệ thực sự là một 
yếu tố quan trọng giúp gây ảnh hưởng trong hoạt động 
huấn luyện. Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa các cấp 
lãnh đạo với nhân viên giúp xây dựng một văn hóa cống 
hiến”. 

Ví dụ: thay vì hỏi: “Barbara, tại sao cô đến họp muộn?”, 
bạn có thể nói “Barbara, tôi chỉ muốn biết điều gì đã khiến 
cô không kịp đến đúng giờ trong cuộc họp ngày hôm 
qua?”. Bạn muốn nhận được câu hỏi nào? Câu hỏi “Tại sao” 
thường đặt con người ở vị thế phòng thủ trước mệnh lệnh 
“hãy giải thích cho tôi về sai sót của cô”. Hãy thử thay thế 
bằng câu hỏi dạng “Cái gì/điều gì”. Đây chính là việc học 
hỏi ngôn ngữ tạo sự gắn bó – để bạn thực sự lắng nghe 
chứ không phải đánh giá”

5. Bạn muốn làm chủ kết quả

Bạn muốn đội ngũ của mình có thái độ làm chủ. Bạn muốn 
các nhân viên của mình làm chủ cuộc gọi và làm chủ sự 
tương tác với khách hàng. 

“Điều đó có ý nghĩa gì đối với người huấn luyện? Điều đó 
có nghĩa là hãy cung cấp sự phản hồi và định hướng cho 
nhân viên; gây ảnh hưởng với nhân viên và cộng tác với 
họ”. Để cung cấp những trải nghiệm dịch vụ khách hàng 
tuyệt vời một cách nhất quán và nổi bật trên thị trường, 
bạn cần xây dựng một văn hóa dịch vụ khách hàng thực 
sự - nơi mà các khách hàng muốn sử dụng dịch vụ của bạn 
và nhân viên muốn làm việc và cống hiến. Quản lý và huấn 
luyện đội ngũ giúp tạo ra những giá trị bền vững”.

Coi trọng và sử dụng phản hồi một cách hiệu quả như là 
một công cụ học hỏi có tác dụng để nâng cao tinh thần 
trách nhiệm cá nhân, sự phát triển chuyên nghiệp, mối 
quan hệ công việc có sự tin cậy cao, không ngừng cải thiện 
hiệu quả làm việc và sự hài lòng của khách hàng.

Tóm lại, đồng thời với việc quan tâm nâng cao chất lượng 
các chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng 
mềm, nếu các nhà quản lý thường xuyên sử dụng các kỹ 
năng huấn luyện cốt yếu (lắng nghe, phản hồi, đặt câu hỏi…) 
chắc chắn không chỉ năng lực cán bộ trong tổ chức được 
nâng cao, mà còn xây dựng được môi trường văn hóa mang 
tính cộng tác tích cực giữa các thành viên trong từng đơn vị. 
Chính từ hiệu quả của công tác huấn luyện, Giáo sư 
Kanter, Trường kinh doanh Harvard đã khẳng định:  

“Nhà quản lý của thế kỷ 21 sẽ lãnh đạo tổ chức giảng 
dạy (teaching organisations), chứ không đơn thuần là tổ 
chức học tập. Kỹ năng teaching, coaching, mentoring sẽ 
trở thành một phần trong công việc của mọi người”.

1/. The Heart of Coaching – Thomas Crane

2/. Kỹ năng huấn luyện cốt yếu - Jack Canfield and 
Peter Chee

3/. Developing a Collaborative Culture – Tammy 
Mclnturff Appel/May 2015 RESOURCE
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THS. NGUYỄN HOÀNG LONG 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẢO VIỆT

Phân biệt đào tạo và giáo dục

Trong mỗi chúng ta đều rất quen với khái niệm về: “Giáo 
dục và đào tạo”, tuy nhiên để phân biệt “Quản lý đào tạo 
khác với Quản lý giáo dục thế nào?”, không phải ai cũng có 
thể phân biệt rõ trước câu hỏi so sánh này. Rất nhiều định 
nghĩa được đưa ra để phân biệt 2 khái niệm này, tuy nhiên 
nhìn chung: 

Quản lý Giáo dục là quá trình người thầy (nhà quản lý giáo 
dục) tạo ra niềm tin cơ bản cho học sinh vào chính họ về 
khả năng và con đường sống, thành công, hạnh phúc của 
họ trong tương lai;

Quản lý Đào tạo là quá trình nhà quản lý đào tạo làm thay 
đổi tư duy của học trò về chính họ liên quan đến một lĩnh 
vực nào đó, tạo cho họ khả năng hành động khác đi (thành 
công hơn) trong lĩnh vực đó.

Như vậy, Quản lý Giáo dục và Đào tạo, dù cùng là quá trình 
chuẩn bị cho con người để sống thành công hạnh phúc, 
nhưng thể hiện khác biệt rõ nhất ở 2 cụm từ: “Giáo dục” và 
“Đào tạo”:

Về nội dung: Giáo dục truyền dạy các nội dung kiến thức 
cơ bản, cơ sở chung trong các lĩnh vực cơ bản, trong khi 
Đào tạo tập trung vào từng lĩnh vực chuyên sâu hơn, và ở 
các trình độ trung đến cao cấp cho hầu như mọi lĩnh vực;

Về đối tượng: Giáo dục truyền dạy cho thế hệ trẻ, vị thành 
niên (từ khoảng 5 đến 17 tuổi (giáo dục phổ cập), trong khi 
Đào tạo tập trung cho từng đối tượng thanh thiếu niên và 

cả người trưởng thành có mong muốn hoặc khả năng học 
chuyên sâu, sau khi đã qua cấp phổ thông phổ cập;

Về phạm vi: Giáo dục truyền dạy cho tất cả mọi người 
(giáo dục phổ cập), trong khi Đào tạo tập trung cho từng 
nhóm cá nhân có mong muốn hoặc khả năng học chuyên 
sâu;

Về phương pháp: Giáo dục truyền dạy bằng phương 
pháp giảng dạy là chính, trong khi Đào tạo tập trung vào 
phương pháp hướng dẫn và thực hành;

Về cách tổ chức: Giáo dục truyền dạy theo cách tập trung 
tại các cơ sở giáo dục (trường học), trong khi Đào tạo có 
thể tiến hành theo giai đoạn ngắn trong các môi trường 
thực tế hoặc mô phỏng thực tế cho từng chuyên ngành.

Về thời gian: Giáo dục truyền dạy trong thời gian khá dài, 
từ vài năm trở lên tất cả mọi người (giáo dục phổ cập), 
trong khi Đào tạo tập trung trong thời gian ngắn hơn, vài 
năm trở lại;

Về nhu cầu huy động tiềm lực (vốn): Giáo dục được thực 
hiện chủ yếu bằng vốn chung của toàn xã hội, thông qua 
nhà nước và bộ chủ quản, trong khi Đào tạo được thực 
hiện bằng cả vốn chung của xã hội và vốn tự huy động và 
cân đối của các cơ sở đào tạo…

Về người thực hiện: Trong Giáo dục những người truyền 
dạy (giáo viên) chỉ là những người đã được học, chuẩn 
bị (nghiên cứu) về các nội dung mình giảng dạy, nhưng 
không bắt buộc (và thường không là) chuyên gia trong 

những điều mình giảng, là những người mang kiến thức đến cho thế hệ trẻ. Trong Đào tạo, nhà đào tạo trước hết phải là 
chuyên gia trong lĩnh vực mình đào tạo, tức là đã có thành công và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo đó;

Về mục tiêu cụ thể: Mục tiêu của Giáo dục mang kiến thức đến và truyền dạy chung (ở cấp độ 1-2) cho thể hệ trẻ để họ phát 
triển tiếp, trong khi Đào tạo tập trung tạo ra khả năng hành động thành công của thế hệ trẻ trong lĩnh vực cụ thể nào đó;

Về cấp độ học tập: Cấp độ học tập là cấp độ tham gia cao dần của học trò vào quá trình giáo dục hay đào tạo. Giáo dục 
thường được thực hiện ở cấp độ 1 và 2 (Học trò tham gia: nghe, nói, đọc, viết, suy nghĩ…), trong khi Đào tạo phải được thực 
hiện ở cấp độ 3 và 4 (thêm: quan sát, liên hệ, được hướng dẫn làm, làm thử, làm thật trong thực tế để có kết quả, kiểm chứng, 
trải nghiệm nhiều lần…)

Quản lý đào tạo

Đứng dưới góc độ của một doanh nghiệp tổ chức và thực hiện đào tạo, cần đi sâu phân tích và làm rõ quy trình “quản lý 
đào tạo” và hiệu quả từ công tác quản lý đào tạo để làm rõ vai trò của nhà quản lý trong công tác đào tạo tại Doanh nghiệp.

Trong đào tạo doanh nghiệp, thông thường duy trì một mối liên hệ luân chuyển giữa người dạy và người học:

HIỆU QUẢ TỪ
CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

KINH DOANH

Phân tích ROI

NGÂN SÁCH

Một quy trình
phát triển hệ thống đào tạo
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Trong quy trình này, công tác quản lý đào tạo tập trung 
chủ yếu trong 3 yếu tố chính: 

1. Phân tích nhu cầu đào tạo (TNA)

Phân tích nhu cầu đào tạo trong doanh nghiệp được xác 
định thông qua 3 yếu tố:

Tổ chức cần: Xuất phát từ chiến lược kinh doanh, kế hoạch 
kinh doanh, tầm nhìn, sứ mệnh, điều kiện cần của thị 
trường nhằm tăng năng suất và đạt được mục tiêu đề ra 
ban đầu.

Công việc cần: Đó là những kỹ năng, kiến thức cần thiết 
nhằm trang bị cho nhân viên hoàn thành mục tiêu, thực 
hiện được chiến lược mà doanh nghiệp đã đề ra.

Học viên cần: Đó là việc xác định tầm quan trọng về kỹ 
năng, kiến thức và thái độ đào tạo của cá nhân trong 
doanh nghiệp

2. Lập kế hoạch đào tạo

Một trong những yếu tố tạo lên thành công cho một 
bản kế hoạch đào tạo trong doanh nghiệp, đó là:  
Mục tiêu đào tạo rõ ràng: Doanh nghiệp cần xây dựng 
được một mục tiêu đào tạo cho doanh nghiệp để xác định 
hiệu quả đầu ra cho các chương trình, kết nối chặt chẽ giữa 
đào tạo và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, gắn 

Mô hình đánh giá hiệu quả đào tạo được phát triển từ 
Kirkpatrick năm 1959 đến Robert Brinkerhoff 2006 nhằm 
đánh giá theo 6 cấp độ: 

Mức độ 1: Sự tương tác: Học viên thể hiện sự tương tác như 
nào về chương trình đào tạo được xây dựng?

Mức độ 2: Thực hiện đào tạo: Họ sẽ được học những gì từ 
chương trình đào tạo?

Mức độ 3: Hành vi, thái độ làm việc sau đào tạo: Hành vi, 
thái độ của họ ảnh hưởng như nào tới công việc sau khi 
đào tạo?

Mức độ 4: Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: Lợi ích 
doanh nghiệp thu được từ đào tạo?

Mức độ 5: Tỷ suất lợi nhuận/ đầu tư (ROI): Đo lượng tỷ suất 
lợi ích thu được đào tạo trên tổng số chi phí bỏ ra đầu tư

Mức độ 6: Hiệu ứng lan rộng: Tiềm năng của nhân viên 
mang lại trong một giai đoạn sau khi đào tạo. 

Công tác quản lý đào tạo tại Bảo Việt

Quản lý đào tạo tại Bảo Việt bao gồm tất cả các công việc 
theo một quy trình chung như: Xác định nhu cầu đào tạo, 
phân tích nhu cầu, lập kế hoạch đào tạo, liên hệ và lựa 
chọn địa điểm đào tạo, tổ chức thực hiện đào tạo, đánh giá 
khóa học, và các công tác hậu cần khác…Trong các hoạt 
động đó, nhìn chung công tác quản lý đào tạo tại Bảo Việt 
hoạt động chuyên nghiệp, quy trình rõ ràng và khai thác 
tối đa các nhu cầu đào tạo tại từng đơn vị, cụ thể: 

1. Về TNA

Công tác TNA tại Bảo Việt được xây dựng dựa trên nhu 
cầu thực tế của mỗi đơn vị. Mỗi đơn vị đều kinh doanh 
từ những sản phẩm khác nhau nhưng chung lại đều phải 
xuất phát từ 1 chiến lược, 1 mục tiêu nhất định để phát 
triển doanh nghiệp. Thông thường từ cuối năm, các đơn vị 
của Bảo Việt tiến hành làm TNA trong đơn vị mình để xác 
định ra các chương trình cần đào tạo trong năm tới. Quy 
trình TNA giúp cho lãnh đạo Tập đoàn, Tổng công ty xác 
định ra khoảng trống khung năng lực của nhân viên mình 
từ đó đề xuất chương trình đào tạo phù hợp. 

2. Về kế hoạch đào tạo

Có thể nói, Bảo Việt đã xây dựng thành công và đã phát 
triển rất sớm mô hình bản đồ học tập trong doanh nghiệp. 
Đây là bước tiền đề quan trọng trong việc xây dựng kế 

đào tạo vào công việc chuyên môn thực tế, coi đào tạo là 
công cụ để hoàn thành kế hoạch kinh doanh.

Bảo đảm sự sẵn sàng cho đào tạo: Một bản kế hoạch đào 
tạo được xây dựng cần xác định được các yếu tố: thời gian 
đào tạo phù hợp, công tác hậu cần được chuẩn bị chu đáo 
và quan trọng nhất là phải xác định được lợi ích của đào 
tạo đối với người học.

Hỗ trợ từ nhà quản lý: Một thành công của bản kế hoạch 
đào tạo trong một đơn vị chính là có sự hỗ trợ, đồng thuận, 
tạo điều kiện từ nhà quản lý, bởi chính họ là người giao 
việc cho nhân viên, họ hiểu rõ năng lực của từng nhân 
viên, và từ đó đánh giá đúng nhu cầu công việc, mức độ 
tham gia đào tạo. 

3. Đánh giá hiệu quả đào tạo

Một trong những yếu tố tạo lên thành công cho một 
bản kế hoạch đào tạo trong doanh nghiệp, đó là:  
Đánh giá hiệu quả một chương trình đào tạo trong một 
doanh nghiệp được thể hiện thông qua việc đánh giá nội 
dung chương trình đào tạo, mức độ tham gia đào tạo của 
học viên, từ đó phân tích sự ảnh hưởng từ hiệu quả đào 
tạo đến từng cá nhân, tổ chức đó.

Việc đánh giá hiệu quả đào tạo nhằm xác định đào tạo như 
một công cụ kinh doanh của doanh nghiệp, quản lý hiệu 
quả chi phí đào tạo, cải thiện và phát triển nội dung đào 
tạo, xây dựng và chọn lựa phương pháp đào tạo hiệu quả hơn. 
 

 

hoạch đào tạo hiệu quả. Hàng năm, theo bản đồ học tập, 
bộ phận nhân sự sẽ lên danh sách học viên dựa trên nhu 
cầu thực tế từng đơn vị để tổ chức thực hiện công tác đào 
tạo. 

Kế hoạch đào tạo đã thể hiện sự thống nhất và phối hợp 
chặt chẽ giữa quy trình quản lý nguồn nhân lực và quy 
trình quản lý đào tạo trong từng đơn vị Bảo Việt: Qua đó, 
các nhà quản lý sẽ xây dựng được những kế hoạch đào tạo 
tổng thể, chi tiết theo từng tháng, quý cho từng đơn vị.

3. Về công tác đánh giá hiệu quả đào tạo

Công tác đánh giá hiệu quả đào tạo tại Bảo Việt hiện tại 
đang dừng ở khâu đánh giá của học viên về khóa học. Sau 
khóa học, học viên sẽ đánh giá lại toàn bộ quá trình bao 
gồm đánh giá tài liệu đào tạo, Giảng viên, công tác tổ chức, 
ghi lại những đóng góp xây dựng cho khóa học hiệu quả 
hơn. Đây là quy trình quan trọng trong toàn bộ quá trình 
quản lý đào tạo của Bảo Việt. Để một sản phẩm hoạt động 
có  “hiệu quả” thì sản phẩm đó phải có kết quả tốt, tức phải 
đo lường và đánh giá được. Do vậy, mỗi chương trình đào 
tạo do Bảo Việt tổ chức thành công và đạt được hiệu quả 
đều xuất phát từ việc học viên có thể ứng dụng những 
kiến thức đó vào trong công việc.

Giải pháp xây dựng hiệu quả từ quản lý đào tạo trong Bảo Việt

1. Tạo ra những vùng thoải mái ”Comfort zone” trong đào tạo

Để đánh giá được tính hiệu quả trong đào tạo, những nhà 
làm quản lý phải tính toán và đo lượng được kết quả mà 
đào tạo mang lại cho doanh nghiệp. Cụ thể một số giải 
pháp mà Bảo Việt đã và đang áp dụng để nâng cao vai trò 
của công tác quản lý đào tạo bao gồm:  

Điều này thực sự có ích bởi mỗi khóa học khi bắt đầu đều 
có những hàng rào ngăn cách nhất định đối với học viên, 
họ chưa thực sự chia sẻ, trao đổi một cách cởi mở trong 
giai đoạn đầu này. Do vậy, giảng viên/ cán bộ quản lý đào 
tạo cần chú ý khi tạo ra một không khí cởi mở, vui vẻ, thoải 
mái khi bắt đầu khóa học.

“Một chương trình đào tạo được coi là hiệu 
quả nếu ít nhất 30% kiến thức đào tạo được 
chuyển giao áp dụng vào trong công việc” 
(Broad and Newstrom)

Mô hình đánh giá hiệu quả đào tạo
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2. Nâng cao vai trò công tác phân tích nhu cầu đào tạo trong 
doanh nghiệp

TNA là một khái niệm không mới nhưng để áp dụng hiệu 
quả TNA vào trong doanh nghiệp không phải là điều đơn 
giản, đòi hỏi cần có sự vào cuộc của các cấp lãnh đạo từ 
cấp phòng đến lãnh đạo cao nhất trong 1 doanh nghiệp. 
Về bản chất, TNA là công cụ cho nhà quản lý đào tạo 
nhưng cũng là công cụ rất quan trọng cho lãnh đạo doanh 
nghiệp có cơ sở để phân tích nhu cầu, xác định khoảng 
trống năng lực của từng cán bộ để từ đó đề xuất ra các 
chương trình đào tạo mà cán bộ cần phải học. Có thể sử 
dụng mô hình A.S.K để phân tích nhu cầu cần đào tạo. Mô 
hình A.S.K được sử dụng nhằm phân tích từng khoảng 
trống năng lực của học viên. Khoảng trống năng lực được 
liệt kê sau đó được sắp xếp phân loại theo 3 yếu tố: 

S - Skills: Trả lời cho việc nhân viên có thể làm được (Can)

K - Knowledge: Trả lời cho việc họ làm như thế nào (How)

A- Attitude: Trả lời cho việc họ muốn gì trong công việc 
(Want)

Nếu thiếu 1 trong 3 yếu tố trên thì mô hình đào tạo được 
coi là chưa thực sự hiệu quả vì:

- Nếu có A, K mà không có S thì hiệu suất làm việc không 
tăng vì không có kỹ năng làm việc.

- Nếu có A, S mà không có K thì doanh nghiệp khó mà xác 
định được họ phải đào tạo cái gì? Từ đó không xác định 
được khoảng trống năng lực của nhân viên.

- Nếu có S, K mà không có A thì chương trình đào tạo 
không thành công vì học viên không quan tâm đến công 
tác đào tạo.

Đối với từng yếu tố, nhà quản lý đào tạo sẽ đề xuất ra các 
chương trình đào tạo phù hợp với khoảng trống năng lực 
của từng cán bộ trong đơn vị.

3. Khung năng lực và từ điển năng lực

Đối với một doanh nghiệp, công tác đào tạo được tổ 
chức bài bản và chuyên nghiệp, khung năng lực và từ 
điển năng lực có ý nghĩa rất quan trọng giúp cho nhân 
viên tuân thủ theo một chu trình phát triển đào tạo như 
một bản đồ học tập, điều này sẽ tiết kiệm được rất nhiều 
chi phí, thời gian cho doanh nghiệp. Do vậy, Bảo Việt cần 
thiết phải áp dụng mạnh mẽ hơn nữa 2 yếu tố này, bởi 
lẽ Khung năng lực sẽ giúp nhà quản lý xây dựng lên một 
bản đồ học tập có một lộ trình đào tạo rõ ràng từ khi cán 
bộ bắt đầu vào làm việc cho tới những lãnh đạo cao nhất 
của đơn vị. Từ điển năng lực là thang đo về năng lực mà 
cán bộ đó cần đạt được đối với một chương trình đào tạo. 
 
Với nhà quản lý, việc xây dựng khung năng lực và từ điển 
năng lực sẽ giúp cho lãnh đạo đơn vị, những nhà quản lý 
nhân sự nắm rõ được năng lực của từng cán bộ trong công 
việc để từ đó hỗ trợ họ trong việc phân công công việc 
phù hợp. Đối với mỗi cán bộ, việc xác định khoảng trống 
năng lực giúp ích họ trong việc đặt ra các mục tiêu để hoàn 
thiện bản thân và xây dựng những chiến lược đào tạo cá 
nhân phù hợp để giúp ích và bổ trợ tốt cho công việc được giao.
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4. Đánh giá hiệu quả đào tạo

Trong một chương trình đào tạo được tổ chức, yếu tố thành công nhất không đến từ giảng viên, công tác tổ chức mà vấn đề 
cốt lõi chính là học viên sẽ lĩnh hội, áp dụng được bao nhiêu phần trăm kiến thức đào tạo vào trong công việc. Để làm được 
điều này, doanh nghiệp cần phải chú trọng đến công tác đánh giá. Thực sự, về bản chất đánh giá hiệu quả đào tạo bao hàm 
nhiều cách đánh giá khác nhau như đánh giá khóa học, đánh giá hiệu quả của cá nhân sau khóa học, đánh giá hiệu quả của 
tổ chức...nhưng nhìn chung cần phải lượng hóa được tính hiệu quả trong toàn bộ quy trình quản lý đào tạo. Trên thực tế, Bảo 
Việt đang rất coi trọng công tác đánh giá hiệu quả đào tạo, và điều này đã giúp ích trong việc: 

Tăng số lượng học viên tham gia đào tạo hàng năm: Giúp họ nhìn thấy hiệu quả thực sự của khóa học mang lại và nhu cầu của 
họ được đáp ứng.

Tăng sự gắn bó, trung thành và hài lòng của nhân viên: Giúp họ tăng động lực làm việc, thái độ làm việc và năng suất lao động 
tăng cao, mục tiêu của doanh nghiệp sẽ cắt ngắn thời gian hoàn thành.

Có thể nói, công tác đào tạo trong doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng. Sự thành công trong chiến lược kinh doanh, hoàn 
thành mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, phụ thuộc rất lớn vào yếu tố con người và nó là sự kết tinh từ chính kết quả 
của đào tạo. Chính vì thế, hiệu quả của công tác quản lý đào tạo chính là chìa khóa thành công trong mỗi doanh nghiệp.
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Ở bất kỳ công ty nào, ngoài những cá thể xuất sắc 
chúng ta cũng cần những nhân viên làm đúng và 
tốt vai trò của họ để cho guồng quay hoạt động 
trong phòng ban và công ty được suôn sẻ hơn.
- Trời ơi, dạo này anh bận quá em ạ! 

- Cũng đúng thôi mà anh, anh mới bắt đầu công việc bên đó, 
chắc cũng cần thời gian để thích nghi nữa. 

- Đó không phải là vấn đề mà, cái chính là nhân viên của 
anh không biết cách làm việc. Em xem, viết cái báo cáo cũng 
không xong, giờ anh phải ngồi viết lại để mai trình lên cho 
sếp tổng...

Tôi dám chắc rằng, đối với những ai làm ở vị trí quản lý thì 
đoạn đối thoại bên trên không có gì là lạ cả. Mỗi lần các 
quản lý gặp nhau, chúng ta thậm chí hay than phiền về 
cấp dưới, về việc họ không biết cách làm việc hay họ làm 
hoài một việc mà không xong.

Quản lý thường có hai kiểu: (1) người huấn luyện nhân 
viên (coaching manager) và (2) người không huấn 
luyện nhân viên. 

Nếu chỉ nhìn vào tiêu chí này để nói rằng kiểu nhà quản lý 
nào tốt hay nhà quản lý nào không tốt thì e rằng hơi phiến 
diện. Nhưng tôi biết chắc rằng, nếu người quản lý chưa 
huấn luyện nhân viên thì có nghĩa là họ đã bỏ qua một 
công cụ phát triển tài năng hữu dụng.

Khi nói chuyện với những anh chị quản lý số (1), tôi nhận 
thấy họ có một điểm chung đó là họ tin vào giá trị của việc 
đào tạo huấn luyện nhân viên và cho rằng đây là một phần 
việc trong vai trò quản lý của mình bất kể công việc và thời 
gian biểu của họ cực kỳ bận rộn.

Trước hết, đào tạo và huấn luyện nhân viên (staff coaching) 
là một trong những công cụ hữu hiệu giúp công ty đạt 
được mục tiêu kinh doanh. Trong khi một số người cho 
rằng việc huấn luyện này là công việc mà chỉ những người 
quản lý “dễ thương” mới làm. Nhưng thực sự việc huấn 
luyện giúp nhân viên của họ phát triển hơn, cũng là để 
thực hiện được nhiệm vụ của họ một cách tốt hơn.

Nhiều quản lý nói với tôi rằng họ không có thời gian và đây 
không phải là nhiệm vụ của họ. Nhân viên tuyển vào phải 
có đủ khả năng để đáp ứng yêu cầu công việc và có thể 
giúp đem lại doanh thu cho công ty. Chưa kể, việc huấn 
luyện nhân viên sẽ mất rất nhiều thời gian (và cả sự kiên 
nhẫn) trong khi người quản lý lại có quá nhiều công việc 
quan trọng khác đang cần họ làm.

Lập luận này có phần đúng nhưng chúng ta hãy thử tưởng 
tượng mỗi một tổ chức hay công ty có quy trình làm việc 
khác nhau. Ngoài ra, mỗi người quản lý lại có những kỳ 
vọng khác nhau vào cái gọi là “hiệu quả công việc”. Việc 
người quản lý không có thời gian không phải là nguyên 
nhân cốt lõi mà quan trọng là liệu họ có cho rằng: Đây là 
việc họ cần làm để giúp phát triển nhân viên của mình 
thành những cá nhân ưu tú hơn trong tổ chức đó.

ĐÀO TẠO          HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN
Bạn đã làm việc đó chưa?& Ở bất kỳ công ty nào, ngoài những cá thể xuất sắc chúng ta 

cũng cần những nhân viên làm đúng và tốt vai trò của họ 
để cho guồng quay hoạt động trong phòng ban và công 
ty được suôn sẻ hơn.

Đa phần những người quản lý số (1) thường là những 
người thích và mong muốn giúp đỡ người khác phát triển. 
Những quản lý thế này có nét tương đồng với nghệ sỹ ở 
góc độ họ thích tưởng tượng ra những thứ tốt hơn, thú vị 
và có giá trị hơn. Họ cho rằng không nhất thiết chúng ta 
phải có những nhân viên luôn sẵn sàng cho công việc mà 
điều quan trọng là những nhân viên kia luôn có thái độ 
cầu tiến, mong muốn hoàn thành công việc tốt nhất và có 
thể thay đổi theo những tình huống công việc một cách 
linh hoạt và hiệu quả.

Những người quản lý này cũng luôn tin tưởng vào sự phát 
triển của bản thân trong tổ chức đó và hơn ai hết họ hiểu 
rằng, tham vọng phát triển của mỗi một cá nhân trong tổ 
chức sẽ cần phải song hành với sự phát triển của công ty 
hay tổ chức đó. Đương nhiên, tùy theo tính cách và khả 
năng khác nhau, người quản lý sẽ cần điều chỉnh để nhân 
viên có thể học hỏi và cống hiến tốt nhất.

Một điều mà chúng ta có thể thấy ở những tuýp người 
quản lý số (1) là họ rất thích mở rộng và phát triển các mối 
quan hệ của mình. Khi thực hiện công việc huấn luyện và 
đào tạo cho nhân viên, người quản lý cần phải biết đặt 
mình vào hoàn cảnh của nhân viên để thấu hiểu công việc 
cũng như trách nhiệm của cấp dưới.

Nhờ thế, họ dễ dàng hiểu rõ điều mà nhân viên cần và từ 
đó mà điều chỉnh cách huấn luyện của mình. Chúng ta đều 
biết có những nhân viên có thể thừa nhận khuyết điểm 
của mình và thành thật chia sẻ với người quản lý nhưng 
cũng sẽ có nhân viên e dè và lo sợ khi nói về khuyết điểm 
của họ.

Nhân viên sẽ chỉ có thể dám mở lòng và tiếp nhận sự huấn 
luyện khi họ cảm nhận được mối quan hệ giữa họ và người 
quản lý là một mối quan hệ cởi mở, không áp đặt kiểu “sếp 
– lính” mà là “Chúng ta đều có vai trò quan trọng như nhau. 
Điều mà chúng ta cần làm đó là phối hợp để hoàn thành 
những công việc được giao một cách xuất sắc.”

Sẽ có người hỏi tôi rằng, “Liệu những suy nghĩ của nhà 
quản lý đề cao việc huấn luyện và đào tạo nhân viên chỉ là 
điều phi thực tế hay không tưởng?” Câu trả lời là “không” 

nếu chúng ta xét đến những lợi ích mà các bên liên quan 
đều có thể có được. Trong một xã hội luôn thay đổi không 
ngừng, mỗi một cá nhân cũng cần vận động để nâng cao 
khả năng của mình trong công việc.

Vậy, người quản lý cần phải làm gì để bắt đầu việc đào tạo 
huấn luyện của mình?

Nếu bạn hoàn toàn xa lạ với việc huấn luyện nhân viên, 
hãy bắt đầu bằng việc hỏi người của phòng đào tạo về 
cách thức và phương pháp huấn luyện. Hãy lắng nghe và 
học hỏi. Bạn cũng có thể đọc thêm tài liệu tham khảo, sau 
đó bạn cần xây dựng mối quan hệ với người bạn cần huấn 
luyện.

Bất kể bạn thiện chí thế nào, có mong muốn cải thiện khả 
năng làm việc của nhân viên ra sao mà bạn chưa tạo được 
niềm tin nơi họ thì chắc chắn việc huấn luyện của bạn sẽ 
có chút ít khó khăn. Việc có được mối quan hệ tốt giữa hai 
bên sẽ đem lại sự đồng cảm và tin tưởng hơn.

Tiếp theo, là người quản lý bạn cần có hiểu biết nhất định 
về những nguyên tắc huấn luyện đào tạo. Ví dụ, thay vì đưa 
ngay đáp án cho nhân viên, hãy để họ nghĩ ra cách tìm ra 
đáp án, và từ đó bạn góp ý cho họ.

Hoặc người quản lý nên đặt câu hỏi mở để người nhân 
viên có thể tự suy nghĩ về điều họ thực hiện, và từ đó có 
thể cải thiện được công việc của mình. Điều cuối cùng mà 
chúng ta không được quên là vai trò trung tâm trong quá 
trình đào tạo và huấn luyện này là nhân viên – chứ không 
phải chúng ta – những người làm quản lý.

(Theo Tri Thức Trẻ )

THS. PHẠM CHÍ HIỀN 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẢO VIỆT
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1.  Đọc ‘Thép đã tôi thế đấy”…

Trong văn học có những tác phẩm sống mãi với thời 
gian, đến với người đọc và để lại những dấu ấn không 
thể phai mờ. Thời gian càng trôi qua thì những giá trị ấy 
càng đọng lại và thêm bền vững. “Thép đã tôi thế đấy” 
của N.A.Ostrovsky là một tác phẩm như thế. Ở đó, ta bắt 
gặp thật có những Con Người, những Cuộc Đời luôn rạng 
ngời lý tưởng sống. Tác phẩm được viết trong những năm 
1934-1935 trong bối cảnh lịch sử đặc biệt: Những ngày 
cuối cùng của nước Nga Sa hoàng, sự phát triển của phong 
trào cách mạng trong nước, cuộc đấu tranh với bè lũ phản 
động, cách mạng tháng Mười và những năm đầu xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 

“Thép đã tôi thế đấy” không phải tác phẩm chỉ nhìn đời mà 
viết, tác giả sống trong nó rồi mới viết. Tác phẩm được viết 
một cách cực khổ và kỳ diệu ngay trên giường bệnh khi tác 
giả đã bị mù, bị liệt… N.A.Ostrovsky là một người cộng sản 
chân chính từ sự sống và bản chất, trong hành động, trong 
tình yêu, trong sáng tạo nghệ thuật, cộng sản cho đến hơi 
thở cuối cùng. Từ cuộc đời đến nhân vật, ông luôn là con 
người mới, sống bằng trái tim nồng nhiệt, bằng sự hiến 
dâng cuộc đời cho Tổ quốc, cho nhân dân. Mọi lý tưởng, 
tình yêu, tâm huyết và tài năng của ông kết tụ nơi Pavel 
Corsaghin - “đứa con tâm trí” của mình và cũng là nhân vật 
trung tâm của tác phẩm.

Nhân vật trung tâm Pavel, với ý chí quyết tâm cao độ, 
niềm vui và bất hạnh, những tình cảm cao đẹp, những 
chiến công tuyệt vời…đã chứng mình hùng hồn cho chân 
lý “Mục đích cao đẹp nhất trên đời là góp phần vào cuộc 
đấu tranh cải tạo thế giới tốt đẹp hơn”. Và đó cũng là hạnh 
phúc lớn lao nhất của con người trong thời đại mới. Pavel 
và các bạn của anh đã vừa chiến đấu, vừa hiến dâng nhiệt 
tình, vừa sống cho sự nghiệp cách mạng, vừa đấu tranh để 
đạt tới tình yêu chân chính và hạnh phúc gia đình. Trong 
những năm 30 của thế kỷ XX, ở Nga, “Thép đã tôi thế đấy” 
là một tác phẩm giáo dục nhân sinh quan cộng sản chủ 
nghĩa đạt hiệu lực cao nhất. “Đời người chỉ sống có một 
lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những tháng 
năm đã sống hoài sống phí, để đến khi nhắm mắt xuôi tay 
có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng 
cho sự nghiệp cao quý nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng loài người…” Những câu từ này đã thể hiện sâu 
sắc ý thức, lòng tự hào và niềm vui của người chiến sĩ đã 
tìm được chỗ đứng và hạnh phúc trong niềm vui chung 
của nhân dân, của Tổ quốc…

2. Và Nghĩ về Con đường 2015 của Bảo Việt Nhân thọ…

Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam được chính thức 
hình thành kể từ thời điểm tháng 8/1996 khi Bảo Việt Nhân 
thọ chào bán 2 sản phẩm đầu tiên. Bảo Việt Nhân thọ là 
công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam tiên phong trên thị 

Đọc “Thép đã tôi thế đấy”
và nghĩ về Con đường 2015 của 

Bảo Việt Nhân thọ
525252

trường, đồng thời cũng là doanh nghiệp bảo hiểm nội 
địa duy nhất, kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh bình 
đẳng với các công ty bảo hiểm nước ngoài. Bảo Việt Nhân 
thọ đã thực sự nổi trội với các ưu thế về tiềm lực tài chính, 
khả năng khai thác mới kiên trì bền bỉ, giỏ sản phẩm phong 
phú đa dạng và đội ngũ cán bộ, tư vấn viên chuyên nghiệp. 

a. Tiềm lực tài chính vững mạnh  

Thành lập năm 1996, vốn điều lệ ban đầu của Bảo Việt 
Nhân thọ là 712 tỷ đồng. Qua 19 năm hình thành, xây dựng 
và phát triển, nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh ngày 
càng mở rộng, vốn điều lệ của Bảo Việt Nhân thọ đã liên 
tục tăng qua các năm, đạt 1.500 tỷ đồng (tháng 10/2007) 
và 2.000 tỷ đồng (tháng 12/2013), trở thành công ty bảo 
hiểm nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất thị trường Việt Nam.

b. Kiên trì và bền bỉ trong công tác khai thác mới  

Nếu như doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt 
Nhân thọ trong 4 tháng cuối năm 1996 chỉ đạt 1.9 tỷ đồng 
thì sau 1 năm hoạt động (1997) đã đạt tới 17,4 tỷ đồng, 
sang năm thứ hai (1998), con số này vượt ngưỡng 207 tỷ 
đồng, tăng 12 lần. Với chiến lược xây dựng tổ chức, thực 
hiện theo mô hình tập trung hóa, chuyên môn hóa, tổng 
doanh thu phí bảo hiểm luôn có kết quả ổn định với mức 
tăng trưởng đạt mức 2 con số qua các năm. Tốc độ tăng 
trưởng kép hàng năm trong cả thời kỳ 19 năm luôn ở mức 
cao. Năm 2015, kế hoạch doanh thu khai thác mới lên tới 
2400 tỷ đồng. 

c. Đa dạng hóa và đổi mới liên tục các dòng sản phẩm 

Năm 1997, những sản phẩm bảo hiểm nhóm B, bảo hiểm 
nhân thọ tử kỳ, đã được thiết kế và chào bán ra thị trường 
như bảo hiểm sinh mạng có thời hạn 5 năm, 10 năm, 15 
năm. Năm 1998, những sản phẩm bảo hiểm nhóm A, bảo 
hiểm nhân thọ hỗn hợp, như Bảo hiểm và Tiết kiệm có thời 
hạn 5 năm, 10 năm, An sinh giáo dục, điều khoản riêng bổ 
trợ cho sản phẩm chính cũng chính thức xuất hiện như 
điều khoản bảo hiểm bộ phận vĩnh viễn do tai nạn, bảo 
hiểm chi phí phẫu thuật. Ngày 1/7/1999, giỏ sản phẩm 
của Bảo Việt đã đầy đủ các chủng loại sản phẩm, bao gồm 
cả các sản phẩm nhóm C là bảo hiểm trọn đời và nhóm 
D bảo hiểm niên kim. Từ năm 2008, Bảo Việt Nhân thọ ra 
mắt dòng sản phẩm mới liên kết đầu tư và liên tục nhiều 
năm liền trở thành dòng sản phẩm hấp dẫn nhất trên thị 
trường. Tính tới tháng 9/2015, giỏ sản phẩm của Bảo Việt 

Nhân thọ gồm 50 sản phẩm với các loại hình bảo hiểm đa 
dạng: bảo hiểm thuần túy, bảo hiểm tiết kiệm, đầu tư với 
thời gian bảo hiểm, quyền lợi và điều khoản linh hoạt phục 
vụ nhiều phân khúc thị trường khác nhau. Đặc biệt, năm 
2015, Bảo Việt Nhân thọ đang gấp rút chuẩn bị đưa ra thị 
trường sản phẩm bảo hiểm hưu trí. 

d. Lực lượng cán bộ, tư vấn viên chuyên nghiệp

Bảo Việt Nhân thọ đã tuyển dụng và đào tạo được đội 
ngũ cán bộ phát triển kinh doanh và dịch vụ khách hàng 
chuyên nghiệp, bài bản, đông về lượng, mạnh về chất. 
Tính đến cuối năm 2014, số lượng cán bộ làm việc trong 
toàn hệ thống là hơn 1,500 người, trong đó số cán bộ có 
trình độ đại học, sau đại học chiếm tỷ lệ cao. Bên cạnh đó, 
lực lượng tư vấn viên liên tục được mở rộng về số lượng 
và chất lượng, chỉ sau 3 năm hoạt động (1999) số lượng tư 
vấn viên toàn hệ thống đạt gần 1,500 người và được tăng 
lên hơn 51,000 người vào cuối năm 2014, đạt gần 67,000 
người tính đến hết 7 tháng đầu năm 2015. 

ĐẶNG THỊ NGUYỆT QUẾ 
TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ

Bảo Việt Nhân thọ

18 tuổi trưởng thành, 
Giáp Ngọ, chạy nhanhnhư ngựa quý

19 tuổi đột phá, 
Ất Mùi, vững bước đến thành công./.
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Phỏng vấn dựa trên hành vi sẽ giúp nhà tuyển dụng tìm kiếm được
NHỮNG ỨNG VIÊN TỐT HƠN

Đây là lúc để tìm kiếm 1 nhân viên mới. Cho dù bạn 
đang thay thế người đã nghỉ việc hay là tạo ra một 
công việc mới do tăng trưởng kinh doanh, thì việc 

tìm được người thích hợp nhất cho vị trí đó là nhiệm vụ 
chính yếu của các chủ doanh nghiệp. Theo đó, các câu hỏi 
phỏng vấn dựa trên hành vi là một phần quan trọng của 
quá trình này. 

Nhà tuyển dụng có thể dự đoán đúng nhất tương lai của 
ứng viên thông qua chiến lược phỏng vấn dựa trên hành 
vi bởi con người xét về tự nhiên là sống có tập quán/thói 
quen. Những câu hỏi cụ thể về hoàn cảnh thực tế cuộc 
sống sẽ cho phép nhà tuyển dụng sử dụng những hành vi 
trong quá khứ để dự đoán ứng viên sẽ phản ứng như thế 
nào trong một môi trường cụ thể và tình huống tương tự. 
Sau khi nhận biết những kinh nghiệm và câu trả lời phù 
hợp, bạn có thể hiểu rõ hơn những hành vi, sự hiểu biết, 
khả năng, kỹ năng và tiềm năng bẩm sinh của ứng viên.

Theo bà Melissa Trocko, Giám đốc phụ trách Tuyển dụng 
của Insperity: “Tất cả những ứng viên sẽ giải thích cho 
những hành vi cụ thể, và những câu hỏi phỏng vấn dựa 
trên hành vi sẽ cho phép nhà tuyển dụng loại trừ được 
những câu trả lời được chuẩn bị từ trước của ứng viên và 
biết được những điều thực tế nhất mà ứng viên mang đến 
bàn phỏng vấn”.

Thêm vào đó, sử dụng chiến lược phỏng vấn hành vi giúp 
các nhà tuyển dụng xác định được những đặc tính công 
việc nào là quan trọng nhất để đánh giá. Liệt kê từ 3 đến 
5 đặc trưng mà một ứng viên lý tưởng sẽ mang đến bàn 
phỏng vấn và tập trung vào những câu hỏi phỏng vấn của 
bạn cho những hành vi này. Nếu những lao động hiện tại 
thành công ở những vị trí công việc tương tự, phân tích 
những điểm mạnh cá nhân của họ và sử dụng những nhận 
biết đó để phát triển những câu hỏi thăm dò. Ví dụ, nếu 
độ tin cậy là tối quan trọng ở vị trí này, hãy hỏi về một tình 
huống thách thức đạo đức của họ, cách họ phản ứng lại 
và suy nghĩ của họ về kết quả của sự lựa chọn của họ. Nếu 
người đó sẽ là một thành viên trong nhóm chủ chốt như 
công ty phát triển và / hoặc thay đổi, hỏi xem họ đã từng 
gặp sự kháng cự khi thực hiện một ý tưởng hoặc chính 
sách mới trong một nhóm làm việc, và nếu như vậy, làm 
thế nào họ xử lý với nó và cuối cùng, hỏi về kết quả cuối 
cùng. Nếu người được phỏng vấn không thể đưa ra một 
ví dụ khi họ gặp phải kháng cự, họ rất có thể không quá 
thành thạo việc quản lý trong thời gian thay đổi-một lá cờ 
đỏ nhất định cho người sử dụng lao động khi kinh nghiệm 
như vậy là tối quan trọng đối với yêu cầu công việc.

Mỗi cuộc phỏng vấn là duy nhất và mỗi vị trí công việc sẽ 
yêu cầu những dạng câu hỏi phỏng vấn dựa trên hành vi là 
khác nhau. Nhà tuyển dụng nên sử dụng những gợi ý sau 
đây để cải tiến “những câu hỏi phỏng vấn dựa trên hành vi”:

• Hỏi về một tình huống cụ thể

• Xác định những nhiệm vụ đã được hoàn thành và những 
hành động mà người phỏng vấn đã thực hiện

• Xác định những kết quả đã đạt được.  

Sơ yếu lý lịch thường được viết để ứng tuyển cho một vị 
trí công việc. Các cuộc phỏng vấn dựa trên hành vi là một 
cơ hội cho các nhà tuyển dụng để đánh giá thực sự về ứng 
viên phía sau Đơn ứng tuyển bằng cách đặt những câu hỏi 
sâu sắc để tìm ra được những ứng viên tốt nhất cho vị trí 
công việc của họ.

Bài viết này được lược dịch từ Insperity Staff  – Nhà cung 
cấp những sản phẩm, dịch vụ quản lý nhân sự hàng đầu 
thế giới cho trên 100.000 doanh nghiệp với trên 28 năm 
kinh nghiệm. Bài viết được đăng ngày 26/8/2011 tại:  
http://www.insperity.com/blog.

NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG 
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Thời gian thi đua:  Từ 10/2015 đến 31/12/2015
Ðối tượng thi đua:  Giám đốc, Trưởng Ban/Trưởng nhóm 
và TVV của 06 CTTV Bảo Việt Nhân Thọ

Giám đốc
Công ty có nhiều TVV được đào tạo và ký HÐÐL mới nhất

Công ty có Doanh thu phí bảo hiểm BAGÐV cao nhất

3.000.000Ð 02 giải

Giải ÐỔI MỚI
01 GIẢI ÐẶC BIỆT
Chuyến du lịch Phú Quốc 

03 ngày 02 đêm dành cho 02 người

TVV CÓ TỔNG DOANH THU TRONG 
TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH ÐẠT TỪ 3 TRIỆU TRỞ LÊN 

VỚI HÌNH THỨC RÚT THĂM MAY MẮN.
Áp dụng chung cho tất cả các Công ty

01 GIẢI NHÌ
Ðiện thoại Samsung 

Galaxy Core

01 GIẢI NHẤT
Ðiện thoại Sony

Xperia M4 Aqua Dual

05 GIẢI BA
Phiếu quà tặng

GIFT
500.000 Ð

3.000.000Ð 18 giải

Trưởng ban/Trưởng nhóm 
có số lượng đại lý phát sinh doanh thu bán chéo 

sản phẩm cao NHẤT, NHÌ, BA của mỗi Công ty

1.500.000Ð 54 giải

TVV có doanh thu 
cao NHẤT, NHÌ, BA hàng tháng của 

mỗi Công ty, tối thiểu 2 triệu/người/tháng

BẢO AN
GIA ÐÌNH VIỆT
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