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 PHẦN MỞ ĐẦU 
 

I. Lý do chọn đề tài: 
Thị trường Bảo Hiểm Thương Mại Việt Nam đã phát triển và đa dạng hóa 

vào những năm cuối của thế kỷ 20, với sự tham gia của hầu hết các doanh nghiệp 

bảo hiểm (nhà nước, cổ phần, liên doanh và 100% vốn nước ngoài). Luật kinh 

doanh bảo hiểm đã được kỳ họp thứ 8 của Quốc Hội khóa X nước CHXHCNVN 

thông qua tháng 12-2000 và có hiệu lực từ ngày 1-4-2001 càng tạo thêm môi 

trường cho sự phát triển kinh doanh bảo hiểm theo xu hướng hội nhập quốc tế. 

Và trong xu thế hội nhập như hiện nay thì chiến lược kinh doanh ngày 

càng đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh 

nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bảo hiểm. Trước hết chiến lược kinh doanh 

giúp cho doanh nghiệp nhận rõ mục đích hướng đi của mình, đó là cơ sở và kim 

chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Kế đến là trong điều kiện thay đổi 

và phát triển nhanh chóng của môi trường kinh doanh, chiến lược kinh doanh sẽ 

tạo điều kiện nắm bắt và tận dụng các cơ hội kinh doanh, đồng thời chủ động tìm 

giải pháp khắc phục và vượt qua những nguy cơ và hiểm họa trên thương trường 

cạnh tranh. Ngoài ra, chiến lược kinh doanh còn góp phần nâng cao hiệu quả sử 

dụng các nguồn lực và tăng cường vị thế cạnh tranh đảm bảo cho sự phát triển 

liên tục và bền vững của doanh nghiệp. Cuối cùng, việc xây dựng và thực hiện 

chiến lược kinh doanh còn tạo ra căn cứ vững chắc cho việc đề ra các chính sách 

và quyết định phù hợp với những biến động của thị trường. 

Thực tiễn hoạt động của ngành bảo hiểm cũng đã cho thấy, nếu doanh 

nghiệp có chiến lược kinh doanh đúng đắn, có tầm nhìn rộng, tạo được tư duy 

hành động, nhằm hướng tới mục tiêu chiến lược cụ thể, thì doanh nghiệp đứng 

vững và thành công trong cạnh tranh hiện nay, còn nếu ngược lại thì sẽ rơi vào 

tình trạng bế tắc, hoạt động không có hiệu quả hoặc đi đến phá sản. 

 Do đó, vấn đề cốt lõi của các doanh nghiệp bảo hiểm là phải có định 

hướng phát triển lâu dài thông qua một chiến lược kinh doanh đúng đắn được xây 

dựng phù hợp với bối cảnh môi trường và tương thích với khả năng, vị thế của 
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từng doanh nghiệp trong điều kiện thị trường nhiều biến động và cạnh tranh ngày 

càng mạnh mẽ, sôi động như hiện nay. Đó là lý do chọn đề tài “Nâng cao hiệu 

quả chiến lược kinh doanh của công ty bảo hiểm Cần Thơ”.  

II. Mục tiêu nghiên cứu: 
Việc chọn đề tài ”Nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh của công ty 

bảo hiểm Cần Thơ” nhằm các mục tiêu sau: 

 Phân tích tác động của môi trường kinh doanh đến hoạt động kinh 

doanh bảo hiểm. 

 Nhận thức rõ các cơ hội và thách thức, các mặt mạnh và mặt yếu 

của công ty. 

Để từ đó đề ra các biện pháp về chiến lược kinh doanh cần thiết nhằm 

nâng cao hiệu quả của chiến lược kinh doanh tại công ty. 

III. Phương pháp nghiên cứu: 
    Việc nghiên cứu đề tài này thông qua phương pháp chung như sau: 

Bước 1: Thu thập số liệu thông qua:  

 Tài liệu của cơ quan thực tập 

 Tham khảo các tài liệu có liên quan 

 Quan sát thực tế tại cơ quan thực tập 

 Hoặc phỏng vấn trực tiếp các nhà quản lý của cơ quan thực tập 

Bước 2: Phân tích số liệu bằng một số phương pháp như: 

 Phương pháp so sánh, tổng hợp: so sánh giữa các kỳ trong năm rồi đi đến 

kết luận. 

 Phương pháp quy nạp: phương pháp đi từ những vấn đề nhỏ rồi mới đi 

đến kết luận chung. 
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 Phương pháp phân tích SWOT: là kỹ thuật để phân tích và xử lý kết quả 

nghiên cứu về môi trường, giúp doanh nghiệp đề ra chiến lược một cách 

khoa học. 

SWOT có thể đưa ra sự liên kết từng cặp một cách ăn ý hoặc là sự liên kết 

giữa 4 yếu tố. Qua đây giúp cho doanh nghiệp hình thành các chiến lược của 

mình một cách có hiệu quả nhằm khai thác tốt nhất cơ hội có được từ bên ngoài, 

giảm bớt hoặc né tránh các đe dọa, trên cơ sở phát huy những mặt mạnh và khắc 

phục những yếu kém. Mối liên hệ giữa SWOT được thể hiện theo sơ đồ sau: 

 
S (Strengths): các mặt mạnh 
 W (Weaknesses): các mặt yếu 
O (Opportunities): các cơ hội  
T (Threats): các nguy cơ 

 

W T

OS

 Phương pháp phân tích thông qua Ma trận SPACE (ma trận vị trí chiến 

lược và đánh giá hoạt động): Phương pháp này cho thấy chiến lược tấn 

công, thận trọng, phòng thủ hay cạnh tranh là thích hợp nhất đối với một 

tổ chức. Với FS là sức mạnh tài chính, CA là lợi thế cạnh tranh, ES là sự 

ổn định môi trường và IS là sức mạnh của ngành. 

 

 

 

 

  

 

 

 

+1 +2 +3 +4 +5 +6   IS  

Tấn côngThận trọng

-1   
-2   
-3   
-4   
-5   
-6  
ES

CA   –6 –5 –4 –3 –2 –1 0

Phòng thủ Cạnh tranh

FS 
+6 
+5 
+4 
+3 
+2 
+1 



 Nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh                                                  GVHD 
             công ty bảo hiểm Cần Thơ                                                     Th.s Nguyê ̃n Vũ Duy 
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 Phương pháp Ma trận chiến lược chính: cũng là một công cụ phổ biến 

để hình thành các chiến lược có khả năng lựa chọn. Ma trận chiến lược 

chính dựa trên hai khía cạnh để đánh giá là: vị trí cạnh tranh và sự tăng 

trưởng của thị trường. Ma trận gồm 4 phần tư: góc tư I là đang ở vị trí 

chiến lược rất tốt, góc tư II thì cần đánh giá cẩn thận phương pháp hiện 

tại đối với thị trường, góc vuông thứ III là đang cạnh tranh trong các 

ngành có mức tăng trưởng chậm và có vị trí cạnh tranh yếu, và góc 

vuông thứ IV là doanh nghiệp có vị trí cạnh tranh mạnh nhưng lại thuộc 

ngành có mức độ tăng trưởng thấp.  

 Phương pháp phân tích bằng Ma trận QSPM (Ma trận hoạch định chiến 

lược có thể định lượng): Kỹ thuật phân tích này sẽ cho thấy một cách 

khách quan các chiến lược thay thế nào là tốt nhất. Ma trận QSPM sử 

dụng các yếu tố đầu vào nhờ những phân tích từ ma trận EFE, ma trận 

hình ảnh cạnh tranh, ma trận IFE. Và sau đó nhận những thông tin cần 

thiết để thiết lập ma trận QSPM từ ma trận SWOT, ma trận SPACE,... 

IV. Phạm vi nghiên cứu: 
Đề tài này chỉ được nghiên cứu trong phạm vi của một doanh nghiệp. Cụ 

thể là nghiên cứu trên cơ sở số liệu, tình hình thực tiễn của công ty bảo hiểm Cần 

Thơ cũ, vì khi báo cáo này hoàn thành thì công ty này đã chia tách thành 2 công 

ty: một đặt tại thành phố Cần Thơ và một đặt tại tỉnh Hậu Giang. Do đó, các kết 

quả giải pháp đưa ra trong đề tài này chỉ là đề cập cho công ty bảo hiểm tại thành 

phố Cần Thơ mà thôi. 
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 PHẦN NỘI DUNG 

I. Cơ sở lý luận: 

1.1 Quản trị chiến lược kinh doanh là gì? 

              1.1.1  Khái quát về quản trị:  

Quản trị là một quá trình nhằm đạt đến sự thành công trong các mục tiêu 

đề ra bằng việc phối hợp hữu hiệu các nguồn lực của doanh nghiệp. Từ khái niệm 

này ta thấy rằng, quản trị là những hoạt động liên tục và cần thiết cho sự tồn tại 

và phát triển của mọi tổ chức. 

Mục tiêu của quản trị là tạo ra giá trị thặng dư, tức là tìm ra phương thức 

thích hợp để thực hiện công việc nhằm đạt hiệu quả cao nhất với chi phí các 

nguồn lực tốt nhất. Do đó có thể nói rằng, lý do tồn tại của hoạt động quản trị 

chính là vì mong muốn hiệu quả, và chỉ khi nào người ta quan tâm đến hiệu quả 

thì mới quan tâm đến hoạt động quản trị. 

Hay nói một cách khác: công tác quản trị trong doanh nghiệp là quá trình 

lập kế hoạch, tổ chức phối hợp và điều chỉnh các hoạt động của các thành viên, 

các bộ phận và các chức năng trong doanh nghiệp nhằm huy động tối đa mọi 

nguồn lực để đạt được các mục tiêu đã đặt ra của tổ chức. Do đó, quản trị có 4 

chức năng cơ bản là: lập kế hoạch (hoạch định), tổ chức, lãnh đạo (điều khiển), 

kiểm tra giám sát trong quá trình kinh doanh. Và mối quan hệ chặt chẽ của chúng 

được thể hiện trong sơ đồ sau: 
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HOẠCH ĐỊNH 
Thiết lập các mục tiêu và 
quyết định cách tốt nhất 
để thực hiện mục tiêu

 
 

 

 

TỔ CHỨC 
Xác định phân bổ và 

sắp xếp các nguồn lực

 

 

 

KIỂM SOÁT 
Kiểm tra đánh giá 

các hoạt động nhằm 
đạt được mục tiêu 

 
LÃNH ĐẠO 

Gây ảnh hưởng đến người 
khác, cùng làm việc hướng 

tới mục tiêu của tổ chức 

 

 

 

Ngoài ra quá trình ra quyết định phải trãi qua các bước sau: 

 Bước 1: Phân tích cụ thể vấn đề, tìm hiểu bản chất thực sự của vấn đề. 

 Bước 2: Xây dựng các phương án có thể xảy ra, có thể có. 

 Bước 3: So sánh và chọn ra phương án khả thi nhất. 

 Bước 4: Chọn phương án tối ưu. 

 Bước 5: Thực hiện phương án đã chọn. 

 Bước 6: Đánh giá kết quả thực hiện. 

1.1.2. Khái niệm về chiến lược: 

Chiến lược là tập hợp các mục tiêu và chính sách đặt ra trong một thời 

gian dài trên cơ sở khai thác tối đa các nguồn lực của tổ chức nhằm đạt được 

những mục tiêu phát triển. Do đó, chiến lược cần được đặt ra như là kế hoạch 

hoặc sơ đồ tác nghiệp tổng quát chỉ hướng cho công ty đạt đến mục tiêu mong 

muốn. 
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 Vì thế, chiến lược đề ra phải hội đủ đồng thời các yếu tố sau: 

 Chiến lược  phải được vạch ra trong thời gian tương đối dài. 

 Chiến lược phải tạo ra sự phát triển cho tổ chức. 

 Chiến lược phải khai thác tối đa các nguồn lực và sử dụng hợp lý 

các nguồn lực hiện có. 

 Chiến lược phải tạo ra một vị thế cạnh tranh tốt nhất. 

Sau khi đề ra chiến lược thích hợp thì ta phải biến đổi chiến lược thành 

các chính sách, các chương trình hành động thông qua một cơ cấu tổ chức hữu 

hiệu nhằm đạt đến mục tiêu đã định. Đặc trưng của việc thực hiện chiến lược là: 

 Tất cả các nhà quản trị đều là những người tham gia vào việc thực 

hiện chiến lược trong phạm vi quyền hành và trách nhiệm của mình 

có được, còn những người thừa hành sẽ là những người tham gia 

dưới quyền chỉ huy của các nhà quản trị. 

 Tiến trình thực hiện chiến lược được xem là thành công khi doanh 

nghiệp đạt được những mục tiêu và thể hiện được sự tiến bộ rõ rệt 

trong việc tạo nên các lợi thế hoặc thế lực so với đối thủ cạnh tranh, 

so với việc thực hiện sứ mạng đã đề ra. 

 Thực hiện chiến lược là một quá trình kết hợp giữa tính khoa học và 

tính nghệ thuật của quản trị. 

1.1.3. Khái niệm về kinh doanh: 

Theo điều 9 Luật công ty của nước ta ban hành ngày 02-02-1991 “Kinh 

doanh là thực hiện tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư vào sản xuất đến tiêu 

thụ sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lời”. 

Như vậy có thể hiểu: Kinh doanh là các hoạt động nhằm mục đích sinh lời của 

các chủ thể kinh doanh trên thị trường. 
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1.1.4 Quản trị chiến lược kinh doanh: 

Quản trị chiến lược kinh doanh là quá trình mà trong đó các nhà quản trị 

xác định mục tiêu trong một thời gian dài và đề ra các biện pháp lớn có tính định 

hướng để đạt mục tiêu trên cơ sở sử dụng tối đa các nguồn lực hiện có và những 

nguồn lực có khả năng huy động của doanh nghiệp. 

Cụ thể, quản trị chiến lược là quá trình nghiên cứu các môi trường hiện tại 

cũng như tương lai, hoạch định các mục tiêu của công ty; đề ra, thực hiện và 

kiểm tra việc thực hiện các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu đó trong môi 

trường hiện tại cũng như tương lai. 

Mục đích của một chiến lược là nhằm tìm kiếm những cơ hội, hay nói 

cách khác là nhằm gia tăng cơ hội và vươn lên tìm vị thế cạnh tranh. Do đó, quản 

trị chiến lược là một tiến trình gồm 3 giai đoạn chính: 

 Giai đoạn hoạch định và xây dựng chiến lược. 

 Giai đoạn thực hiện chiến lược. 

 Giai đoạn kiểm soát chiến lược. 

Để tạo nên một chiến lược hài hoà và hữu hiệu cần xét đến các yếu tố có 

thể tác động đến chiến lược như: điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp, các cơ 

hội và nguy cơ thuộc môi trường bên ngoài, mục tiêu nhiệm vụ của doanh 

nghiệp… 
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1.1.5. Ưu, nhược điểm của việc quản trị chiến lược kinh doanh: 

Nếu quản trị chiến lược hiệu quả ta sẽ được một số lợi ích sau: 

Chức năng nhiệm vụ và 
mục tiêu của công ty

Chọn chiến lược thích hợp

Triển khai thực hiện 
chiến lược

Kiểm tra và đánh giá kết 
quả thực hiện

Phân tích ngoại vi
(O/T) 

Phân tích nội vi 
(S/W)

Phản hồi

Sơ đồ: Các thành tố của tiến trình quản trị chiến lược 

 Xác định rõ hướng đi của doanh nghiệp trong tương lai. 

 Thấy rõ cơ hội và nguy cơ xảy ra trong kinh doanh ở thời điểm 

hiện tại và trong tương lai, từ đó tận dụng cơ hội giảm nguy cơ đưa 

doanh nghiệp vượt qua cạnh tranh giành thắng lợi. 

 Đưa ra được các quyết định đúng đắn phù hợp khi môi trường kinh 

doanh thay đổi, nâng cao hiệu quả kinh doanh đưa doanh nghiệp 

ngày càng đi lên. 

 Tạo ra những chiến lược phát triển kinh doanh tốt hơn, tạo cơ sở 

tăng sự liên kết và gắn bó của nhân viên. 
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 Thiết thực nhất là giúp doanh nghiệp tăng doanh số bán, tăng năng 

suất lao động, tăng hiệu quả quản trị, tránh được rủi ro về tài 

chánh, tăng khả năng phòng ngừa và ngăn chặn các vấn đề khó 

khăn của công ty. 

Tuy có vị trí rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh 

nghiệp, nhưng việc quản trị chiến lược kinh doanh cũng gây không ít khó khăn 

cho doanh nghiệp như: 

 Chi phí thời gian, tiền của, sức lực thường rất cao trong chu kỳ đầu 

tiên. 

 Dễ gây nên sự cứng nhắc trong quá trình hoạt động của tổ chức. 

 Nếu các dự báo quá khác biệt với thực tế thì sẽ gây khó khăn 

chung cho hoạt động tổ chức. 

 Dễ gây nên sự nghi ngờ về tính hữu ích của tổ chức quản trị chiến 

lược nếu như việc thực hiện chiến lược không được chú ý đúng 

mức. 

Do đó, để tránh những tổn thất trên thì doanh nghiệp nên có những biện 

pháp quản trị chiến lược đúng đắn. Muốn vậy cần phải phân tích cặn kẽ, chính 

xác các yếu tố làm ảnh hưởng đến công tác quản trị chiến lược kinh doanh. 
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1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị chiến lược kinh doanh 

Theo sơ đồ “Các thành tố của tiến trình quản trị chiến lược” ta thấy có hai 

yếu tố chính ảnh hưởng đến công tác quản trị chiến lược là: môi trường kinh 

doanh của doanh nghiệp bao gồm các yếu tố ngoại vi và yếu tố nội vi; chức năng, 

nhiệm vụ và mục tiêu của công ty. Bước đầu ta sẽ xét đến môi trường kinh doanh 

của doanh nghiệp.  

1.2.1 Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp: 

Người ta thường cho rằng: Môi trường kinh doanh là tổng hợp các yếu tố, 

các điều kiện có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của 

các doanh nghiệp. Xét theo cấp độ tác động đến quản trị doanh nghiệp thì môi 

trường kinh doanh của doanh nghiệp có 3 cấp độ chính, được thể hiện qua sơ đồ 

sau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1.1 Môi trường vĩ mô của doanh nghiệp 
 

 

MÔI TRƯỜNG KINH TẾ VĨ MÔ 
1. Các yếu tố chính trị - pháp luật 
2. Các yếu tố kinh tế  
3. Các yếu tố kỹ thuật công nghệ 
4. Các yếu tố văn hóa - xã hội 
5. Các yếu tố tự nhiên 
 

HOÀN CẢNH NỘI BỘ 
1. Nguồn nhân lực 
2. Nghiên cứu & phát 
triển 
3. Sản xuất  
4. Tài chính kế toán 
5. Marketing

MÔI TRƯỜNG TÁC NGHIỆP 
1.  Các đối thủ cạnh tranh  
2. Sức ép và yêu cầu của khách hàng 
3. Các đối thủ cạnh tranh hiện có và tiềm ẩn 
4. Các sản phẩm thay thế sản phẩm doanh nghiệp  
5. Các quan hệ liên kết 
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1.2.1.1 Môi trường kinh tế vĩ mô: 

Việc phân tích môi trường vĩ mô giúp doanh nghiệp trả lời một phần cho 

câu hỏi: Doanh nghiệp đang trực diện với những gì? 

 Yếu tố kinh tế: 
Các yếu tố kinh tế như: lãi suất ngân hàng, các giai đoạn của chu kỳ kinh 

tế, chính sách tài chính - tiền tệ, của tỷ giá hối đoái, mức độ lạm phát,… đều có 

ảnh hưởng vô cùng lớn đến kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Tuy có nhiều yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến doanh nghiệp, nhưng doanh 

nghiệp cần phải xác định các yếu tố kinh tế có ảnh hưởng lớn nhất đối với mình, 

vì nó có liên quan trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Yếu tố chính trị - pháp luật: 
Các yếu tố chính trị và pháp luật có ảnh hưởng ngày càng to lớn đến hoạt 

động của các doanh nghiệp, nó bao gồm: hệ thống các quan điểm chính sách của 

chính phủ, hệ thống luật pháp hiện hành, các xu hướng ngoại giao của chính phủ, 

những diễn biến chính trị trong nước, khu vực và trên toàn thế giới. Doanh 

nghiệp phải tuân theo các qui định về thuế, cho vay, an toàn, vật giá, quảng cáo, 

nơi đặt nhà máy và bảo vệ môi trường… 

 Yếu tố văn hoá – xã hội: 
Môi trường văn hoá – xã hội bao gồm những chuẩn mực và giá trị được 

chấp nhận và tôn trọng bởi một xã hội hoặc một nền văn hoá cụ thể. Sự tác động 

của các yếu tố văn hoá – xã hội thường có tính dài hạn và tinh tế hơn so với các 

yếu tố khác, nhiều lúc khó mà nhận biết được.  

Tuy nhiên, môi trường văn hoá – xã hội có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các 

hoạt động kinh doanh, thường là các yếu tố sau: quan niệm về thẩm mỹ, đạo đức, 

lối sống, nghề nghiệp; những phong tục, tập quán, truyền thống; những quan tâm 

ưu tiên của xã hội; trình độ nhận thức, học vấn chung của xã hội, … 
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 Yếu tố tự nhiên: 
Điều kiện tự nhiên bao gồm: vị trí địa lý, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, 

đất đai, sông, biển, các nguồn tài nguyên khoáng sản trong lòng đất, tài nguyên 

rừng biển, sự trong sạch của môi trường nước, không khí… 

Tác động của chúng đối với các quyết sách trong kinh doanh từ lâu đã 

được các doanh nghiệp thừa nhận. Trong rất nhiều trường hợp, các điều kiện tự 

nhiên trở thành một yếu tố rất quan trọng để hình thành lợi thế cạnh tranh của các 

sản phẩm và dịch vụ.  

Các vấn đề ô nhiễm môi trường, sản phẩm kém chất lượng, lãng phí tài 

nguyên cùng với nhu cầu ngày càng lớn đối với các nguồn lực có hạn khiến cho 

nhà doanh nghiệp phải thay đổi các quyết định và biện pháp hoạt động liên quan. 

 Yếu tố công nghệ: 
Đây là một trong những yếu tố rất năng động, chứa đựng nhiều cơ hội và 

đe dọa đối với các doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp phải cảnh giác đối với 

các công nghệ mới vì nó có thể làm cho sản phẩm lạc hậu một cách trực tiếp 

hoặc gián tiếp, bên cạnh những lợi ích mà sự phát triển công nghệ đem lại. 

1.2.1.2 Môi trường tác nghiệp: 

Môi trường tác nghiệp bao gồm các yếu tố trong ngành và là các yếu tố 

ngoại cảnh đối với doanh nghiệp. Nó quyết định tính chất và mức độ cạnh tranh 

trong ngành kinh doanh đó. Trong môi trường tác nghiệp có 5 yếu tố cơ bản: đối 

thủ cạnh tranh, người mua, người cung cấp, các đối thủ mới (tiềm ẩn), và sản 

phẩm thay thế. Mối quan hệ này được thể hiện qua sơ đồ sau: 
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                    Sơ đồ: Môi trường tác nghiệp trong ngành 

 Để đề ra một chiến lược thành công thì phải phân tích từng yếu tố này để 

doanh nghiệp thấy được mặt mạnh, mặt yếu, nguy cơ, cơ hội mà ngành kinh 

doanh đó gặp phải. 

Khả năng 
ép giá của 
người mua 

Nguy cơ do các 
sản phẩm và dịch 
vụ mới thay thế

Khả năng ép 
giá của người 

cung cấp 
Người cung 

cấp 

Các đối thủ cạnh tranh 
trong ngành 

 
Sự cạnh tranh của các 
doanh nghiệp hiện có 

trong ngành 

Nguy cơ có các đối thủ 
cạnh tranh mới 

Các đối thủ mới 
dạng tiềm ẩn 

Hàng thay thế

Người 
mua 

+ Đối thủ cạnh tranh: 
Mức độ cạnh tranh phụ thuộc vào mối tương quan của các yếu tố như: số 

lượng doanh nghiệp tham gia cạnh tranh, mức độ tăng trưởng của ngành, cơ cấu 

chi phí cố định và mức độ đa dạng hóa sản phẩm. 

Các đối thủ cạnh tranh sẽ quyết định tính chất và mức độ tranh đua hoặc 

thủ thuật giành lợi thế trong ngành. Do đó, các doanh nghiệp cần phân tích từng 

đối thủ cạnh tranh để nắm và hiểu được các biện pháp phản ứng và hành động mà 

họ có thể thông qua. Muốn vậy cần tìm hiểu một số vấn đề cơ bản sau: 

o Nhận định và xây dựng các mục tiêu của doanh nghiệp. 



 Nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh                                                  GVHD 
             công ty bảo hiểm Cần Thơ                                                     Th.s Nguyê ̃n Vũ Duy 
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o Xác định được tiềm năng chính yếu, các ưu nhược điểm trong 

các hoạt động phân phối, bán hàng… 

o Xem xét tính thống nhất giữa các mục đích và chiến lược của đối 

thủ cạnh tranh. 

o Tìm hiểu khả năng thích nghi; khả năng chịu đựng (khả năng 

đương đầu với các cuộc cạnh tranh kéo dài); khả năng phản ứng 

nhanh (khả năng phản công) và khả năng tăng trưởng của các đối 

thủ cạnh tranh. 

+ Khách hàng: 
Khách hàng là một bộ phận không tách rời trong môi trường cạnh tranh. 

Nếu thỏa mãn tốt hơn nhu cầu và thị hiếu của khách hàng thì sẽ đạt được sự tín 

nhiệm của khách hàng – tài sản có giá trị nhất của doanh nghiệp. 

Khách hàng có thể làm lợi nhuận của doanh nghiệp giảm xuống bằng cách 

ép giá xuống hoặc đòi hỏi chất lượng cao hơn và phải làm nhiều công việc dịch 

vụ hơn. Trường hợp không đạt đến mục tiêu đề ra thì doanh nghiệp phải thương 

lượng với khách hàng hoặc tìm khách hàng có ít ưu thế hơn.  

Vì thế, để đề ra những chiến lược kinh doanh đúng đắn, doanh nghiệp 

phải lập bảng phân loại khách hàng hiện tại và tương lai, nhằm xác định khách 

hàng mục tiêu. 

+ Nhà cung cấp: 
Các doanh nghiệp cần phải quan hệ với các tổ chức cung cấp các nguồn 

hàng khác nhau như: vật tư, thiết bị, lao động, tài chính. 

- Đối với người bán vật tư thiết bị: để tránh tình trạng các tổ chức cung 

cấp vật tư, thiết bị gây khó khăn bằng cách tăng giá, giảm chất lượng sản phẩm 

hoặc dịch vụ đi kèm thì doanh nghiệp cần quan hệ với nhiều nhà cung cấp, giảm 

thiểu tình trạng độc quyền và việc lựa chọn người cung cấp cũng phải được xem 

xét phân tích kỹ. 
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- Người cung cấp vốn: trong thời điểm nhất định phần lớn các doanh 

nghiệp, kể cả các doanh nghiệp làm ăn có lãi, đều phải vay vốn tạm thời từ người 

tài trợ như vay ngắn hạn, vay dài hạn hoặc phát hành cổ phiếu. 

- Nguồn lao động cũng là một phần chính yếu trong môi trường cạnh tranh 

của doanh nghiệp. Khả năng thu hút và lưu giữ các nhân viên có năng lực là tiền 

đề để đảm bảo thành công cho doanh nghiệp. 

+ Đối thủ tiềm ẩn mới: 
Đối thủ tiềm ẩn mới là những đối thủ cạnh tranh mà ta có thể gặp trong 

tương lai. Mặc dù không phải bao giờ doanh nghiệp cũng gặp phải những đối thủ 

cạnh tranh tiềm ẩn mới. Song nguy cơ đối thủ mới hội nhập vào ngành sẽ ảnh 

hưởng rất nhiều đến chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, cần phải dự 

đoán được các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn này nhằm ngăn cản sự xâm nhập từ bên 

ngoài để bảo vệ vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp. 

+ Sản phẩm thay thế: 
Các sản phẩm thay thế sẽ tạo ra sức ép làm hạn chế tiềm năng lợi nhuận 

của ngành do mức giá cao nhất bị khống chế và phần lớn sản phẩm thay thế mới 

là kết quả của cuộc bùng nổ công nghệ. Vì thế muốn đạt được thành công, các 

doanh nghiệp cần chú ý và dành nguồn lực thích hợp để phát triển hay vận dụng 

công nghệ mới vào chiến lược mới của mình. 

1.2.1.3 Môi trường bên trong (hoàn cảnh nội tại) của doanh nghiệp: 

Việc phân tích một cách cặn kẽ các yếu tố nội bộ của doanh nghiệp nhằm 

xác định rõ ưu điểm và nhược điểm của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra các biện 

pháp nhằm giảm bớt nhược điểm và phát huy ưu điểm để đạt được lợi thế tối đa. 

Vì vậy, nhà quản trị sẽ có nhận thức tốt hơn về hoàn cảnh nội tại nhờ phân tích 

các yếu tố chủ yếu sau: 
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 Các yếu tố của nguồn nhân lực: 

Nguồn nhân lực có vai trò hết sức quan trọng đối với sự thành công của 

doanh nghiệp. Vì chính con người thu thập dữ liệu, hoạch định mục tiêu, lựa 

chọn và thực hiện kiểm tra các chiến lược của doanh nghiệp và để có kết quả tốt 

thì không thể thiếu những con người làm việc hiệu quả. Khi phân tích về nguồn 

nhân lực của doanh nghiệp cần chú ý những nội dung: trình độ chuyên môn, kinh 

nghiệm, tay nghề và tư cách đạo đức của cán bộ nhân viên; các chính sách nhân 

sự của doanh nghiệp; khả năng cân đối giữa mức độ sử dụng nhân công ở mức độ 

tối đa và tối thiểu; năng lực, mức độ quan tâm và trình độ của ban lãnh đạo cao 

nhất… 

  Yếu tố nghiên cứu phát triển: 

Nỗ lực nghiên cứu phát triển có thể giúp doanh nghiệp giữ vai trò vị trí đi 

đầu trong ngành hoặc ngược lại, làm cho doanh nghiệp tụt hậu so với các doanh 

nghiệp đầu ngành. Do đó, doanh nghiệp phải thường xuyên thay đổi về đổi mới 

công nghệ liên quan đến công trình công nghệ, sản phẩm và nguyên vật liệu. 

 Các yếu tố sản xuất:  

Sản xuất là một trong những hoạt động chính yếu của doanh nghiệp gắn 

liền với việc tạo ra sản phẩm. Nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự thành công của 

doanh nghiệp. Việc sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng tương đối cao với giá 

thành tương đối thấp sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp vì: sản phẩm dễ 

bán hơn, tiết kiệm nguồn tài chính tạo được thái độ tích cực trong nhân viên. Các 

nội dung cần chú ý khi phân tích yếu tố sản xuất là: giá cả và mức độ cung ứng 

nguyên vật liệu, mức độ quay vòng hàng tồn kho, sự bố trí các phương tiện sản 

xuất, hiệu năng và phí tổn của thiết bị, chi phí và khả năng công nghệ so với toàn 

ngành và các đối thủ cạnh tranh… 
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 Các yếu tố tài chính kế toán: 

Chức năng của bộ phận tài chính bao gồm việc phân tích lập kế hoạch và  

kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tài chính và tình hình tài chính của doanh 

nghiệp. Bộ phận tài chính có ảnh hưởng sâu rộng trong toàn doanh nghiệp. Khi 

phân tích các yếu tố tài chính kế toán, nhà quản trị cần chú trọng những nội dung: 

khả năng huy động vốn ngắn hạn và dài hạn; tổng nguồn vốn của doanh nghiệp; 

tính linh hoạt của cơ cấu vốn đầu tư; khả năng tận dụng các chiến lược tài chính; 

khả năng kiểm soát giảm giá thành; hệ thống kế toán có hiệu quả và phục vụ cho 

việc lập kế hoạch giá thành, kế hoạch tài chính và lợi nhuận… 

 Yếu tố Marketing: 

Chức năng của bộ phận marketing bao gồm việc phân tích, lập kế hoạch, 

thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chương trình đã đặt ra, duy trì các mối 

quan hệ và trao đổi với khách hàng theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Do vậy, 

nói chung nhiệm vụ của công tác quản trị marketing là điều chỉnh mức độ, thời 

gian và tính chất của nhu cầu giữa khách hàng và doanh nghiệp nhằm đạt được 

mục tiêu đề ra.  

1.2.2 Xác định chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của chiến lược: 

Sau khi đã có những nhận định cụ thể về tình hình công ty ta cần xét đến 

một yếu tố cũng rất quan trọng trong việc quản trị chiến lược kinh doanh của 

doanh nghiệp; đó là chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của chiến lược. 

1.2.2.1 Xác định chức năng: 

Xác định được chức năng của chiến lược sẽ góp phần vào việc lựa chọn 

đúng đắn các mục tiêu, sự thành công của tổ chức và chiến lược của công ty. 

Đồng thời có tác động tạo lập hình ảnh của công ty trước công chúng, xã hội và 

tạo ra sự hấp dẫn đối với các đối tượng hữu quan (khách hàng, nhà cung cấp, nhà 

chức trách). 
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1.2.2.2 Xác định nhiệm vụ: 

Nhiệm vụ là một phát biểu có giá trị lâu dài thể hiện sự kinh doanh, thể 

hiện những niềm tin và ý tưởng của những người tham gia trong tổ chức đó. 

Khi xác định được nhiệm vụ của chiến lược ta sẽ có được một số lợi ích 

như sau: 

* Đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng. 

* Cơ sở để chúng ta huy động được nhiều nguồn lực cho tổ chức nhằm đạt 

được mục đích đề ra. 

* Phân phối ngược lại. 

* Tạo sức ép phát triển cho mục tiêu. 

* Tạo ra một khung cảnh làm việc và văn hóa cho công ty. 

* Cơ sở để cho các đơn vị thực hiện các mục tiêu trong hoạt động của 

mình. 

Để xác định được nhiệm vụ của chiến lược ta cần phải xem xét một số yếu 

tố sau: 

* Phải xác định chính xác khách hàng của doanh nghiệp là những ai ? 

* Sản phẩm của doanh nghiệp thuộc vùng thị trường nào ? 

* Công nghệ nào đang được sử dụng ? 

* Phải tự đánh giá về mình. 

* Mối quan tâm đến các thành viên trong tổ chức. 

1.2.2.3 Xác định mục tiêu: 

Mục tiêu là kết quả mong đợi sẽ có và cần phải có của một tổ chức sau 

một thời gian nhất định. Mục tiêu sẽ trả lời cho câu hỏi: doanh nghiệp của chúng 

ta tồn tại để làm gì.  

Mục tiêu của chiến lược bao gồm các đặc điểm sau: 

* Mục tiêu phải mang tính định lượng. 
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* Mục tiêu phải mang tính khả thi, nghĩa là phải có khả năng thực hiện 

trong thực tế, nó là kết quả mong đợi của doanh nghiệp nên phải thực 

hiện và hoàn thành được trong thực tế, nếu không nó sẽ trở thành vô 

nghĩa. 

* Mục tiêu phải mang tính nhất quán: là những mục tiêu phải có hệ tương 

ứng với nhau, việc hoàn thành mục tiêu này không làm hại mục tiêu kia 

mà phải có sự tương tác hỗ trợ tạo thành một khối thống nhất trong một 

tổ chức nhằm đạt đến mục tiêu chung của doanh nghiệp. 

* Mục tiêu phải hợp lý: nếu không có sự chấp nhận của con người thì quá 

trình xây dựng và thực hiện mục tiêu gặp nhiều khó khăn, con người là 

yếu tố quan trọng, nó vừa là chủ thể vừa là đối tượng, do đó phải đảm 

bảo tính hợp lý, tính linh hoạt và tính riêng biệt của mục tiêu. 

* Mục tiêu phải mang tính linh hoạt thể hiện khả năng thích nghi với sự 

biến động của môi trường, tránh và giảm thiểu được những nguy cơ phá 

vỡ cấu trúc. 

* Mục tiêu phải cụ thể: đó chính là tính chuyên biệt của mục tiêu, mục 

tiêu phải gắn liền với từng đơn vị và phải có sự riêng biệt nhau. Mục tiêu 

càng cụ thể càng dễ đặt ra chiến lược để hoàn thành. 

Việc xây dựng mục tiêu cần phải chú ý một số câu hỏi như: khách hàng là 

ai, năng lực phân biệt như thế nào, nhu cầu đòi hỏi gì.  

Có nhiều chỉ tiêu dùng để phân loại mục tiêu, nhưng các nhà quản trị 

thường quan tâm đến mục tiêu phát triển của doanh nghiệp. Công tác xây dựng 

mục tiêu hay bị một số áp lực xuất phát từ: 

* Những người chủ doanh nghiệp hướng tới việc gia tăng lợi nhuận. 

* Lực lượng nhân viên thì có xu hướng bảo vệ tính an toàn và ổn định của 

họ. 

* Khách hàng muốn thoã mãn một cách hiệu quả nhất các nhu cầu của họ. 
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* Chính bản thân các nhà quản trị do thói quen do sự phát triển. 

Do đó, khi xây dựng mục tiêu trong chiến lược các nhà quản trị phải kết 

hợp, dung hòa, giải quyết các mâu thuẫn giữa các áp lực.  

 KẾT LUẬN 

Việc nghiên cứu môi trường là phân tích sự kết hợp bên trong và bên 

ngoài nhằm tận dụng điểm mạnh của tổ chức để tiến hành khai thác cơ hội và 

nhận rõ điểm yếu của mình mục đích né tránh các mối đe dọa của môi trường. 

Đồng thời, phân tích và xác định được chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược 

cũng góp phần to lớn cho việc xác định hướng đi chính yếu của doanh nghiệp, 

xác định được các tác nhân ảnh hưởng đến chiến lược. Đây chính là các dữ liệu 

quan trọng làm cơ sở cho việc thực hiện các chức năng trong quản trị chiến lược, 

bắt đầu từ giai đoạn hoạch định đến khả năng tổ chức và kiểm soát quá trình rồi 

tiếp tục chương trình này.  
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II. Một vài nét sơ lược về Công ty bảo hiểm Cần Thơ: 

2.1 Lịch sử hình thành và phát triển: 

Công ty bảo hiểm Việt Nam (gọi tắt là Bảo Việt) được thành lập theo 

quyết định số 179/CP ngày 17 tháng 12 năm 1964 của Thủ tướng Chính phủ và 

chính thức đi vào hoạt động ngày 15 tháng 01 năm 1965, với trụ sở chính đặt tại 

Hà Nội và có một chi nhánh tại Hải Phòng. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh 

vực bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm tàu biển, làm đại lý giám định 

và xét bồi thường cho các công ty bảo hiểm nước ngoài về hàng hóa xuất nhập 

khẩu. 

Sau ngày thống nhất đất nước, Bảo Việt sáp nhập với Công ty bảo hiểm và 

tái bảo hiểm miền Nam Việt Nam, bắt đầu mở rộng hoạt động ở một số tỉnh phía 

Nam. Năm 1980, Bảo Việt mở rộng mạng lưới và bắt đầu cung cấp dịch vụ trên 

khắp cả nước. 

Năm 1992, thành lập công ty đại lý bảo hiểm tại Anh quốc BAVINA (UR) 

LTD. 

Từ năm 1993, Bảo Việt bắt đầu chú trọng cải tiến công tác đầu tư tài 

chính, một loạt các biện pháp mang tính chiều sâu được thực hiện nhằm đảm bảo 

lựa chọn được các dự án đầu tư thích hợp, an toàn cho nguồn vốn và mang lại 

hiệu quả kinh tế cao.  

Năm 1996, được sự ủy quyền của Thủ tướng chính phủ, Bộ tài chính ra 

quyết định thành lập lại Tổng Công ty bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt), được Nhà 

nước xếp hạng “doanh nghiệp đặc biệt” trở thành 1 trong 25 doanh nghiệp lớn 

nhất Việt Nam. Vào thời điểm này, lần đầu tiên Bảo Việt đưa ra thị trường Việt 

Nam dịch vụ bảo hiểm nhân thọ. 

Năm 1999, thành lập công ty chứng khoán Bảo Việt - công ty chứng 

khoán đầu tiên ở Việt Nam. 
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Vào đầu năm 2001, Bảo Việt đã có tổng số thành viên là 124 đơn vị trãi 

đều trên khắp đất nước. 

Bảo Việt Cần Thơ là một trong những thành viên của Tổng Công ty Bảo 

hiểm Việt Nam. Tiền thân của công ty Bảo Việt Cần Thơ là Tổ bảo hiểm Hậu 

Giang và thời gian sau chuyển đổi thành:  

 Phòng đại diện bảo hiểm Hậu Giang  
 Chi nhánh bảo hiểm Hậu Giang  
 Công ty bảo hiểm Hậu Giang  
 Công ty bảo hiểm khu vực Cần Thơ - Sóc Trăng 
 Công ty bảo hiểm Cần Thơ. 

Đến năm 2001, công ty bảo hiểm Cần Thơ được tách ra thành Công ty bảo 

hiểm nhân thọ Cần Thơ và Công ty bảo hiểm Cần Thơ. 

Công ty bảo hiểm Cần Thơ có trụ sở giao dịch chính đặt tại số 154 đường 

3/2 phường Xuân Khánh - quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ. Nhiệm vụ 

chính của công ty là kinh doanh dịch vụ bảo hiểm với sản phẩm chủ yếu là các 

sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ chủ yếu ở địa bàn Cần Thơ theo quy định của 

pháp luật và phân cấp của Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam. Công ty thực hiện 

các chức năng sau: 

 Kinh doanh bảo hiểm: giúp cho mọi người kịp thời giải quyết những 

lúc không may gặp rủi ro, tạo tâm lý an toàn hơn trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh và trong cuộc sống góp phần nâng cao đời sống dân trí 

cả về mặt vật chất cũng như tinh thần. 

 Tài trợ vốn: sử dụng vốn nhàn rỗi đưa vào lưu thông, tạo thêm việc làm 

cho xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. 

 Phân phối lại thu nhập trong xã hội: sử dụng ngân quỹ của số đông 

người tài trợ bù đắp cho số ít rủi ro thông qua hoạt động rủi ro, nhằm 

chia sẽ và tích cực đề cao tinh thần nhân bản như một giải pháp, một 

công cụ tài chính giúp cho doanh nghiệp có một sự hỗ trợ cho công tác 
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quản lý, chính sách nhân sự đạt hiệu quả cao hơn, đồng thời hỗ trợ cho 

doanh nghiệp vượt qua những giai đoạn khó khăn về tài chính. 

 Ngoài ra, Bảo Việt Cần Thơ còn hoạt động tái bảo hiểm và đầu tư vốn 

theo pháp luật và sự phân cấp của Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam. 

Các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ của Bảo Việt nói chung và Bảo Việt 

Cần Thơ nói riêng bao gồm:  

 Bảo hiểm con người 

 Bảo hiểm hàng hóa 

 Bảo hiểm tàu thủy 

 Bảo hiểm xe cơ giới  

 Bảo hiểm cháy  

 Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt 

 Bảo hiểm tài sản 

 Bảo hiểm trách nhiệm 

2.2 Cơ cấu tổ chức: 

Bảo Việt Cần Thơ nằm trong mô hình quản lý chung của Tổng công ty 

bảo hiểm Việt Nam. Đó là cơ chế quản lý thống nhất cùng sức mạnh tài chính, 

hay nói cách khác đó là một thực thể thống nhất và hạch toán toàn Tổng công ty. 

Công ty hiện có 31 cán bộ công nhân viên đang phục vụ cho công tác kinh 

doanh đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao. Ngoài ra công ty còn có 

một đội ngũ đại lý với tổng số đại lý khoảng 200, phần lớn đều có khả năng khai 

thác, cần cù và có tinh thần trách nhiệm. 

Hệ thống tổ chức quản lý tại Bảo Việt Cần Thơ được áp dụng theo mô 

hình trực tuyến chức năng. Mô hình này cho phép người lãnh đạo có toàn quyền 

quản lý, chỉ đạo và phát huy chức năng của các phòng ban trực thuộc. Các phòng 

ban tiến hành nghiên cứu theo nhiệm vụ và chức năng của mình, sau đó đề xuất ý 

kiến để Ban giám đốc đưa ra quyết định cuối cùng. 
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Hiện tại, Công ty có 13 phòng ban chức năng hoạt động theo mô hình sau: 
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Ơ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY BẢO VIỆT CẦN THƠ

 Giám đốc công ty:  

Là người đứng đầu công ty, vừa đại diện cho nhà nước, vừa đại diện cho 

toàn thể cán bộ công ty, thực hiện quản lý công ty theo đúng đường lối chính 

sách của Nhà nước và của Tổng công ty. 

Chức danh giám đốc do Tổng giám đốc công ty bổ nhiệm, là người chịu 

trách nhiệm trước nhà nước và tập thể cán bộ CNV công ty về kết quả kinh 

doanh của công ty. Giám đốc điều khiển hệ thống quản lý trên cơ sở kết hợp 

đồng bộ phương pháp quản lý hành chánh và quản lý kinh tế tài chính. Thể hiện 

cụ thể qua các chức năng: 
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 Tổ chức điều hành hoạt động công ty theo đúng định hướng và kế 

hoạch của Tổng công ty. 

 Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của các phòng bảo hiểm trực thuộc 

và qui định chức năng, nhiệm vụ của các phòng quản lý và nghiệp vụ. 

 Giám đốc có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng, phó phòng các 

phòng quản lý, nghiệp vụ công ty (trừ phòng tài chính kế toán) và các 

phòng bảo hiểm trực thuộc. 

 Giải quyết bồi thường, quyền lợi bảo hiểm và tranh chấp bảo hiểm 

trước pháp luật trên mức ủy nhiệm cho Phó giám đốc. 

 Phó giám đốc công ty:  

Có chức năng tham mưu, giúp cho giám đốc công ty trong những lĩnh vực 

được phân công, đề xuất với giám đốc các phương án, chương trình kế hoạch 

kinh doanh thuộc phạm vi phụ trách. Điều hành chung khi giám đốc vắng mặt. 

 Phòng tài chính kế toán: 

Chức năng nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán được qui định trong 

Thông tư số 72/2001/TT.BTC ngày 28/8/2001. Quyết định số 2162/HĐQT-BV 

ngày 4/10/1997, Quyết định số 4122/1999/HĐQT-BV ngày 29/12/1999, Thông 

tư số 72/2001/TT.BTC ngày 28/8/2001 về các chế độ báo cáo tài chính, lưu trữ 

tài liệu kế toán... và các qui chế qui định phân cấp quyền hạn, trách nhiệm và 

hạch toán nội bộ kết quả kinh doanh của Bảo Việt. Ngoài ra còn thực hiện các 

chức năng: 

 Xây dựng, tổ chức và thực hiện các hợp đồng kinh tế theo pháp lệnh 

của nhà nước. 

 Phân tích, đánh giá chính xác hoạt động kinh tế của công ty theo đúng 

qui định của nhà nước để đề xuất các biện pháp và phương hướng kinh 

doanh đạt hiệu quả kinh tế cao. 
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 Quản lý vật tư hàng hóa, bảo quản tài sản của công ty. Tham mưu cho 

giám đốc trong công tác quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả. Tổ chức 

công tác thống kê và bộ máy thống kê phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, 

mục tiêu phát triển của công ty. 

 Kiểm tra hướng dẫn các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực tiếp thực 

hiện tốt các chế độ thống kê, ghi chép ban đầu trong công tác hạch toán, 

công tác tài chính - kế toán. 

 Phòng tổng hợp:  

Có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác tổ chức hành chính, quản trị, 

quản lý đại lý, pháp chế, thị trường và tuyên truyền quảng cáo. Cụ thể như sau: 

 Chức năng tổ chức: nghiên cứu và tham mưu cho giám đốc về việc xây 

dựng các nguyên tắc quản lý phù hợp đồng bộ trong toàn hệ thống cơ 

cấu quản trị của công ty, phát huy tích cực trình độ của từng người lao 

động để hoàn thành các yêu cầu mục tiêu kế hoạch. Cụ thể như sau:  

◦ Xây dựng bộ máy quản lý và bộ máy kinh doanh - dịch vụ 

◦ Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, tiêu chuẩn các chức danh 

◦ Bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ mạnh về năng lực, trình độ, 

có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu đổi mới về tổ chức... 

 Chức năng hành chính: Tham mưu cho giám đốc thực hiện chức năng 

hành chính, các quyết định điều hành quản lý nhằm chỉ đạo vận hành cơ 

cấu nội bộ công ty một cách có hiệu quả nhất. Cụ thể:  

◦ Ban hành các quyết định, mệnh lệnh hành chính, kiểm tra theo 

dõi quá trình thực hiện nhằm đảm bảo tính hiệu lực của các quyết 

định này 

◦ Quản trị hành chánh văn phòng, thanh tra, pháp chế, các nội qui 

sinh hoạt, các qui định về phòng chống cháy nổ, an toàn trật tự và 

công tác quản lý hồ sơ văn bản... 
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 Bộ phận quản lý đại lý: Thực hiện các chức năng tổ chức và xây dựng 

các chính sách đại lý như: chính sách tuyển dụng đào tạo, chính sách thi 

đua khen thưởng đến các qui trình khai thác, thu nộp phí bảo hiểm, quản 

lý ấn chỉ, chế độ tài chính, quản lý nghiệp vụ... phù hợp với điều kiện 

thực tế tại công ty. 

 Phòng bảo hiểm phi hàng hải:  

Có chức năng trực tiếp kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm: Xe cơ giới, tàu 

sông, tàu cá, con người,... Đồng thời tham mưu, tư vấn cho Ban giám đốc công ty 

để chỉ đạo và quản lý nghiệp vụ chuyên môn. 

 Phòng bảo hiểm hàng hải: 

 Có chức năng trực tiếp kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm: hàng hóa, tàu 

biển, xây dựng và lắp đặt, cháy, tài sản và thiệt hại khác, trách nhiệm chung... 

Đồng thời chịu trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho Ban giám đốc công ty để chỉ 

đạo và quản lý nghiệp vụ chuyên môn. 

 Các phòng bảo hiểm khu vực (tại huyện, thị xã và thành phố):  

Có các chức năng chủ yếu như:  

 Khai thác các nghiệp vụ bảo hiểm đơn giản theo các qui tắc, biểu phí 

và các hướng dẫn của công ty và Tổng công ty. Đối với các nghiệp vụ 

bảo hiểm phức tạp thì phòng bảo hiểm khu vực phải cùng phối hợp với 

Phòng bảo hiểm hàng hải và phi hàng hải để thực hiện. 

 Công tác giám định: phòng bảo hiểm khu vực có trách nhiệm tiếp nhận 

thông tin và thực hiện các giám định ban đầu đối với mọi rủi ro, tai nạn 

thuộc phạm vi bảo hiểm xảy ra trên địa bàn. 

 Thực hiện việc xét bồi thường theo qui định phân cấp cho trưởng 

phòng bảo hiểm khu vực. 
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III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty 

Bảo Việt Cần Thơ: 

3.1  Mục tiêu và định hướng phát triển chung của công ty: 

Bảo hiểm là một ngành kinh doanh dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu bảo 

đảm an toàn trong cuộc sống của dân cư. Mục tiêu chung của Bảo Việt là phát 

triển Bảo Việt trở thành tập đoàn kinh doanh tài chính tổng hợp hàng đầu ở Việt 

Nam trong các lĩnh vực: bảo hiểm, chứng khoán và đầu tư tài chính. Đi theo định 

hướng chung, Bảo Việt Cần Thơ xây dựng mục tiêu hoạt động là “Tăng trưởng, 

hiệu quả, phát triển bền vững”. Với phương châm hoạt động hiện nay là “Phục 

vụ khách hàng tốt nhất để phát triển”.  

3.2 Sơ lược về tình hình kinh tế xã hội của Thành phố Cần Thơ:  

Nằm về phía Tây sông Hậu thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, phía Bắc 

giáp tỉnh An Giang, phía Nam giáp tỉnh Hậu Giang, phía Tây giáp tỉnh Kiên 

Giang, phía Đông giáp 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh là Thành phố Cần Thơ. Với 

diện tích tự nhiên 138.959,9 ha, có dân số hiện tại là 1.112.121 người, trong đó ở 

thành thị là 559.040 người chiếm 50,27% dân số, Thành phố Cần Thơ tự hào là 

trung tâm của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Năm 2003, Thành phố Cần Thơ hoàn thành xuất sắc và toàn diện các chỉ 

tiêu kinh tế xã hội đề ra, với mức tăng trưởng khá cao 13,72%. Chất lượng và 

hiệu quả kinh tế được nâng dần lên. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng 

tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ. Nền kinh tế phát triển liên tục và tương đối toàn 

diện đã góp phần thúc đẩy các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học kỹ 

thuật... phát triển không ngừng. 

Chính sự phát triển về kinh tế xã hội là điều kiện tiên quyết để Thành phố 

Cần Thơ vươn lên và được công nhận là Thành phố trực thuộc Trung Ương vào 

đầu năm 2004. Đây là một bước chuyển vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng mạnh 

mẽ đến tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong tương lai, kéo theo đó là sự 



 Nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh                                                  GVHD 
             công ty bảo hiểm Cần Thơ                                                     Th.s Nguyê ̃n Vũ Duy 
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tác động đến các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ mà Bảo Việt 

Cần Thơ là một thành viên. 

Cơ sở hạ tầng phát triển vững chắc là điều kiện quan trọng đầu tiên để thu 

hút đầu tư nhằm phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế tại Thành phố 

Cần Thơ nói chung và việc phát triển thị trường của Bảo Việt Cần Thơ nói riêng. 

Thành phố Cần Thơ hiện có một hệ thống giao thông phát triển và thông suốt, 

nhất là giao thông đường bộ, giao thông nội tỉnh được mở rộng, nối liền hệ thống 

các tuyến đường giao thông liên tỉnh, xây dựng và cải tạo các tuyến đường trọng 

điểm như Quốc lộ 1, Quốc lộ 91, Quốc lộ 91B,... sân bay Cần Thơ đang được 

phục hồi, cảng Trà Nóc chính thức được Cục Hàng hải Việt Nam công nhận là 

cảng biển quốc tế đảm bảo cho tàu có tải trọng 3000 tấn cập bến, khu công 

nghiệp Trà Nóc... Trong tương lai Thành phố Cần Thơ sẽ phát triển và xây dựng 

thêm tuyến đường cao tốc TPHCM - Thành phố Cần Thơ, hệ thống cảng biển Cái 

Cui, hệ thống các khu công nghiệp Trà Nóc II, Hưng Phú I, Hưng Phú II với tổng 

diện tích 1033 ha... Những thuận lợi về cơ sở hạ tầng hiện nay và tiềm năng phát 

triển trong tương lai này sẽ tạo điều kiện Bảo Việt Cần Thơ mở rộng thị trường 

cũ, xâm nhập những thị trường mới và phát triển thêm những sản phẩm mới, đa 

dạng, phù hợp với nhu cầu của khách hàng. 

Bên cạnh đó yếu tố dân cư cũng ảnh hưởng nhiều đến thị trường bảo 

hiểm. Như khi Thành phố Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung Ương, 

trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của Đồng bằng sông Cửu 

Long thì một điều tất yếu là người dân sẽ đổ vào thành phố theo quy luật “đất 

lành chim đậu”. Đây sẽ là thị trường tiềm năng có thể khai thác trong tương lai.  

Văn hóa xã hội cũng là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong sự biến động 

và phát triển của thị trường bảo hiểm, đặc biệt là các nhân tố có ảnh hưởng lớn 

đến sự hình thành và phát triển nhu cầu bảo hiểm như: thu nhập bình quân đầu 

người, trình độ dân trí,... 
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Năm 2003, thu nhập bình quân của người dân là 523 USD/người tăng 

12% so với năm 2002, điều này sẽ dẫn đến sự phát triển tất yếu về nhu cầu các 

sản phẩm bảo hiểm. Bởi vì nhu cầu bảo hiểm không phải là nhu cầu căn bản nhất 

của con người, và vì thế chỉ có thể tạo được sự phát triển của nhu cầu bảo hiểm 

khi con người đã thỏa mãn, đã giải quyết các nhu cầu căn bản (nhu cầu sinh lý). 

Vào năm 2003 tỷ lệ học sinh đến trường tăng ở tất cả cấp bậc học, ngành học: 

năm học 2003-2004 học sinh ở tất cả các cấp học là 393.400 tăng 4.350 học sinh 

so với năm học 2001-2002.  Thêm vào đó khi trình độ dân trí nâng lên người dân 

sẽ nhận thức được sự cần thiết có các hoạt động bảo đảm cho những rủi ro có thể 

xảy ra trong cuộc sống.Chính điều này đã mở rộng thêm thị trường bảo hiểm.  

Tuy nhiên vì tính hai mặt của xã hội nên Bảo Việt Cần Thơ cũng sẽ gặp 

nhiều khó khăn trong thời kỳ mới. Hệ thống các dự án phát triển cơ sở hạ tầng 

tuy được chú trọng nhưng chưa thật sự là động lực kích thích nền kinh tế phát 

triển. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng xã hội (giáo dục, đào tạo, y tế...) chưa tương xứng 

với mục tiêu và yêu cầu phát triển, làm tăng nguy cơ tụt hậu dẫn đến giảm trình 

độ nhận thức về bảo hiểm của người dân. Chính sách thu hút và mở rộng đầu tư 

cũng gây ra nhiều khó khăn cho Bảo Việt Cần Thơ, vì xuất hiện thêm nhiều đối 

thủ cạnh tranh có tiềm lực lớn, các công ty bảo hiểm 100% vốn nước ngoài tạo 

nên môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt. 

Nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội tại Thành phố Cần Thơ đang có 

những bước chuyển biến tốt và tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của 

công ty Bảo Việt Cần Thơ. Đồng thời việc chia tách về hành chính của tỉnh Cần 

Thơ thành Thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang cũng đem lại những khó khăn 

và thuận lợi cho Bảo Việt Cần Thơ như thị phần bị giảm xuống xét về lượng, 

nhưng lại có thể là tăng lên về mặt chất. Trước tình hình phức tạp này việc xây 

dựng các chính sách kinh doanh linh hoạt và năng động phù hợp với các tình 

huống có thể xảy ra là rất cần thiết.    
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Dưới đây là bảng tổng hợp việc đánh giá các yếu tố bên ngoài tác động 

đến thị trường bảo hiểm nói chung và hoạt động kinh doanh của Bảo Việt Cần 

Thơ nói riêng.    

Bảng 1: MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI CỦA  
BẢO VIỆT CẦN THƠ 

Các nhân tố bên ngoài 
Mức độ 

quan trọng 

Phân 

loại 

Số điểm 

quan trọng 

Vị trí trung tâm về VH-KT-XH của ĐBSCL  

Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế 

Xu hướng phát triển kinh tế tại địa phương  

Chính sách thu hút đầu tư của địa phương 

Thu nhập và mức sống của dân cư 

Môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt 

Cơ cấu dân cư 

Sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành địa phương 

Trình độ văn hóa, ý thức của dân cư 

Tâm lý và xu hướng tiêu dùng của dân cư 

0,10 

0,12 

0,11 

0,10 

0,12 

0,15 

0,09 

0,08 

0,08 

0,05 

3 

4 

2 

2 

4 

1 

3 

3 

3 

2 

0,30 

0,48 

0,22 

0,20 

0,48 

0,15 

0,27 

0,24 

0,24 

0,10 

Tổng 1,00  2,68 

 

Sau khi lựa chọn và phân loại ta có tổng số điểm quan trọng của Bảo Việt 

Cần Thơ là 2,68 cho thấy công ty chỉ đạt trên mức trung bình về khả năng ứng 

phó với các tình huống thay đổi của môi trường bên ngoài có tác động đến hoạt 

động kinh doanh của công ty. Công ty cần tiếp tục cố gắng để có thể đưa tổng số 

điểm quan trọng đạt mức tốt hơn (đạt từ 3 đến 4 điểm). Nghĩa là cần phải tìm 

cách phản ứng một cách tích cực hơn trong cạnh tranh và tận dụng triệt để các cơ 

hội do môi trường bên ngoài đem lại như các cơ hội sau:   

+ Khi nền kinh tế có mức tăng trưởng cao chứng tỏ chất lượng và hiệu 

quả kinh tế tại địa phương được nâng lên. Theo xu hướng chung này tất cả 
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các ngành nghề kinh doanh cũng sẽ có cơ hội để phát triển tốt nhất, trong 

đó có ngành kinh doanh bảo hiểm. 

+ Đồng thời, mức sống và thu nhập của cộng đồng dân cư hiện tại cũng 

tăng (năm 2003 tăng 58 USD so với năm 2002). Đây sẽ là khởi đầu tốt để 

mọi người tham gia vào thị trường bảo hiểm trong tương lai. Và là một cơ 

hội tốt để công ty phát triển hoạt động của mình. 

+ Tuy nhiên, bên cạnh đó, công ty cũng gặp nhiều thách thức khi môi 

trường cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Nó sẽ là tác nhân ảnh hưởng 

đến việc người tiêu dùng trở nên khó tính hơn vì có nhiều cơ hội lựa chọn 

sản phẩm. Điều này sẽ làm gia tăng chi phí trong cạnh tranh. Cũng như có 

thể bị mất đi những nhân tài phục vụ trong công ty do chính sách thu hút 

chất xám với những điều kiện khá ưu đãi của các công ty bảo hiểm nước 

ngoài hoặc góp vốn liên doanh.    

  3.3 Đánh giá yếu tố cạnh tranh: 

Bảo hiểm là một ngành kinh doanh mang tính đặc thù và tuân theo qui luật 

số đông. Bảo hiểm là phương thức chuyển giao rủi ro hiệu quả nhất bởi vì nó đã 

huy động được sức mạnh của cộng đồng để giải quyết vấn đề tổn thất của cá 

nhân. 

Trong nền kinh tế thị trường khi mà các cá nhân và tổ chức kinh doanh 

phải tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình không có cơ chế bao cấp thì bảo 

hiểm đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm cho các yếu tố rủi 

ro có thể xảy ra. Đồng thời, với việc trình độ dân trí và mức sống tăng lên cũng là 

nhân tố để người dân nhận thức được sự cần thiết của hoạt động bảo hiểm. Chính 

những yếu tố này đã làm cho thị trường bảo hiểm ngày càng phát triển và lớn 

mạnh. Và nó cũng kéo theo sự phát triển về số lượng các doanh nghiệp chuyên 

hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm. Trước năm 2000 chỉ có 3 doanh 

nghiệp hoạt động trên địa bàn Cần Thơ, đó là: Công ty bảo hiểm Bảo Việt Cần 

Thơ, Chi nhánh Bảo Minh Miền Tây và Công ty cổ phần bảo hiểm xăng dầu 
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(PJico). Thì đến cuối năm 2003 đã xuất hiện thêm các công ty: Công ty cổ phần 

bảo hiểm bưu điện (PTi), Công ty bảo hiểm Groupama (của Pháp) với 100% vốn 

nước ngoài, Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long, Công ty bảo hiểm dầu khí 

(PVic). Sự gia tăng nhanh chóng của các doanh nghiệp đã làm cho mức độ cạnh 

tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Cần Thơ ngày càng 

gay gắt hơn, khốc liệt hơn. Xét về các hình thức cạnh tranh của các doanh nghiệp 

đối thủ thì rất đa dạng nhưng phương thức cạnh tranh chủ yếu nhất vẫn là 

phương thức cạnh tranh về giá (phí bảo hiểm). Chiến lược cạnh tranh về giá được 

sử dụng thường xuyên với mục đích để giành giật khách hàng; và đôi khi có 

những công ty đưa ra mức phí thấp hơn cả giá sàn của Bộ tài chính qui định. 

Chiến lược này thường được áp dụng cho các sản phẩm: bảo hiểm hàng hóa vận 

chuyển nội địa, bảo hiểm cháy và kỹ thuật, bảo hiểm về con người (học sinh, 

giáo viên...). Hoa hồng cũng là một biện pháp cạnh tranh quyết liệt thường được 

các doanh nghiệp sử dụng: các doanh nghiệp đã dùng chi phí quản lý để tăng gấp 

2, gấp 3 lần tỷ lệ hoa hồng theo qui định của Bộ tài chính như xây dựng, cháy, 

hàng hóa, học sinh... Ngoài ra, các doanh nghiệp còn cạnh tranh bằng các thủ 

đoạn khác như tuyên truyền sai sự thật, tăng phí hoặc thậm chí không ngần ngại 

chấp nhận bảo hiểm trong điều kiện tình thế bất lợi hoàn toàn... 

Do đó, nghiên cứu đánh giá vị thế cạnh tranh, điểm mạnh, điểm yếu của 

các đối thủ cạnh tranh là việc làm hết sức cần thiết để tìm ra các đối sách, các 

chiến lược cạnh tranh phù hợp với tình hình thực tế của công ty và mức độ cạnh 

tranh của ngành kinh doanh bảo hiểm trong từng thời kỳ. Và để nhận thấy rõ hơn 

tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bảo hiểm ta sẽ đi vào phân tích doanh 

thu và thị phần của các doanh nghiệp bảo hiểm trong ngành. 
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                            Bảng 2: DOANH THU VÀ THỊ PHẦN  
    CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM TRÊN ĐỊA BÀN CẦN THƠ 
 

Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 S
T
T 

DNBH DT(tỷ 
đồng) 

TPh 
(%) 

DT(tỷ 
đồng) 

TPh 
(%) 

TTr 
(%) 

DT(tỷ 
đồng) 

TPh 
(%) 

TTr 
(%) 

1 Bảo Việt 13,19 34,40 15,25 34,90 15,62 22,54 40,42 47,80

2 Bảo Minh 11,95 31,20 12,00 27,40 0,67 10,53 18,88 -12,25

3 PJico 6,45 16,80 8,30 18,97 28,68 8,84 15,85 6,51

4 PTi 6,74 17,50 8,20 18,73 21,66 10,10 18,11 23,17

5 Khác - - - - - 3,75 6,74 -

Tổng cộng 38,33 100 43,75 100 14,14 55,76 100 27,45

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Bảo Việt Cần Thơ)  

Để thấy rõ hơn sự biến động của doanh thu ta xem xét biểu đồ sau: 

            BIỂU ĐỒ SO SÁNH DOANH THU CÁC DNBH TẠI CẦN THƠ 
                                      (ĐVT: TỶ ĐỒNG) 
 

22.54
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Vào năm 2003 toàn ngành đạt mức tăng trưởng doanh thu là 27,45% tăng 

13,31% so với năm 2002. Trong đó, đạt mức tăng trưởng cao nhất là công ty Bảo 

Việt Cần Thơ với 47,85% tăng gấp 3 lần so với năm 2002 và tăng gần gấp 2 lần 

so với tốc độ tăng trưởng chung của thị trường bảo hiểm Cần Thơ. Đứng ở vị trí 
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thứ 2 trong bảng doanh thu là Bảo Minh, nhưng vào năm 2003 mức tăng trưởng 

doanh thu của Bảo Minh Miền Tây lại là số âm (-12,25%), nghĩa là giảm so với 

doanh thu năm 2002. Hiện tại ở vị trí thứ 3 là công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện 

PTi, tuy chỉ đứng ở vị trí thứ 3 nhưng PTi có khả năng phát triển đều và ổn định 

hơn Bảo Minh, tương lai PTi sẽ là đối thủ mạnh nếu tiếp tục phát triển như hiện 

nay. 

BIỂU ĐỒ SO SÁNH THỊ PHẦN GIỮA CÁC DNBH TẠI CẦN THƠ  
                                               (ĐVT: %) 
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Nếu xét về thị phần thì thị phần của Bảo Việt Cần Thơ vào năm 2003 

chiếm 40,42% trên thị trường toàn ngành, tăng 5,52% so với 2002. Vì thế có thể 

nói rằng Bảo Việt Cần Thơ đang trên đà phát triển vững chắc về khả năng chiếm 

giữ thị phần. Trong khi đó thị phần năm 2003 của Bảo Minh Miền Tây là 18,88% 

giảm 8,52% so với năm 2002, của PJico là 15,85% giảm 3,12%. Việc giảm là do 

sự xuất hiện của các công ty bảo hiểm khác và việc chiếm giữ thị phần của các 

công ty này là chưa có gì đáng kể vì chỉ mới thành lập trong thời gian ngắn. 

Những nguyên nhân chính đã làm cho doanh thu và thị phần của Bảo Việt 

Cần Thơ tăng vào năm 2003 chủ yếu là do công ty đã tận dụng được cơ hội khi 

Chính phủ ban hành Nghị quyết 13 về giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới 

giảm dần tai nạn giao thông, Nghị quyết 15 qui định về xử phạt vi phạm hành 
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chánh trong giao thông đường bộ; và tranh thủ được sự ủng hộ của các cơ quan 

ban ngành liên quan (CSGT) đẩy mức doanh thu về bảo hiểm xe cơ giới tăng đột 

biến. Bên cạnh đó còn có các nguyên nhân như: công ty đã kết hợp tốt với công 

ty cho thuê tài chính, biểu phí bảo hiểm tăng song song với mức trách nhiệm bảo 

hiểm,…   

Sau khi phân tích trên cơ sở ngành thì hiện tại công ty Bảo Việt Cần Thơ 

đang chiếm ưu thế cạnh tranh về mặt doanh thu và thị phần. Đứng trước sự phát 

triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng của các doanh nghiệp bảo hiểm, 

cũng như đứng trước những cơ hội và thách thức của môi trường cạnh tranh, Bảo 

Việt Cần Thơ vẫn tạo được thế đứng vững chắc trên thị trường bằng chính uy tín, 

kinh nghiệm, chất lượng dịch vụ... của công ty. Tuy nhiên cần thừa nhận rằng các 

doanh nghiệp đối thủ đã chiếm một mức doanh thu và thị phần không nhỏ và đã 

tạo được vị trí trên thị trường tại Cần Thơ chỉ trong một thời gian ngắn nhờ 

những chiến lược cạnh tranh về phí, về hoa hồng... Điều này chính là mối đe dọa 

đối với Bảo Việt Cần Thơ trong tương lai. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của công ty 

bảo hiểm 100% vốn nước ngoài cũng là mối đe dọa tiềm tàng cần được lưu ý 

nhiều.  

Để có cái nhìn tổng quan hơn về yếu tố cạnh tranh giữa các doanh nghiệp 

bảo hiểm ta xét đến bảng ma trận khả năng cạnh tranh của một vài doanh nghiệp 

bảo hiểm hiện là đối thủ chính của công ty Bảo Việt Cần Thơ. 

 

 

 

 

 

 

 



 Nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh                                                  GVHD 
             công ty bảo hiểm Cần Thơ                                                     Th.s Nguyê ̃n Vũ Duy 
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      Bảng 3: MA TRẬN CÁC KHẢ NĂNG CẠNH TRANH  
                                      CỦA CÁC DNBH 
 

Bảo Việt Bảo Minh PJico PTi  Mức 
độ 
QT PL ĐQT PL ĐQT PL ĐQT PL ĐQT

Thị phần 

Khả năng cạnh tranh 

về phí bảo hiểm 

Khả năng cạnh tranh 

về hoa hồng 

Sức mạnh tài chính 

Chất lượng SP-DV 

Trình độ và kinh 

nghiệm của đội ngũ 

cán bộ 

Lòng trung thành của 

khách hàng 

0,20

0,15

0,15

0,10

0,20

0,10

0,10

4 

 

2 

 

2 

4 

3 

 

3 

 

4 

0,80

0,30

0,30

0,40

0,60

0,30

0,40

2 

 

4 

 

3 

1 

4 

 

3 

 

2 

0,40

0,60

0,45

0,10

0,80

0,30

0,20

1 

 

4 

 

3 

2 

4 

 

2 

 

2 

0,20 

 

0,60 

 

0,45 

0,20 

0,80 

 

0,20 
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Tổng số điểm QT 3,10 2,85 2,65  2,65

 

Qua xem xét ma trận cạnh tranh cần lưu ý rằng trong 4 đối thủ cạnh tranh 

thì Bảo Việt Cần Thơ đang chiếm ưu thế trên thị trường bảo hiểm tại Cần Thơ 

với số điểm là 3,1 và đối thủ cạnh tranh chính hiện nay của Bảo Việt Cần Thơ là 

Bảo Minh Miền Tây với số điểm là 2,85. Từ đó có thể nói rằng Bảo Việt Cần 

Thơ có khả năng ứng phó tốt với tình hình cạnh tranh gay gắt như hiện nay. 

Sau đây là bảng tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu của một số doanh nghiệp 

bảo hiểm trên địa bàn Cần Thơ do công ty cung cấp để tham khảo thêm: 
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  Bảng 4: BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU CỦA MỘT 

SỐ DNBH TẠI CẦN THƠ 

 
Cty Các tiêu thức đánh giá Điểm mạnh Điểm yếu 

Bảo 
Việt 

Chất lượng dịch vụ: Khá 
Uy tín: Tốt 
Kinh nghiệm: Tốt 
Trình độ cán bộ: Khá 
Mạng lưới: phủ kín địa bàn 
Cơ sở vật chất: khang trang 
Loại SP cung cấp: đa dạng 

+ Uy tín được xây dựng 
qua nhiều năm 
+ Quan hệ tốt với các cấp 
ban ngành tại địa phương 
+ CBVC có trình độ 
nghiệp vụ, năng động  
+ Mạng lưới rộng phủ kín 
+ Đáp ứng tốt các nhu cầu 
bảo hiểm 

+ Phí tương đối cao 
+ Chi phí sử dụng 
trong cạnh tranh 
cao 
 

Bảo 
Minh 

Chất lượng dịch vụ: Khá 
Uy tín: Khá 
Kinh nghiệm: Tốt 
Trình độ cán bộ: Khá 
Mạng lưới: 1 số địa bàn 
chính 
Cơ sở vật chất: Khá 
Loại SP cung cấp: đa dạng 

+ Phí thấp 
+ Giải quyết bồi thường 
tương đối thoáng 
+ Hoa hồng cao 

+ Có xảy ra hiện 
tượng  nhũng  nhiễu  
khách hàng 
+ Chưa đủ chân rết 
phủ kín địa bàn 
+ Trình độ cán bộ 
chưa đồng đều 

PJico 

Chất lượng dịch vụ: Khá 
Uy tín: Khá 
Kinh nghiệm: Khá 
Trình độ cán bộ: Khá 
Mạng lưới: còn nhỏ lẻ 
Cơ sở vật chất: Khá 
Loại SP cung cấp: đa dạng 

+ Chiếm ưu thế trong 
ngành xăng dầu, mở đại 
lý tại tất cả cây xăng trên 
địa bàn 
+ Hoa hồng cao 
+ Bồi thường thoáng 
+Áp dụng nhiều hình thức 
cạnh tranh hấp dẫn KH 

+ Không phân loại 
rủi ro khi bán bảo 
hiểm 
+ Chào phí theo giá 
sàn 

PTi 

Chất lượng dịch vụ: Khá 
Uy tín: Khá 
Kinh nghiệm: Khá 
Trình độ cán bộ: Khá 
Mạng lưới: còn nhỏ lẻ 
Cơ sở vật chất: Khá 
Loại SP cung cấp: còn hạn 
chế 

+ Chiếm ưu thế trong 
ngành bưu điện 
+ Thu phí cao, chi phí 
cạnh tranh thấp 
+ Hoa hồng cao 
+ Bồi thường thoáng 
+ Áp dụng nhiều hình 
thức cạnh tranh 

+ Thiếu nhân lực, 
chưa phủ kín địa 
bàn 

Bảo 
Long 

Chất lượng dịch vụ: TB 
Uy tín: TB 
Kinh nghiệm: TB 
Trình độ cán bộ: TB 
Mạng lưới: còn nhỏ lẻ 
Cơ sở vật chất: Khá 
Loại SP cung cấp: còn hạn 
chế 

+ Các hoạt động khai thác 
và bồi thường linh động 
+ Thu phí bảo hiểm thấp, 
chi phí cao   

+ Nhân sự và trình 
độ nhân viên còn 
yếu 
+ Quan hệ còn hạn 
chế 
+ Khách hàng chưa 
tin tưởng  
+ Mạng lưới chưa 
phát triển 
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3.4 Nghiên cứu về đặc điểm và nhu cầu của khách hàng: 

Việc phân loại và xem xét đặc điểm khách hàng được tổng hợp trong bảng 

sau là do công ty cung cấp: 

Đối tượng 

khách hàng 
Đặc điểm khách hàng 

Thuận lợi và khó khăn trong chính 

sách thu hút KH 

Cơ quan 

Nhà nước 

Khách hàng truyền thống 

Có mối quan hệ liên ngành 

Quan tâm chất lượng dịch vụ 

Quan tâm hậu mãi 

Tạo được uy tín, niềm tin 

Được sự ủng hộ của lãnh đạo các 

ban ngành 

Doanh 

nghiệp NN 

Chú trọng đến thương hiệu 

Quan tâm quyền lợi bảo hiểm 

Có mối quan hệ tốt 

Giải quyết bồi thường tương đối 

nhanh 

Khuyến mãi được ủng hộ 

Công ty 

nước ngoài 

Chú trọng thương hiệu, việc giải 

quyết quyền lợi 

Ít quan tâm đến hoa hồng, khuyến 

mãi 

Tài liệu về ngoại ngữ chuyên 

ngành còn thiếu nên khó khăn 

trong việc tư vấn cho KH 

  

Trường 

học 

Chịu sự tác động của Sở giáo dục 

Quan tâm đến hoa hồng, khuyến 

mãi 

Chi bồi thường tốt 

Ngoài hoa hồng còn chi đề phòng 

tổn thất 

Tham gia ủng hộ học sinh nghèo, 

chi cho các hoạt động phong trào 

Doanh 

nghiệp tư 

nhân, cổ 

phần, 

TNHH 

Quan tâm đến tỷ lệ phí bảo hiểm, 

kênh phân phối, việc giải quyết 

quyền lợi 

Quan tâm nhiều đến hoa hồng, 

khuyến mãi 

Khi tham gia vật chất xe ô tô có 

hình thức khuyến mãi 

Các hộ gia 

đình 

Quan tâm khuyến mãi, các mối 

quan hệ đối với khách hàng 

Phải có kênh phân phối tới tận nhà 

 

Thực hiện chính sách quà khuyến 

mãi 

Xây dựng các hệ thống đại lý để 

có thể phục vụ tại nhà 

Giảm các thủ tục không cần thiết 
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“Phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển” là phương châm hoạt động 

của Bảo Việt Cần Thơ. Đây cũng là động lực để Bảo Việt Cần Thơ không ngừng 

phấn đấu nâng cao vị thế, nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ 

khách hàng. Điều này được cụ thể hóa trong các hoạt động: Xây dựng trụ sở 

khang trang lịch sự; Khách hàng khi tham gia bảo hiểm sẽ được phát các tờ 

bướm các tài liệu có liên quan để tham khảo trước, được tư vấn trước khi lựa 

chọn sản phẩm; Xây dựng hệ thống kênh phân phối sâu và rộng; Tổ chức khuyến 

mãi “mua 1 tặng 3”: khi mua bảo hiểm khách hàng được tặng thêm nón kết, móc 

khóa và túi nhựa; Xây dựng đội ngũ cán bộ và đại lý năng động, thân thiện... 

Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế trong công tác chăm sóc khách hàng 

sau khi bán sản phẩm, các nhân viên đại lý thường chỉ chạy theo doanh thu... Mà 

dịch vụ sau bán hàng lại là then chốt để giữ khách hàng lại với công ty. Do đó, 

công ty cần khắc phục những yếu kém trong công tác này để khách hàng cảm 

nhận được chất lượng dịch vụ, sự quan tâm của công ty đến họ nhằm tiến tới mục 

tiêu phát triển lâu dài và bền vững. 

3.5 Phân tích các hoạt động trong nội bộ công ty: 

Để có cái nhìn tổng quát đầu tiên ta sẽ đánh giá khái quát chung về tình 

hình hoạt động kinh doanh của công ty trong một vài năm qua. 

Bảng 5: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 
BẢO VIỆT CẦN THƠ TỪ NĂM 1999 ĐẾN NĂM 2003 

 
Năm S

T
T

Chỉ tiêu ĐVT 1999 2000 2001 2002 2003 

1 Doanh thu trđ 13.132 12.962 13.195 15.250 22.545

2 Tốc độ TT doanh thu % -0,99 -1,30 1,79 15,58 47,83

3 Tỷ lệ chi bồi thường % 44,03 46,00 49,60 53,08 45,18

4 Tỷ lệ chi quản lý % 17,77 14,85 16,78 17,39 18,87

5 Hiệu quả kinh doanh trđ 2.379 2.288 1.539 397 967

6 Tăng trưởng lợi nhuận % 18,11 17,65 11,66 2,60 4,29

7 Thu nhập bình quân/tháng trđ 0,90 1,40 1,50 1,90 2,30
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Khi xét chỉ tiêu doanh thu ta thấy doanh thu phí bảo hiểm của công ty Bảo 

Việt Cần Thơ tăng qua các năm. Điều này có được là do sự phát triển của nền 

kinh tế tại địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa công ty với các cơ quan chức 

năng, với các tổ chức tại địa phương; Đồng thời là do xu hướng tiêu dùng sản 

phẩm bảo hiểm ngày càng tăng vì người dân ngày càng ý thức được quyền lợi 

của họ khi tham gia bảo hiểm; Và cuối cùng là do sự phấn đấu không ngừng của 

đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty. 

                BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG DOANH THU 
                                     (ĐVT: TỶ ĐỒNG) 
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Năm 2003 doanh thu tăng vọt từ 15,25 tỷ đồng năm 2002 lên 22,54 tỷ 

đồng, nghĩa là tăng gần gấp 1,5 lần (khoảng 7,29 tỷ đồng) tương đương tăng 

47,8% doanh thu so với năm 2002. Nguyên nhân của sự tăng vọt về doanh thu 

năm 2003 chủ yếu là do Chính phủ ban hành Nghị quyết 13 về giải pháp kiềm 

chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông, Nghị quyết 15 qui định xử 

phạt vi phạm hành chánh về giao thông đường bộ. Chính nguyên nhân này đã 

đẩy doanh thu bảo hiểm xe máy đạt trên 5 tỷ đồng, chiếm 22,17% trên tổng 

doanh thu của năm 2003. 

Vào năm 2003 số lượng công ty tham gia vào hoạt động kinh doanh bảo 

hiểm tăng lên nhưng doanh thu của Bảo Việt Cần Thơ vẫn có thể tăng lên đã 

chứng tỏ rằng thị trường bảo hiểm tại Cần Thơ là còn rất lớn. Do đó để có thể 

khai thác triệt để thị trường, giữ vững và gia tăng doanh số, công ty cần phải có 
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những chính sách cạnh tranh phù hợp. Muốn vậy công ty cần phải tìm hiểu về 

những nhu cầu, mong muốn của khách hàng đối với các loại sản phẩm bảo hiểm. 

Và một trong những vấn đề mà khách hàng thường quan tâm nhất là việc giải 

quyết quyền lợi khi có sự cố xảy ra, nghĩa là công tác chăm sóc khách hàng sau 

khi bán sản phẩm. Do đó công ty thường dành cho tỷ lệ chi bồi thường một con 

số không nhỏ.  

                                BIỂU ĐỒ VỀ TỶ LỆ CHI BỒI THƯỜNG 
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Qua biểu đồ ta thấy tỷ lệ bồi thường dao động thường xuyên nhưng chủ 

yếu là theo hướng tăng lên từ 44,03% năm 1999 đến 53,08% năm 2002, và mức 

dao động là từ 2% đến 4%.  

Năm 2002 tỷ lệ chi bồi thường chiếm 53,8% tăng 3,48% so với năm 2001 

và đạt cao nhất trong vòng 5 năm qua. Nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng gia 

tăng tai nạn giao thông kỷ lục vào năm 2002. Và cũng chính vì tình trạng tai nạn 

giao thông đáng báo động như thế nên đến đầu năm 2003 Chính phủ đã ra Quyết 

định 13 và Quyết định 15 nhằm làm giảm số lượng tai nạn giao thông xuống mức 

thấp nhất có thể. Điều này cũng đã chứng tỏ được vì sao tỷ lệ bồi thường năm 

2003 giảm xuống chỉ còn là 45,18%, tức là thấp hơn năm 2002 một tỷ lệ là 7,9%.  

Để hạn chế tỷ lệ bồi thường này thì công tác kiểm tra, giám sát tài sản 

trước khi bán bảo hiểm cũng như sau khi xảy ra tổn thất luôn được thực hiện chặt 

chẽ. Tuy nhiên, rủi ro và tổn thất là những yếu tố khách quan chỉ có thể hạn chế 

một phần chứ không thể hạn chế hoàn toàn. Do đó, chi bồi thường được xem là 
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khoản chi phí tất yếu trong hoạt động kinh doanh của các công ty bảo hiểm, có 

ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh vì thường chiếm tỷ lệ lớn trong 

tổng doanh thu (thường là trên 40%). Nếu tỷ lệ này ngày càng tăng lên thì hiệu 

quả kinh doanh sẽ ngày càng giảm xuống: ta sẽ thấy rõ hơn qua một vài ví dụ 

sau: năm 2001 tỷ lệ bồi thường tăng 3,6% thì tỷ lệ hiệu quả kinh doanh giảm 

8,09%, đến năm 2002 khi tỷ lệ chi bồi thường tăng 3,48% thì tỷ lệ hiệu quả kinh 

doanh giảm 11,98%. 

Một chỉ tiêu nữa ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả kinh doanh của công ty là 

Chi phí quản lý.  

                      BIỂU ĐỒ TỶ LỆ CHI QUẢN LÝ 
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Theo biểu đồ trên ta thấy chi phí quản lý của công ty thường có xu hướng 

tăng  qua mỗi năm: năm 2003 tăng 1,48% so năm 2002, năm 2002 tăng 0,61% so 

với năm 2001,....Việc tăng lên của chi phí quản lý là điều tất nhiên, vì muốn hoạt 

động khai thác thị trường bảo hiểm thì phải tốn nhiều chi phí tuyên truyền, quảng 

cáo, chi phí quan hệ giao dịch để khách hàng biết đến mình. Khi thương hiệu của 

công ty đã đến được người tiêu dùng, khi khách hàng đã sử dụng sản phẩm của 

công ty thì phải tiếp tục bỏ chi phí ra để thực hiện các dịch vụ hậu mãi, đồng thời 

khách hàng của công ty theo thời gian cũng sẽ tăng lên. Và cuối cùng thì đương 

nhiên chi phí quản lý sẽ tăng theo. 
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Từ đó ta sẽ thấy được một vấn đề nữa cần quan tâm là để công ty có thể 

tồn tại và phát triển, ngoài việc tăng doanh thu, tăng thị phần, tăng cường quản lý 

rủi ro, công ty còn phải sử dụng chi phí như thế nào để đạt được hiệu quả kinh 

doanh cao nhất. 

Hiệu quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh mà 

bất kỳ công ty nào cũng mong đạt đến sau một quá trình cố gắng lâu dài. Đối với 

các doanh nghiệp bảo hiểm lợi nhuận thường bị chi phối bởi 3 yếu tố: Doanh thu, 

chi bồi thường và chi phí khác. Nhưng bị chi phối mạnh nhất bởi chi bồi thường 

và chi quản lý. Chính số liệu thực tế đã chứng minh cho điều này.  

   BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHI PHÍ - LỢI NHUẬN 
                                                       (ĐVT:%) 
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Hiệu quả kinh doanh của công ty giảm đáng kể trong vòng 5 năm qua từ 

2,37 tỷ đồng năm 1999 còn 0,396 tỷ đồng vào năm 2002. Xét riêng năm 2002 ta 

thấy doanh thu năm 2002 tăng thêm trên 2 tỷ đồng nhưng lợi nhuận lại giảm đến 

1,143 tỷ đồng. Cụ thể hơn là vào năm 2001 nếu thu được 100 đồng phí bảo hiểm 

thì có 11,66 đồng lợi nhuận, trong khi đó vào năm 2002 nếu thu được 100 đồng 

phí thì chỉ có được 2,60 đồng lợi nhuận. Điều này chứng tỏ hiệu quả kinh doanh 

của năm 2002 bị giảm sút so với năm 2001. Như vậy năm 2002 có doanh thu 

tăng, nhưng vì tỷ lệ chi bồi thường và chi quản lý tăng lên nên lợi nhuận giảm 
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xuống. Như thế nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng  kinh doanh không đạt 

hiệu quả như hiện tại là do ảnh hưởng của sự biến động về các yếu tố chi phí. Vì 

thế để đạt được mức hoạt động kinh doanh cao hơn công ty cần tìm giải pháp làm 

giảm chi phí này xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên vào năm 2003 thì hiệu quả 

kinh doanh lại đạt 0,967 tỷ đồng, nghĩa là tăng gấp 2,4 lần hiệu quả của năm 

2002. Điều này chứng tỏ công ty đang lấy lại sự ổn định về hiệu quả trong hoạt 

động kinh doanh.   

Bên cạnh hoạt động chính là kinh doanh bảo hiểm công ty còn có lợi 

nhuận phát sinh từ các hoạt động đầu tư tài chính như cho vay, mua trái phiếu 

Chính phủ, công trái, hoặc gởi tiền vào ngân hàng với một lãi suất thỏa thuận. 

Hiện tại khoản lợi nhuận phát sinh này tuy không nhiều nhưng vẫn là một hoạt 

động hiệu quả, góp phần vào sự phát triển về kinh tế xã hội của địa phương. 

Tuy hiệu quả lợi nhuận của công ty không ổn định nhưng mức thu nhập 

bình quân của cán bộ vẫn tăng lên hàng năm. Vì vậy nhìn chung tình hình hoạt 

động của công ty là có triển vọng, doanh thu đạt mức ổn định và có thể tăng 

trưởng. Nhưng để đạt kết quả cao hơn thì công ty cần có những giải pháp kịp thời 

nhằm giảm mức chi phí đến thấp nhất với mong muốn sẽ tối đa hóa được lợi 

nhuận. 

  Đạt được thành quả như ngày hôm nay là do nhiều yếu tố cấu thành. Để 

thấy được cụ thể ta sẽ phân tích từng yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động chung của 

công ty. 

3.5.1 Đánh giá uy tín thương hiệu - cơ sở vật chất: 
Với gần 40 năm hoạt động, Bảo Việt đã khẳng định được vị thế và uy tín 

của mình thông qua thương hiệu Bảo Việt trên thị trường trong và ngoài nước. 

Đồng thời là doanh nghiệp nhà nước có kinh nghiệm hoạt động lâu năm, có các 

công ty thành viên rãi đều trên tất cả các tỉnh thành của nước ta nên thương hiệu 

Bảo Việt được rất nhiều cơ quan và tổ chức và nhân dân biết đến. Đây chính là 
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ưu thế cạnh tranh của Bảo Việt trên thị trường có thể phát huy và đạt hiệu quả 

cao. 

Công trình xây dựng trụ sở Bảo Việt Cần Thơ hoàn thành và đưa vào sử 

dụng tháng 5 năm 2003 có ý nghĩa to lớn vì Bảo Việt Cần Thơ là doanh nghiệp 

phi nhân thọ đầu tiên ở Cần Thơ có trụ sở đẹp, hoành tráng, với thiết bị được 

trang bị đầy đủ thuận tiện cho các hoạt động giao dịch đã góp phần nâng cao vị 

thế của công ty cũng như của hệ thống Bảo Việt trên thị trường. Đồng thời với sự 

sắp xếp hài hòa, gọn gàng, rộng rãi còn có ý nghĩa trong việc tạo không gian làm 

việc thoải mái, lịch sự tạo nên sự tự tin cho cán bộ của công ty, đẩy mạnh việc 

tăng năng suất lao động của mỗi thành viên.    

3.5.2 Yếu tố tài chính: 
Việc phát triển quy mô của thị trường phụ thuộc vào năng lực tài chính 

của các doanh nghiệp bảo hiểm. Bởi vì khả năng tài chính to lớn giúp doanh 

nghiệp nâng cao khả năng nhận bảo hiểm mà vẫn đáp ứng được các trách nhiệm 

đối với người tham gia bảo hiểm. 

Với tư cách là công ty thành viên của Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam 

(Bảo Việt), Bảo Việt Cần Thơ hoạt động dựa trên hệ thống hạch toán toàn ngành. 

Vì thế tình hình tài chính của Bảo Việt Cần Thơ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tình 

hình tài chính của Tổng công ty. 

Bảo Việt là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, có năng lực tài chính vững 

mạnh, và giữ thị phần quan trọng trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Tính đến 

ngày 31/12/2002 số vốn điều lệ của Bảo Việt là 586 tỷ đồng, chiếm 85,42% trên 

tổng vốn điều lệ của các doanh nghiệp bảo hiểm thuộc khối doanh nghiệp nhà 

nước. Trong tương lai thì sức mạnh về tài chính của Bảo Việt sẽ còn tiếp tục phát 

triển và lớn mạnh hơn nữa. Vì theo chiến lược của Bộ tài chính đã được Thủ 

tướng chính phủ chấp thuận (Quyết định số 175/2003/QĐ-TTg ngày 29/08/2003 

của Thủ tướng chính phủ), Nhà nước đang có cơ chế để bổ sung vốn điều lệ cho 

Bảo Việt tăng lên là 3000 tỷ đồng vào năm 2005, và 5000 tỷ đồng vào năm 2010. 
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Cũng trong quyết định này, Bộ tài chính còn đưa ra lộ trình: từ năm 2003 - 2005 

tiếp tục củng cố Bảo Việt theo mô hình Tổng công ty bảo hiểm 100% vốn nhà 

nước, hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính; và từ năm 2005 - 2010 

trên cơ sở đánh giá lại hoạt động của mô hình Tổng công ty 100% vốn nhà nước, 

chuyển đổi thành mô hình tập đoàn tài chính bảo hiểm, đứng đầu về dịch vụ bảo 

hiểm tại Việt Nam. 

Từ chiến lược phát triển của Bộ tài chính ta có thể thấy rằng tiềm năng 

phát triển về tài chính của Bảo Việt trong tương lai là còn rất lớn và sẽ phát triển 

một cách vững chắc. Chính yếu tố tài chính phát triển vững chắc của Bảo Việt 

khẳng định rằng sức mạnh và khả năng tài chính của Bảo Việt Cần Thơ là ổn 

định và có đủ sức mạnh để cạnh tranh trên thị trường.     

3.5.3 Phân tích yếu tố Marketing: 
Hoạt động Marketing của Bảo Việt Cần Thơ được xây dựng dựa trên các 

yếu tố: sản phẩm, phí bảo hiểm, hệ thống phân phối và các dịch vụ xoay quanh 

sản phẩm. Do đó việc đánh giá hoạt động Marketing của công ty cũng được thực 

hiện qua từng bước: 

3.5.3.1 Đánh giá về yếu tố sản phẩm: 
Trong nền kinh tế thị trường, tạo lập và nâng cao uy tín trong kinh doanh 

là vấn đề sống còn của bất kỳ tổ chức kinh doanh nào, trong đó có các công ty 

bảo hiểm. Uy tín của công ty bảo hiểm trước hết phụ thuộc vào uy tín của sản 

phẩm bảo hiểm. Để nâng cao uy tín của sản phẩm bảo hiểm thì việc nâng cao 

chất lượng sản phẩm là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Chất lượng của một sản 

phẩm bảo hiểm được quyết định dựa trên 3 yếu tố cơ bản là khả năng thỏa mãn 

nhu cầu tiêu dùng, khả năng thích ứng của sản phẩm và hệ thống dịch vụ hỗ trợ. 

Trong bối cảnh thị trường đang phát triển, khách hàng có nhiều thông tin 

và cơ sở lựa chọn cho mình những sản phẩm phù hợp nhất với mức phí bảo hiểm 

hợp lý và chất lượng phục vụ tốt nhất. Do đó, Bảo Việt luôn chú trọng đến việc 

nâng cao chất lượng và uy tín của sản phẩm trên thị trường, mà đầu tiên là chú 
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trọng đến công tác thiết kế sản phẩm có những mức phí phù hợp với từng đối 

tượng khách hàng với điều kiện quyền lợi được đảm bảo hơn. Việc nghiên cứu và 

thiết kế sản phẩm này cũng không nằm ngoài mục tiêu đa dạng hóa cơ cấu sản 

phẩm để phục vụ tốt hơn nhu cầu bảo hiểm của nền kinh tế, của các tổ chức và 

dân cư, như để phục vụ cho nhu cầu bảo hiểm về xe cơ giới của các tổ chức cũng 

như các tầng lớp dân cư thì Bảo Việt đã đưa ra các sản phẩm bảo hiểm vật chất 

xe ô tô, bảo hiểm vật chất xe mô tô, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe đối với 

hành khách, hàng hóa, ngoài sản phẩm bắt buộc là bảo hiểm trách nhiệm dân sự 

của chủ xe đối với người thứ ba.  

Chính vì mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm nên số lượng sản phẩm bảo hiểm 

ngày càng tăng, từ 22 sản phẩm vào lúc mới thành lập đến nay đã có trên 60 loại 

sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ được thực hiện trên cả nước. Tuy nhiên để thích 

ứng với điều kiện hoạt động tại địa phương, thích ứng với đặc điểm và tâm lý 

tiêu dùng của dân cư, hiện tại Bảo Việt Cần Thơ chỉ đang thực hiện khoảng 40 

sản phẩm bảo hiểm, đáp ứng được phần lớn yêu cầu của nhân dân với điều kiện 

quyền lợi mà người tham gia được hưởng sẽ tương ứng với mức phí bảo hiểm mà 

họ tham gia. Hiện nay sự cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm là rất lớn, do vậy để 

tăng khả năng cạnh tranh, giữ vững vị trí ưu thế Bảo Việt thường sử dụng biện 

pháp định phí thấp nhằm mục tiêu “kích cầu”. Chiến lược định phí thấp này đã 

giúp cho sản phẩm bảo hiểm thích ứng được với thu nhập và khả năng thanh toán 

của nhóm khách hàng có mức sống trung bình, chiếm đa phần trên tổng dân số 

tại địa phương. Điển hình là nhóm nghiệp vụ con người, tương ứng mức trách 

nhiệm 20 triệu đồng thì có nhiều mức phí chia theo độ tuổi của người tham gia 

bảo hiểm. Ví dụ trong độ tuổi từ 16 - 40 nếu tham gia điều kiện A (TH chết do 

ốm đau bệnh tật) thì mức phí là 0,29%/số tiền bảo hiểm, nếu tham gia điều kiện 

B (chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn) phí sẽ là 0,28%/số tiền bảo hiểm, còn 

nếu tham gia điều kiện C (trợ cấp nằm viện, phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai 

sản) phí là 0,4%/số tiền bảo hiểm.   
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Một trong những yếu tố có ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc tạo dựng uy tín 

cho sản phẩm bảo hiểm là hệ thống dịch vụ bao quanh sản phẩm. Hệ thống dịch 

vụ này gồm 3 nhóm: dịch vụ trước, trong và sau bán hàng. Trong những năm qua 

Bảo Việt Cần Thơ đã thực hiện tốt biện pháp tuyên truyền quảng bá thương hiệu 

thông qua công tác tài trợ cho các hoạt động xã hội như tham gia tài trợ cho hội 

chợ, tài trợ cho hoạt động thi Olympic tin học, Hội khỏe phù đổng, tài trợ ủng hộ 

cuộc thi Người đẹp ĐBSCL, tham gia “Ngày vì người nghèo”,… Mục đích chính 

của các hoạt động này là không phô trương mà vẫn tạo được ấn tượng cho công 

chúng, tạo được mối quan hệ tốt với các khách hàng lớn, truyền thống. Tuy nhiên 

chi tiêu cho quảng cáo vẫn còn thấp do Bảo Việt Cần Thơ có thuận lợi về thương 

hiệu Bảo Việt. Bảo Việt là một hệ thống gồm các công ty thành viên trãi đều trên 

64 tỉnh thành của Việt Nam và chỉ cần Tổng công ty hoặc một công ty thành viên 

bất kỳ thực hiện quảng cáo cũng có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các 

công ty thành viên khác. Các dịch vụ tư vấn và hướng dẫn khách hàng lựa chọn 

sản phẩm phù hợp cũng như dịch vụ hỗ trợ khác cho khách hàng còn hoạt động 

yếu. Nhóm dịch vụ phong phú nhất cũng là vũ khí cạnh tranh sắc bén trên thị 

trường bảo hiểm hiện nay là dịch vụ sau bán hàng. Dịch vụ chăm sóc khách hàng 

có được thực hiện và thực hiện tốt nhất là đối với nhóm khách hàng thuộc Sở 

giáo dục như trường học hoặc các khách hàng lớn và thường xuyên đạt hiệu quả. 

Nhưng hoạt động của dịch vụ này vẫn còn mang tính thụ động. Dịch vụ thanh 

toán và chi trả thường là dịch vụ mà khách hàng thường quan tâm nhất cũng là 

dịch vụ đem lại tính cạnh tranh cao nhất và Bảo Việt Cần Thơ chưa thật sự thực 

hiện tốt lắm dịch vụ này, do thủ tục còn rườm rà còn chậm và không thống nhất 

trong công tác thẩm định, quá cứng nhắc chưa linh hoạt trong việc xét bồi 

thường. Ngoài các dịch vụ trên, đồng thời để giảm thiểu tổn thất Bảo Việt Cần 

Thơ còn thực hiện dịch vụ hỗ trợ và đề phòng rủi ro cho khách hàng như: trang bị 

bình chữa cháy cho khách hàng tham gia bảo hiểm xe ô tô, bảo hiểm nhà tư nhân 

hoặc bảo hiểm hỏa hoạn, trang bị tủ thuốc cho các trường học, chi tiền cho đơn vị 

tham gia bảo hiểm tập huấn PCCC, vào mùa lũ trang bị thêm áo phao cho các 
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trường học,… Ngoài ra, để tăng hiệu quả của việc khai thác bảo hiểm, Bảo Việt 

Cần Thơ còn thực hiện các hoạt động xúc tiến bàn hàng như tài trợ cho các hoạt 

động xã hội, thực hiện chương trình quà tặng cho khách hàng (tham gia bảo hiểm 

vật chất xe ô tô được tặng bình chữa cháy, miếng che nắng…), thực hiện chế độ 

ưu đãi với khách hàng (chính sách giảm phí). Đồng thời để duy trì và tổ chức tốt 

mối quan hệ với công chúng, Bảo Việt Cần Thơ còn tiến hành các hình thức như: 

tổ chức hội nghị khách hàng hàng năm, tổ chức hội nghị các đại lý, duy trì mối 

quan hệ với giới truyền thông, giới tài chính,… 

Nhìn chung, chất lượng sản phẩm của Bảo Việt Cần Thơ so với các đối 

thủ cạnh tranh được đánh giá khác nhau tùy theo đối tượng khách hàng. 

Đối tượng 

khách hàng 

Mức độ 

đánh giá 
Nguyên nhân 

Cơ quan Nhà 

nước 
Tốt 

Tạo được uy tín, niềm tin 

Lợi thế thương hiệu  

Có sự ủng hộ của lãnh đạo ban ngành  

Doanh nghiệp 

nhà nước 
Khá 

Lợi thế thương hiệu  

Một số doanh nghiệp chưa có nhận thức tích cực 

về Bảo Việt  

Công ty nước 

ngoài 
Tốt 

Có lợi thế do ảnh hưởng của công ty môi giới bảo 

hiểm  

Thực hiện tốt dịch vụ chăm sóc khách hàng  

DNTN, CP, 

TNHH 

Trung 

bình 

Mua bảo hiểm mang tính chất miễn cưỡng 

Chịu tác động của các tổ chức tín dụng, công ty 

cho thuê tài chính 

Hộ gia đình Khá 

Mua bảo hiểm mang tính chất bắt buộc 

Chưa có sự so sánh tích cực giữa các công ty bảo 

hiểm  

Do không còn tình trạng hoạt động độc quyền, Bảo Việt Cần Thơ đã chú 

trọng nhiều đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm bổ sung thêm quyền lợi cho 

các khách hàng tham gia bảo hiểm, phí bảo hiểm tương xứng với trách nhiệm 
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phạm vi bảo hiểm, rộng hơn đa dạng hơn, quy tắc điều khoản bảo hiểm được quy 

định rõ ràng về trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp bảo hiểm, bảo vệ 

được quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Năm 2001 Bảo Việt đã được tổ 

chức QUACERT và BVQI cấp chứng chỉ ISO 9001: 2000 cho hệ thống quản lý 

chất lượng của mình. Do phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch 

vụ, doanh thu phí bảo hiểm đạt tốc độ tăng trưởng bình quân là 12,58% mỗi năm.     

Để thấy rõ về hiệu quả của từng loại sản phẩm tại Bảo Việt Cần Thơ ta sẽ 

xem xét bảng tổng kết doanh thu trên từng nhóm nghiệp vụ: 

    Bảng 6: KẾT QUẢ KINH DOANH THEO NHÓM NGHIỆP VỤ CHÍNH  
 

2001 2002 2003 S
T
T 

Nhóm nghiệp 
vụ DT 

trđ 
TTr  
% 

BTh  
% 

DT 
trđ 

TTr 
% 

BTh 
% 

DT 
trđ 

TTr 
% 

BTh 
% 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

9 

Hàng hóa vận 

chuyển 

Tàu thủy 

Xây dựng - lắp 

đặt 

Hỏa hoạn và 

CRRĐB 

Trách nhiệm 

chung 

Tài sản và 

thiệt hại khác 

Xe cơ giới 

BH bắt buộc 

Bh con người 

 

969 

961 

 

366 

 

1.057 

 

98 

 

100 

3.108 

1.442 

   5.089 

 

12,98 

-7,73 

 

-16,10 

 

-12,15 

 

-61,81 

 

301,58 

10,34 

7,37 

2,24 

 

7,60 

97,04 

 

0,00 

 

0,05 

 

13,68 

 

10,13 

38,82 

60,45 

67,49 

 

715 

1.345 

 

591 

 

1.173 

 

123 

 

131 

3.558 

1.621 

5.993 

 

-26,25 

39,86 

 

61,06 

 

10,95 

 

24,66 

 

29,70 

14,47 

12,40 

17,76 

 

34,76 

51,59 

 

0,00 

 

10,04 

 

5,09 

 

28,64 

57,89 

67,14 

63,95 

 

832 

2.404 

 

451 

 

1.318 

 

19 

 

283 

4.208 

5.309 

7.717 

 

16,36 

78,78 

 

-23,69 

 

12,42 

 

-84,45 

 

117,07 

18,28 

227,48 

28,77 

 

11,12 

46,89 

 

0,00 

 

0,30 

 

38,75 

 

15,19 

47,38 

34,14 

66,13 

Tổng cộng 13.194 1,79 49,60 15.250 15,58 53,02 22.545 47,83 45,18 

 
 

a) Nhóm bảo hiểm hàng hóa vận chuyển: 
Bao gồm bảo hiểm hàng xuất, hàng nhập và hàng vận chuyển nội địa. Qua 

3 năm hoạt động thì doanh thu phí bảo hiểm hầu như không tăng trưởng. Chiếm 

tỷ trọng cao nhất trong nhóm nghiệp vụ này là bảo hiểm hàng vận chuyển nội địa 
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56,8%, mà chủ yếu là mặt hàng gạo được vận chuyển từ Cần Thơ lên TPHCM để 

xuất khẩu. 

Trong khi kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Cần Thơ năm 2003 là trên 

400 triệu USD thì công ty chỉ thu được 10,7 triệu USD, con số này còn quá 

khiêm tốn. Nguyên nhân của việc khai thác chưa triệt để nhóm mặt hàng này là 

do các doanh nghiệp có tập quán xuất hàng theo giá FOB nhập hàng theo giá 

CIF, không muốn tăng thêm phần trách nhiệm sau khi giao hàng; do tình hình 

chiến tranh Irắc đang leo thang nên các doanh nghiệp không thể xuất khẩu gạo 

sang Trung Đông; điều này còn do công ty chưa tạo được niềm tin cho khách 

hàng khi tham gia loại hình bảo hiểm hàng hóa. 

Nhìn chung đây là nhóm nghiệp vụ đạt hiệu quả kinh tế cao vì tỷ lệ bồi 

thường thường thấp, và còn rất nhiều tiềm năng trong tương lai. Do đó cần cố 

gắng khai thác loại hình bảo hiểm này càng nhiều càng tốt. 

b) Nhóm bảo hiểm tàu thủy: 
Nhóm này bao gồm các loại bảo hiểm tàu biển, tàu cá, tàu sông. Thành 

phố Cần Thơ nằm ở vị trí trung tâm của ĐBSCL nên số lượng tàu sông là chiếm 

tỷ trọng lớn nhất và bảo hiểm tàu sông là một trong những mặt mạnh của Bảo 

Việt Cần Thơ.  

 Năm 2003, doanh thu phí bảo hiểm tàu thủy là 2.404 triệu đồng tăng 

78,8% so với năm 2002, và tỷ lệ bồi thường giảm từ 51,59% năm 2002 còn 

46,89% vào năm 2003. Vì doanh thu tăng mà tỷ lệ bồi thường lại giảm, do đó 

hiệu quả của nhóm nghiệp vụ tàu thủy năm 2003 sẽ cao hơn năm 2002. 

Thông qua số liệu 3 năm từ năm 2001 đến năm 2003 ta thấy rõ là doanh 

thu phí của nhóm nghiệp vụ tàu thủy đang tăng trưởng nhanh chóng. Nhưng bên 

cạnh đó tỷ lệ bồi thường cũng tăng lên, tuy chưa vượt khỏi mức giới hạn cho 

phép (50%) nhưng đây là tỷ lệ bồi thường khá cao. Vì thế cần thận trọng trong 

việc khai thác nhóm nghiệp vụ này. 
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c) Nhóm bảo hiểm xây dựng - lắp đặt: 
Đây là nhóm nghiệp vụ thường xuyên mang lại hiệu quả cao nhất vì tỷ lệ 

bồi thường qua các năm hầu như là 0%. Do đó mức độ cạnh tranh giữa các doanh 

nghiệp bảo hiểm trong nhóm nghiệp vụ này là rất quyết liệt và gay gắt. 

Tuy nhiên, doanh số của nhóm nghiệp vụ này chỉ chiếm 2% trên tổng 

doanh thu của công ty. Lý do chủ yếu là vì các cán bộ khai thác chưa nổ lực 

trong công tác tìm kiếm cũng như chưa bám sát được các dự án đầu tư và xây 

dựng cơ bản trên địa bàn, và chưa có sự giúp sức, ủng hộ của các cơ quan chức 

năng.  

Trong thời điểm TP.Cần Thơ vừa được công nhận là thành phố trực thuộc 

Trung Ương thì tiềm năng về xây dựng và lắp đặt trong tương lai là cực kỳ to 

lớn. Vì thế công ty cần tập trung khai thác lĩnh vực nghiệp vụ này nhằm nâng cao 

hiệu quả kinh tế, bù đắp cho các nhóm nghiệp vụ không đạt hiệu quả của công ty.  

d) Nhóm nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn: 
Doanh thu bảo hiểm hỏa hoạn từ năm 2001 đến năm 2003 là có tăng 

nhưng tốc độ tăng trưởng không cao. Năm 2003 doanh thu bảo hiểm hỏa hoạn là 

1.318,7 triệu đồng, tăng 12,4% so với năm 2002, mặc dù vậy chỉ chiếm tỷ trọng 

5,8% trên tổng doanh thu. 

Việc khai thác không hết tiềm năng loại hình bảo hiểm này là vì các tổ 

chức, cá nhân chưa ý thức được sự cần thiết của bảo hiểm hỏa hoạn; và một phần 

là do phí bảo hiểm khá cao. Do đó, hiện nay bảo hiểm hỏa hoạn chỉ được khai 

thác tập trung vào các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị kinh doanh 

phải vay vốn qua ngân hàng, công ty cho thuê tài chính. 

e) Nhóm bảo hiểm kỹ thuật: 
Bao gồm các loại hình bảo hiểm như: bảo hiểm máy móc xây dựng, bảo 

hiểm đổ vỡ máy móc... Đây là nhóm nghiệp vụ mới phát triển và có khả năng 

mang lại hiệu quả cao. 
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Năm 2003 doanh thu bảo hiểm kỹ thuật là 283,7 triệu đồng tăng 171,1% 

so với năm 2002. Đồng thời tỷ lệ bồi thường giảm từ 28,64% năm 2002 xuống 

còn 15,19% năm 2003. Vì thế vào năm 2003 hiệu quả kinh doanh từ nhóm 

nghiệp vụ này khá cao. 

Là đơn vị đầu tiên trên địa bàn Cần Thơ triển khai loại hình bảo hiểm này 

nên Bảo Việt Cần Thơ đang chiếm nhiều ưu thế. Do đó Bảo Việt Cần Thơ cần 

tích lũy kinh nghiệm và mở rộng khai thác tiến tới tăng doanh số đối với nghiệp 

vụ này.  

f) Nhóm bảo hiểm xe cơ giới: 
Năm 2003 là năm thắng lợi đối với nhóm nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới 

của Bảo Việt Cần Thơ. Nguyên nhân chính là sợ ra đời của Nghị quyết 13 và 

Nghị quyết 15 của Chính phủ. 

Theo số liệu của Cục thống kê, số xe ô tô của tỉnh Cần Thơ năm 2003 là 

8.125 xe, trong đó có 4.149 xe đã tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự tại Bảo 

Việt Cần Thơ chiếm 51%. Tỷ lệ này tương đối cao, nên tạo mọi điều kiện để giữ 

vững, đồng thời khai thác thêm trong 49% thị trường còn lại. Về doanh thu bảo 

hiểm vật chất xe ô tô có tăng 19,1% so năm 2002. 

Trên đây là một vài con số chứng minh cho khả năng có thể gia tăng về 

doanh số bảo hiểm xe ô tô, chưa kể đến loại hình bảo hiểm xe mô tô, gắn máy. 

Như vậy ta thấy thị trường về bảo hiểm xe cơ giới là còn rất lớn, cần tìm các biện 

pháp để khai thác thêm, để gia tăng doanh số trong nhóm nghiệp vụ này. 

Doanh thu phí bảo hiểm tăng sẽ là yếu tố tích cực đối với hoạt động kinh 

doanh. Tuy nhiên đối với nhóm nghiệp vụ này, khi doanh thu tăng thì song song 

đó tỷ lệ bồi thường cũng tăng làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả về kinh doanh. 

Năm 2001 doanh thu là 3.108 triệu đồng thì tỷ lệ bồi thường là 38,82%, đến năm 

2002 khi doanh thu tăng lên khoảng 450 triệu đồng thì tỷ lệ bồi thường tăng là 

khoảng 19%. Nghĩa là khi doanh thu tăng thêm 14,47% thì tỷ lệ bồi thường tăng 

48,96%. Chính điều này đã góp phần làm cho hiệu quả kinh doanh của công ty 
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giảm sút. Tỷ lệ bồi thường tăng cao có nguyên nhân từ tình trạng tai nạn giao 

thông tăng một cách nhanh chóng tại tỉnh Cần Thơ các năm qua. Và để tăng tỷ lệ 

hiệu quả cho nhóm nghiệp vụ này nói riêng và cho công ty nói chung, công ty 

cần phải có nhiều hơn nữa các hoạt động tích cực góp phần trong công tác kiểm 

tra, đôn đốc mua bảo hiểm. 

g) Nhóm bảo hiểm con người:  
Năm 2003 tổng doanh thu phí bảo hiểm thu từ nghiệp vụ bảo hiểm con 

người đạt trên 7.717,9 triệu đồng tăng 28,8% so với năm 2002. Các nghiệp vụ 

bảo hiểm con người luôn chiếm một tỷ trọng cao trong tổng doanh thu phí bảo 

hiểm của toàn công ty (34,2%). Nhưng tỷ lệ bồi thường qua các năm cũng khá 

cao chiếm 66,23% doanh thu phí vào năm 2003, chiếm 63,95% vào năm 2002 và 

chiếm 67,49% vào năm 2001. Do đó có thể nói nhóm nghiệp vụ này tuy đạt mức 

doanh thu cao nhưng hiệu quả lại thấp. 

3.5.3.2  Đánh giá hệ thống phân phối: 
Mạng lưới phân phối của Bảo Việt Cần Thơ bao gồm: 2 phòng nghiệp vụ 

đặt tại Công ty, 1 phòng đại diện đặt tại TP.Cần Thơ và 7 phòng đại diện khác 

đặt trụ sở tại các huyện thuộc Tỉnh Cần Thơ. 

Kênh phân phối là đường đi là phương thức vận động của sản phẩm bảo 

hiểm từ công ty bảo hiểm đến khách hàng. Hệ thống các công ty bảo hiểm Bảo 

Việt thường sử dụng 2 loại kênh phân phối chính là: 

 Kênh phân phối trực tiếp: là phương thức bán hàng trực tiếp thông 

qua các hình thức: bán tại văn phòng công ty, bán tại các văn phòng 

đại diện... 

 Kênh phân phối gián tiếp: là công ty bảo hiểm thông qua hệ thống đại 

lý để tiêu thụ các sản phẩm bảo hiểm. Chính hệ thống đại lý sẽ đảm 

bảo các thông tin về sản phẩm có thể tới tận tay người tiêu dùng. 
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                       Bảng 7: DOANH THU THEO KÊNH PHÂN PHỐI 
 

Doanh thu 2002 Doanh thu 2003 

STT Kênh phân phối SL 

(người)

DT 

(trđ) 

SL 

(người) 

DT 

(trđ) 

1. 

2. 

Khai thác trực tiếp 

Hệ thống đại lý chuyên nghiệp 

+ Của phi nhân thọ 

+ Nhân thọ khai thác phi nhân thọ 

35

76

9

67

13.932

1.318

395

923

35 

116 

8 

108 

20.081

2.464

524

1.940

Tổng cộng 15.250  22.545

  

Qua bảng số liệu ta có: năm 2003 số lượng nhân viên khai thác trực tiếp 

(hay số lượng nhân viên tại công ty) là không thay đổi so với năm 2002, doanh 

thu của hệ thống khai thác trực tiếp đạt 20.081 triệu đồng chiếm 89,07% trên 

tổng doanh thu năm 2003 và tăng 44,14% so với năm 2002. Những con số này đã 

nói lên vị trí chủ đạo và sự tiến bộ vững chắc về kinh nghiệm, khả năng của đội 

ngũ nhân viên khai thác trực tiếp tại Bảo Việt Cần Thơ. Có được kết quả như vậy 

vì hệ thống phân phối trực tiếp có ưu điểm là duy trì được mối quan hệ mật thiết 

giữa công ty với khách hàng với thị trường, giúp cho công ty có các thông tin về 

khách hàng về sự biến động của thị trường một cách sát thực và nhạy bén; Mặt 

khác, xét về tâm lý, khách hàng thường tỏ ra yên tâm và tin tưởng hơn khi giao 

dịch trực tiếp với công ty bảo hiểm. Đồng thời hệ thống phân phối trực tiếp còn 

giúp công ty tăng cường được khả năng cạnh tranh trên thị trường vì giám sát 

được các chi phí trong khai thác và tiêu thụ sản phẩm. 

Tuy nhiên, kênh phân phối trực tiếp không cho phép công ty đẩy tốc độ 

tiêu thụ sản phẩm ở mức độ cao nhất nên sự tồn tại của kênh phân phối gián tiếp 

là rất cần thiết. Qua các số liệu thấy rõ rằng tổng doanh thu của hệ thống đại lý 

tăng lên từ 1.318 triệu đồng năm 2002 đến 2.464 triệu đồng năm 2003, tỷ lệ của 

doanh thu đại lý trong tổng doanh thu tăng lên từ 8,64% năm 2003 đến 10,93% 

năm 2003, đồng thời doanh thu bình quân của đại lý cũng tăng từ 1,45 triệu 
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đồng/người/tháng vào năm 2002 lên đến 1,77 triệu đồng/người/tháng năm 2003. 

Từ nhận xét trên ta có thể nói hệ thống đại lý (hệ thống phân phối gián tiếp) của 

Bảo Việt Cần Thơ đang trên đà phát triển cả về chất lượng và số lượng. Điều này 

đã thể hiện rõ sự chú trọng của công ty đến công tác tuyển dụng và đào tạo, đến 

cơ chế điều hành và kiểm soát, cơ chế đánh giá và khuyến khích đối với đội ngũ 

đại lý. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều vấn đề cần được sự quan tâm đúng mức như: 

hoa hồng cho đại lý còn thấp so với các công ty khác, số lượng đại lý chuyên 

hoạt động khai thác bảo hiểm phi nhân thọ còn quá ít, không phát triển được. Do 

đó, công ty cần phải tìm ra được các giải pháp để khắc phục những yếu kém 

trong việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ đại lý chuyên nghiệp nhằm mục tiêu đưa 

hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng phát triển thông qua việc phát huy 

thế mạnh của hệ thống phân phối rộng khắp. 

Tóm lại sau nhiều năm hoạt động Bảo Việt Cần Thơ đã có được một mạng 

lưới phân phối trãi đều và phủ kín địa bàn. Đây là lợi thế rất lớn cho công ty so 

với các doanh nghiệp khác. Sau đây là một những ưu nhược điểm của hệ thống 

phân phối tại Bảo Việt Cần Thơ: 

 Ưu điểm:  

◦ Phục vụ khách hàng nhanh chóng kịp thời. 

◦ Có điều kiện bám sát địa bàn, bám sát khách hàng, từ đó nắm được 

các thông tin từ khách hàng từ các cơ quan chức năng địa phương, 

các tổ chức có liên quan. 

◦ Thuận lợi trong công tác giải quyết rủi ro nhằm làm giảm hiện 

tượng trục lợi từ phía khách hàng 

◦ Thuận lợi trong việc nắm bắt nhu cầu phục vụ cho việc phát triển 

sản phẩm 

 Nhược điểm: chi phí quản lý tăng, khó khăn trong công tác quản lý của 

công ty,... 
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3.5.4  Đánh giá nguồn nhân lực: 

Con người là nhân tố quan trọng mang tính quyết định trong các hoạt 

động của một công ty. Muốn tồn tại và phát triển cần phải phát huy được nội lực 

của từng người để có thể phát huy sức mạnh to lớn của tập thể. Do đó, nâng cao 

trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên cũng như tạo mối quan hệ thân mật trong 

công ty luôn là mục tiêu hàng đầu để công ty có thể đáp ứng với xu thế hội nhập 

hiện nay. 

    Bảng 8: THỐNG KÊ TRÌNH ĐỘ CB-CNV NĂM 2003 

Trình độ chuyên môn (người) 

Trên 
Đại học Đại học Trung cấp 

Trình độ 
NN 

(người) 
 Loại  lao động SL 

người 

Tỷ 
trọng 
(%) S

L 
 

Tlệ 
(%) 

S
L 
 

Tlệ 
(%) 

S
L 
 

Tlệ 
(%) A B C Đ

H

1. LĐ trực tiếp 

2. LĐ gián tiếp

23 

12 

65,7

34,3 1 2,85

16

6

45,7

17,1

7

2

20 

5,7 

7 

1 

4 

2 

1

2 1

Tổng cộng 35 100,0 1 2,85 22 62,8 9 25,7 8 6 3 1

 

Năm 2003 Bảo Việt Cần Thơ có tất cả 35 CB-CNV đang công tác tại công 

ty với tỷ lệ đạt trình độ trên Đại học chiếm 2,85%, trình độ Đại học là 62,8%, 

trung cấp là 25,7%. Trong đó lao động trực tiếp chiếm 65,7% trên tổng số lao 

động toàn công ty. Lực lượng lao động trực tiếp sẽ là đội ngũ chính tham gia trực 

tiếp vào các hoạt động kinh doanh của công ty, mà cụ thể là hoạt động khai thác 

thị trường, kể cả việc bán bảo hiểm và thực hiện các dịch vụ phục vụ khách hàng. 

Một phần ba số lao động còn lại, thuộc diện lao động gián tiếp sẽ đảm nhiệm 

khâu tài chính kế toán, thực hiện chức năng hoạch định, điều hành, tổ chức quản 

lý các hoạt động chung của công ty. Tỷ lệ này khá phù hợp đối với một đơn vị 

kinh doanh. Tuy nhiên công ty còn thiếu một đội ngũ cán bộ giỏi về các lĩnh vực 

thẩm định bảo hiểm, trích lập dự phòng,... Do đó cần tăng cường về năng lực cho 
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các cán bộ hiện có. Và để nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường 

công ty cần phải tăng thêm đội ngũ lao động trực tiếp. 

Biết vậy, nhưng nếu tăng thêm đội ngũ lao động trực tiếp sẽ kéo theo việc 

gia tăng về chi phí quản lý của công ty. Để giải quyết vấn đề này công ty đã tìm 

ra một giải pháp có thể thực thi được. Đó là thay vì gia tăng lực lượng lao động 

trực tiếp công ty đã quyết định gia tăng đội ngũ đại lý cho hoạt động khai thác. 

Thực tế đã cho thấy khi hệ thống đại lý chuyên nghiệp tăng nhanh chóng từ 76 

đại lý năm 2002 lên 116 đại lý năm 2003 thì doanh thu cũng tăng lên (xem bảng 

6: Doanh thu theo kênh phân phối). Đến nay đội ngũ đại lý của công ty là rất lớn, 

được trãi đều và có khả năng thâm nhập sâu vào thị trường dân cư có mức sống 

trung bình. Mặc dù vậy, đặc điểm của lực lượng này là thường hay chạy theo 

doanh thu, có trình độ chuyên môn không đồng đều nên gây ra nhiều bất lợi ảnh 

hưởng đến hoạt động chung của công ty. 

Từ đây lại phát sinh thêm một vấn đề nữa cần được quan tâm là vấn đề 

đào tạo nhân lực. Đối với Bảo Việt Cần Thơ đào tạo nhân lực là nền móng của sự 

phát triển. Và trong những năm qua công ty đã cố gắng tạo nhiều điều kiện cho 

đội ngũ CB-CNV nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ đắc lực hơn cho hoạt 

động kinh doanh của công ty. Cụ thể là đã tạo điều kiện cho 6 cán bộ được đào 

tạo ở trình độ Đại học, và trong đó có 2 đã tốt nghiệp, 3 đang chuẩn bị ra trường. 

Hàng năm công ty còn tạo điều kiện cho CB-CNV học tập và nâng cao trình độ 

nghiệp vụ. Ngoài ra, công ty còn tổ chức các khóa đào tạo tập trung về chuyên 

môn, về kỹ năng cho đội ngũ đại lý như lớp đào tạo đại lý cấp 1, lớp đào tạo đại 

lý cấp 2,... 

Đồng thời, ý thức được tầm quan trọng về trình độ học vấn, trình độ 

chuyên môn, và để theo kịp sự phát triển của thời kỳ mới, CB-CNV của công ty 

đã tự rèn luyện, học thêm về anh văn, vi tính. Đến nay, hầu như các cán bộ của 

Bảo Việt Cần Thơ đều có thể sử dụng thành thạo chức năng vi tính văn phòng. 

Và tính đến cuối năm 2003 toàn công ty đã có 18 cán bộ đạt chứng chỉ về ngoại 
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ngữ, chiếm hơn 80% trên tổng lao động của công ty. Trong đó Đại học ngoại ngữ 

là 1 cán bộ, đạt trình độ C cấp quốc gia là 3, trình độ B là 6, và trình độ A là 8. 

Để nâng cao năng lực và tinh thần làm việc của CB-CNV thì công ty đã sử 

dụng khá tốt cơ chế tiền lương, phụ cấp. Theo bảng số liệu về kết quả kinh doanh 

5 năm của Bảo Việt Cần Thơ ta thấy hiệu quả kinh doanh của công ty trãi qua 5 

năm tuy tăng giảm không ổn định nhưng công ty đã cố gắng duy trì mức thu 

nhập cho CB-CNV tăng trưởng một cách đều đặn qua các năm. Là đơn vị kinh 

doanh, làm và hưởng theo năng lực, nên bên cạnh mức lương và phụ cấp hàng 

tháng, sau khi kết thúc năm tài chính, công ty đều nhận được phần lương hiệu 

quả kinh doanh. Tỷ lệ hiệu quả này do Hội đồng quản trị của Tổng công ty bảo 

hiểm Việt Nam quyết định và phân bổ về cho mỗi công ty. Đây là phần lương 

hiệu quả mà nhân viên của công ty sẽ được nhận dựa trên tinh thần trách nhiệm 

và thái độ làm việc của mỗi người. Và nó cũng chính là động lực để thúc đẩy 

CB-CNV của công ty tích cực hơn trong công tác và nhiệm vụ của họ với mục 

tiêu phát triển cùng công ty. 

Ngoài ra để hoạt động của công ty có thể diễn ra suôn sẻ thì các hoạt động 

quản trị của Ban giám đốc là yếu tố vô cùng quan trọng. Quản trị luôn là một 

công tác khó khăn, bởi vì Ban giám đốc công ty nhận thức được kinh doanh bảo 

hiểm là một chuyên ngành tài chính đòi hỏi người quản trị có hiểu biết nghiệp vụ 

sâu sắc, có tầm nhìn bao quát, biết phân tích dự báo tình hình, am hiểu thực tiễn 

hoạt động trong doanh nghiệp, từ đó xây dựng định hướng được các giải pháp 

phát triển và thực thi những giải pháp đó trong bối cảnh thị trường mở và cạnh 

tranh gay gắt như hiện nay. Do đó đối với Ban giám đốc Bảo Việt Cần Thơ việc 

nâng cao trình độ và năng lực quản lý luôn được đặt lên hàng đầu, và để thực 

hiện tốt công tác quản lý thì phải có sự phân công phân nhiệm một cách rõ ràng. 

Đồng thời để thể hiện tính dân chủ trong công việc mỗi năm công ty đều tổ chức 

Đại hội CB-CNV để báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, chăm lo đời 

sồng của CB-CNV, hạ quyết tâm cho những định hướng hoạt động kinh doanh 

thời gian tới. 
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Bảo Việt là công ty bảo hiểm ra đời sớm nhất nên Bảo Việt Cần Thơ có 

ưu thế về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động. Tuy vậy các đối thủ 

hiện nay cũng đang phát triển rất nhanh, nên công ty cần phải quan tâm hơn nữa 

trong việc đào tạo về tri thức và chuyên môn cho lực lượng lao động tại công ty 

mà đặc biệt là cho các tầng lớp trẻ vì bảo hiểm là một ngành kinh doanh đòi hỏi 

sự năng động và linh hoạt cũng như trình độ và kinh nghiệm chuyên môn.      

3.5.5 Đánh giá hệ thống công nghệ  thông tin: 

Hiện nay tại Bảo Việt Cần Thơ được trang bị hệ thống máy vi tính khá 

đầy đủ, các thông tin giữa các phòng ban được trao đổi thông qua mạng máy tính 

nội bộ. Ngoài ra công ty còn sử dụng hệ thống internet để cập nhật thông tin từ 

Tổng công ty và các nguồn bên ngoài. Việc lưu trữ các số liệu tổng hợp về hoạt 

động của công ty cũng được lưu trữ và xử lý trên hệ thống máy tính thông qua 

các phần mềm kế toán, phần mềm nghiệp vụ,... Hệ thống thông tin này sẽ được 

BGĐ sử dụng như nguồn dữ liệu chính để đề ra các đối sách, các chiến lược hoạt 

động trong từng thời kỳ khác nhau. Việc sử dụng hệ thống máy tính đã làm cho 

việc quản lý kinh doanh dễ dàng hơn, có nề nếp hơn, mang tính chuyên sâu và 

khoa học hơn. 

Đánh giá được vai trò to lớn của việc sử dụng công nghệ thông tin, Bảo 

Việt đã sớm định hướng những bước đi thiết thực và cụ thể trong công tác quản 

lý. Cho đến nay hầu hết các công ty thành viên của Bảo Việt đều được trang bị hệ 

thống mạng vi tính nội bộ. Đầu năm 2004 Bảo Việt đã cùng tập đoàn CMC ký 

hợp đồng triển khai giai đoạn 2 “Chương trình quản lý các nghiệp vụ phi nhân 

thọ” - BVPROP. 

Những năm qua Tổng công ty đã đưa vào sử dụng thử nghiệm các phần 

mềm quản lý kế toán, quản lý nghiệp vụ, nhân sự... tại các công ty, nhằm mục 

tiêu đáp ứng được phần lớn công việc mà vẫn tiết kiệm được thời gian và nhân 

lực. Tuy nhiên do hệ thống Bảo Việt khá lớn với hơn 120 thành viên nên việc 
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vận dụng hệ thống thông tin hiện đại vẫn còn chưa đồng bộ và đầy đủ, mức độ 

triển khai cũng không đồng đều. Vì các nguyên nhân:  

 Các phần mềm quản lý nghiệp vụ chưa phù hợp với người sử dụng, 

chưa đi sát thực tế. Do người viết phần mềm không am hiểu sâu sắc về 

công tác kinh doanh bảo hiểm, vì thế phải chỉnh sửa nhiều lần làm tăng 

chi phí và tạo sự không an tâm cho người sử dụng. 

 Trình độ về công nghệ thông tin của CB-CNV Bảo Việt hiện nay chưa 

đủ mạnh. Và nhiều cán bộ còn ngại khi chuyển sang cách thức quản lý 

mới. 

Trong tương lai Tổng công ty tập trung đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu 

tại 2 miền Bắc và Nam, phân theo từng lĩnh vực hoạt động: bảo hiểm phi nhân 

thọ, nhân thọ, đầu tư và các hoạt động khác. Tiến tới thực hiện giải pháp công 

nghệ thông tin 3 mức (mức 1: cấp tổng công ty, mức 2: cấp các công ty thành 

viên, mức 3: cấp người sử dụng) để ứng dụng trong việc quản lý hợp đồng bảo 

hiểm, cấp đơn thu phí bảo hiểm, thanh toán trả tiền bảo hiểm, hoạt động đầu tư 

tài chính. Ngoài ra Tổng công ty còn lên kế hoạch xây dựng các địa chỉ giao dịch 

trên mạng internet, đẩy nhanh tốc độ giao dịch, giảm bớt chi phí kinh doanh, tăng 

hiệu quả hoạt động và từng bước mở rộng phạm vi hoạt động ra các khách hàng 

ở nước ngoài. 

Từ việc đánh giá phân tích tình hình chung về nội bộ của công ty Bảo Việt 

Cần Thơ,  ta có bảng tổng hợp như sau: 
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     Bảng  9: MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG 

Các nhân tố bên trong 
Mức độ 

quan trọng 

Phân 

loại 

Số điểm 

quan trọng 

Tiềm lực tài chính 

Uy tín  thương hiệu 

Mức độ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng  

Mức phí thích ứng thu nhập và khả năng thanh toán  của 

dân cư 

Thực hiện nghiệp vụ chi trả nhanh chóng, linh hoạt. 

Không có dịch vụ tư vấn và hướng dẫn khách hàng lựa 

chọn sản phẩm  

Hệ thống phân phối mạnh và rộng khắp  

Ảnh hưởng của hoạt động tuyên truyền và quảng cáo  

Đội ngũ bán hàng năng động và thân thiện. 

Đội ngũ cán bộ có trình độ, kinh nghiệm  chuyên môn và 

đoàn kết. 

Khả năng điều hành quản lý 

Sự phát triển của CNTT trong công tác quản lý 

0,06 

0,08 

0,11 

0,12 

 

0,11 

0,04 

 

0,10 

0,07 

0,09 

0,09 

 

0,08 

0,06

3 

3 

3 

4 

 

2 

1 

 

3 

3 

2 

3 

 

3 

2 

0,18 

0,24 

0,33 

0,48 

 

0,22 

0,04 

 

0,30 

0,21 

0,18 

0,27 

 

0,24 

0,12

Tổng cộng 1,00  2,79

Bảng 8 cho thấy số điểm quan trọng tổng cộng là: 2,79 chứng tỏ Bảo Việt 

Cần Thơ đang có vị trí nội bộ cao hơn mức trung bình. Chính điều này đã làm 

cho doanh thu của Bảo Việt Cần Thơ tăng 7,29 tỷ đồng so với năm 2002 và lợi  

nhuận thực tế cũng tăng gấp đôi so với năm 2002. Do đó để chiếm vị trí nội bộ 

cao hơn (tổng số điểm quan trọng đạt từ 3 trở lên) công ty cần có những biện 

pháp đẩy mạnh khả năng phản ứng của công ty đối với những điểm mạnh, điểm 

yếu của chính nó như: Để thích ứng với khả năng thu nhập và thanh toán của dân 

cư Bảo Việt sử dụng chiến lược định phí và có nhiều mức phí linh hoạt, thu hút 

được khách hàng nên điều này được xếp vào các điểm mạnh của công ty. Hoặc 

do không có hệ thống tư vấn và hướng dẫn khách hàng lựa chọn sản phẩm làm 

cho khách hàng khó khăn khi lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và 

khả năng của họ, đây là yếu tố có thể làm mất đi khách hàng trong tương lai. 
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IV. Các giải pháp chiến lược để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của công ty Bảo Việt Cần Thơ:  

Ở phần III đã đề cập và phân tích đến tình hình hoạt động kinh doanh của 

công ty dưới sự tác động của nhiều yếu tố khác nhau. Đồng thời đây cũng là giai 

đoạn 1 của quá trình hình thành chiến lược tổng quát, giai đoạn này tóm tắt các 

thông tin cơ bản cần thiết cho việc hình thành chiến lược. Và ở phần IV này là 

công đoạn sắp xếp kết hợp các thông tin này để đưa ra các chiến lược khả thi có 

thể lựa chọn. Các công cụ được sử dụng là ma trận SWOT, ma trận SPACE, ma 

trận chiến lược chính, và ma trận QSPM.   

4.1 Các giải pháp có thể lựa chọn: 

4.1.1 Kỹ thuật phân tích SWOT: 
a) Liệt kê các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức chính của công ty: 

 Cơ hội: 

 Cần Thơ trở thành Thành phố trực thuộc Trung Ương, là vị trí trung 

tâm về kinh tế, văn hóa, xã hội của ĐBSCL. 

 Thành phố Cần Thơ có mức tăng trưởng khá cao (13,72% năm 2003). 

 Cơ cấu kinh tế tại Cần Thơ chuyển dịch theo hướng phát triển các 

lĩnh vực công nghiệp, cơ sở hạ tầng, thương mại, dịch vụ, viễn 

thông,… đều là những lĩnh vực tiềm năng của thị trường  bảo hiểm.  

 Chính sách đầu tư tại địa phương được đẩy mạnh. 

  Thu nhập bình quân đầu người tăng lên (58 USD), do đó đảm bảo 

được cho những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống và có điều kiện 

quan tâm đến các nhu cầu khác trong đó có nhu cầu bảo đảm an toàn 

cho cuộc sống. 

 Trình độ dân trí tăng lên kéo theo đó là ý thức về bảo hiểm trong dân 

cư cũng phát triển. 

 Được sự ủng hộ của chính quyền và các cơ quan ban ngành địa 

phương (đăng kiểm, CSGT, Cục thuế,…). 
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SVTH: Tưởng Ngọc Quỳnh Giao                                                                            Trang 66 

 

 

 Có nhiều khách hàng trung thành với thương hiệu Bảo Việt. 

 Được nâng cấp trở thành Thành phố trực thuộc Trung Ương, Cần 

Thơ trong tương lai sẽ là nơi “đất lành chim đậu”. 

 Đe dọa: 

 Hiện tại cơ cấu kinh tế vẫn còn nặng về nông nghiệp, công nghiệp 

chưa phát triển, thương mại - dịch vụ - du lịch phát triển chưa tương 

xứng với vị trí thế mạnh trung tâm. 

 Chính sách thu hút đầu tư sẽ làm xuất hiện thêm nhiều đối thủ cạnh 

tranh nữa trên thị trường bảo hiểm.     

 Sự gia tăng của các doanh nghiệp bảo hiểm làm cho mức độ cạnh 

tranh trở nên gay gắt. 

 Khách hàng ngày càng khó tính do hoạt động cạnh tranh của các 

doanh nghiệp bảo hiểm, vì thế để có thể thu hút khách hàng thì phải 

giảm phí bảo hiểm, gia tăng chi phí quan hệ giao dịch, chăm sóc 

khách hàng. 

 Chi phí cho quảng cáo, tuyên truyền, tiếp thị… của các công ty có 

vốn liên doanh với nước ngoài hoặc 100% vốn nước ngoài thường rất 

cao. 

 Chính sách thu hút chất xám với những đãi ngộ cao của các đối thủ 

cạnh tranh có tiềm năng về tài chính (thường là các công ty nước 

ngoài). 

 Điểm mạnh: 

 Có nguồn tài chính vững mạnh 

 Là doanh nghiệp nhà nước hoạt động lâu năm nên uy tín trên thị 

trường rất cao. 

 Sản phẩm ngày càng đa dạng, thỏa mãn được phần lớn nhu cầu của 

khách hàng.  

 Có mức phí bảo hiểm phù hợp với thu nhập và mức sống của người 

dân. 
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 Có mạng lưới phân phối rộng gồm các phòng bảo hiểm khu vực, 

huyện và hệ thống đại lý phủ kín địa bàn. 

 Hệ thống quản lý được nâng cao về chất lượng. 

 Đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ, năng động, nhiệt tình, và có tinh thần 

trách nhiệm trong công tác, hoạt động đoàn kết bên cạnh đội ngũ cán 

bộ lâu năm có nhiều kinh nghiệm và các mối quan hệ rộng.   

 Các hoạt động tuyên truyền quảng cáo và tạo lập quan hệ công chúng 

luôn thực hiện tốt trong các năm qua. 

 Điểm yếu: 

 Công ty chỉ mới tập trung khai thác các dịch vụ truyền thống. 

 Nghiệp vụ thanh toán và chi trả sau bán hàng vẫn chưa làm hài lòng 

khách hàng. 

 Chưa phát triển được đội ngũ tư vấn và hướng dẫn khách hàng lựa 

chọn sản phẩm. 

 Chưa sử dụng triệt để và hiệu quả mạng lưới đại lý và môi giới ở địa 

phương. 

 Đội ngũ bán hàng chưa năng động, còn chạy theo lợi nhuận. 

 Trình độ văn hóa và chuyên môn của CB-CNV chưa đồng đều. 

 Sự phát triển của Công nghệ thông tin trong công tác quản lý chưa 

mạnh. 

b) Ma trận SWOT: 
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c) Bảng phân loại ưu tiên các chiến lược trong ma trận SWOT: 

Để lập được bảng phân loại ưu tiên cho các chiến lược có thể lựa chọn của 

Ma trận SWOT, ta cần trả lời các câu hỏi sau: Các đối thủ cạnh tranh có dễ dàng 

đối phó với chiến lược này không?, Các đối thủ cạnh tranh có dễ dàng bắt chước 

chiến lược này không?, Những khó khăn gặp phải khi thực hiện chiến lược này?. 

Cụ thể ta có bảng sau: 

S

T

T 

Các chiến lược 

ĐTCT có 

dễ dàng 

đối phó 

ĐTCT có 

dễ dàng 

bắt chước 

Khó khăn 

khi thực 

hiện 

Tổng 

số điểm 

1 

2 

3 

4 

CL đa dạng hóa tập trung 

CL phát triển sản phẩm 

CL phát triển thị trường 

CL thâm nhập thị trường 

+ CL đào tạo nâng cao 

+ CL phát triển hệ thống 

phân phối 

+ CL nâng cao chất lượng 

sản phẩm dịch vụ 

+ CL đa dạng hóa sản phẩm 

thực hiện 

3 

3 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

1 

1 

1 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

12 (6*2) 

      5 

      4 

 

14 (7*2) 

 

12 (6*2) 

 

      6 

 

      6 

 Nhìn vào số điểm trên bảng ta có thể kết luận những chiến lược phù hợp 

nhất với tình hình hiện tại của công ty là chiến lược đào tạo nâng cao, chiến lược 

phát triển hệ thống phân phối và chiến lược đa dạng hóa tập trung. Lý do để đưa 

ra lựa chọn này là vì: 

+ Công ty có đủ điều kiện để thực hiện chiến lược đào tạo nâng cao vì: 

hiện tại công ty đã có đội ngũ nhân viên hoạt động lâu năm, có kinh nghiệm; 

Bảo Việt đã thành lập được một Trung tâm đào tạo riêng cho tất cả các công ty 

thành viên. 
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+ Điều kiện để thực hiện chiến lược phát triển hệ thống phân phối là công 

ty đã có một hệ thống phân phối nền tảng, có trình độ, gắn bó với công ty.  

+ Trong tương lai Bảo Việt sẽ trở thành tập đoàn tài chính nên chiến lược 

đa dạng hóa tập trung (chủ yếu là hoạt động đầu tư) là hoàn toàn hợp lý. Khả 

năng đối phó của các doanh nghiệp bảo hiểm khác là thấp, bởi vì thị trường để 

đầu tư tại địa phương còn rất lớn. Tuy nhiên, vì hiện tại đa số các doanh 

nghiệp bảo hiểm đều được cổ phần hóa, là công ty 100% vốn nước ngoài hoặc 

là công ty liên doanh nên hoạt động đầu tư có thể được họ bắt chước dễ dàng. 

Đồng thời do còn thiếu kinh nghiệm và nhân lực nên công ty vẫn gặp nhiều 

khó khăn trong hoạt động đầu tư. Chính vì những lý do này nên chiến lược 

này chỉ xếp ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp loại các chiến lược.  

4.1.2 Kỹ thuật phân tích SPACE - Ma trận vị trí chiến lược và đánh giá 

hoạt động: 

Việc đánh giá vị trí chiến lược của Bảo Việt Cần Thơ sẽ được thể hiện 

trong bảng sau: 

VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC BÊN TRONG VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC BÊN NGOÀI 

Sức mạnh tài chính (FS) 

Nguồn vốn kinh doanh 

Hiệu quả kinh doanh 

Khả năng thanh toán 

Hiệu quả đầu tư 

Rủi ro trong kinh doanh 

Lợi thế cạnh tranh (CA) 

Thị phần 

Chất lượng sản phẩm  

Lòng trung thành của khách hàng  

Lợi thế cạnh tranh về phí 

Trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ 

nhân viên 

+4,2 

+6 

+4 

+5 

+3 

+3 

-2,6 

-1 

-3 

-2 

-4 

-3 

 

Sự ổn định của môi trường (ES) 

Sự phát triển ổn định của nền kinh tế 

Áp lực cạnh tranh  

Sự biến đổi của nhu cầu 

Hàng rào thâm nhập thị trường  

An ninh chính trị và an toàn XH 

Sức mạnh của ngành (IS) 

Mức tăng trưởng tiềm năng 

Sự ổn định về tài chính 

Qui mô vốn 

Mức lợi nhuận tiềm năng 

Sự dễ dàng thâm nhập thị trường  

-2,4 

-1 

-3 

-4 

-2 

-2 

+4 

+6 

+3 

+4 

+3 

+4 

  



 Nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh                                                  GVHD 
             công ty bảo hiểm Cần Thơ                                                     Th.s Nguyê ̃n Vũ Duy 
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Dựa vào bảng phân tích và tính điểm trên ta có hình ảnh sau: 

(1,4;1,8)

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 
 

  CA    -6  -5  -4  -3  -2  -1  0  +1  +2  +3  +4  +5  +6   IS 

FS 
+6 
+5 
+4 
+3 
+2 
+1 

-1   
-2   
-3   
-4   
-5   
-6  
ES 

 

 

 

Dựa theo hình vẽ ta có thể thấy mũi tên thể hiện vị trí chiến lược của công 

ty là nằm ở góc tư trên bên phải chứng tỏ công ty đang ở vị trí tốt để sử dụng các 

cơ hội bên ngoài và điểm mạnh bên trong vượt qua những điểm yếu bên trong và 

tránh khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài. Do đó công ty có đủ điều kiện để sử 

dụng khả thi các chiến lược thâm nhập thị trường, phát triển thị trường, phát triển 

sản phẩm, đa dạng hóa tập trung. 
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4.1.3  Kỹ thuật phân tích Ma trận chiến lược chính:  

Là công cụ phổ biến để hình thành các chiến lược có khả năng lựa chọn. 

Tất cả các tổ chức đều có thể nằm ở 1 trong 4 góc vuông chiến lược của ma trận 

chiến lược chính. 

                   SƠ ĐỒ MA TRẬN CHIẾN LƯỢC CHÍNH 

 
SỰ TĂNG TRƯỞNG 

NHANH CHÓNG CỦA THỊ TRƯỜNG  

VỊ TRÍ 
CẠNH 

TRANH 
YẾU 

Góc tư II 

1. Phát triển thị trường 

2. Thâm nhập thị trường 

3. Phát triển sản phẩm  

4. Kết hợp theo chiều ngang 

5. Loại bớt 

6. Thanh lý 

 

Góc tư I 

1. Phát triển thị trường 

2. Thâm nhập thị trường 

3. Phát triển sản phẩm  

4. Kết hợp về phía trước 

5. Kết hợp về phía sau 

6. Kết hợp theo chiều ngang 

7. Đa dạng hóa tập trung 

 

 

VỊ TRÍ 
CẠNH 

TRANH 
MẠNH 

SỰ TĂNG TRƯỞNG 
CHẬM CHẠP CỦA THỊ TRƯỜNG 

Góc tư III 

1. Giảm bớt chi tiêu 

2. Đa dạng hóa tập trung 

3. Đa dạng hóa theo chiều ngang 

4. Đa dạng hóa liên kết 

5. Loại  bớt 

6. Thanh lý 

 

Góc tư IV 

1. Đa dạng hóa tập trung 

2. Đa dạng hóa theo chiều 

ngang 

3. Đa dạng hóa liên kết 

4. Liên doanh. 

 

 

 

Như được biểu thị theo hình trên, ma trận chiến lược chính dựa trên 2 khía 

cạnh để đánh giá là vị trí cạnh tranh và sự tăng trưởng của thị trường.  
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Xét tình hình hiện tại thị trường bảo hiểm đang có sự phát triển nhanh 

chóng, ổn định và tiềm năng khai thác còn rất lớn. Đồng thời, Bảo Việt lại đang 

chiếm ưu thế về cạnh tranh nên sử dụng các chiến lược ở góc tư I là phù hợp 

nhất. Nghĩa là công ty nên tiếp tục tập trung phát triển vào thị trường và sản 

phẩm đang có (phát triển thị trường, thâm nhập thị trường, phát triển sản phẩm) 

và mở rộng thêm hoạt động đầu tư tài chính (đa dạng hóa theo chiều ngang). 

4.2 Ma trận QSPM - Lựa chọn các chiến lược khả thi: 

Trong thời kỳ cạnh tranh gay gắt thì việc cải tiến vị thế cạnh tranh trên thị 

trường là việc làm cực kỳ quan trọng để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển. 

Và các biện pháp cải tiến có thể sử dụng là phát triển sản phẩm, phát triển thị 

trường, thâm nhập thị trường và đa dạng hóa tập trung. Nhưng đối với tình hình 

thực tế của công ty Bảo Việt Cần Thơ thì chỉ có thể thực hiện các chiến lược 

thâm nhập thị trường và đa dạng hóa tập trung vì Bảo Việt là một hệ thống gồm 

nhiều công ty thành viên được chia theo ranh giới địa lý và có mặt trên tất cả 64 

tỉnh thành của cả nước. Vì thế với mục đích tôn trọng nên các công ty thành viên 

ít khi phát triển thị trường sang các khu vực địa lý khác. Còn việc phát triển và 

cải tiến sản phẩm thường được thực hiện tại Ban nghiên cứu và phát triển thị 

trường trực thuộc Tổng công ty dưới sự quản lý của Bộ tài chính. Do đó công ty 

cũng không thực hiện chiến lược phát triển sản phẩm. Để có thể lựa chọn giải 

pháp khả thi nhất ta sẽ sử dụng Ma trận QSPM - Ma trận hoạch định chiến lược 

có thể lựa chọn.                             
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                                        Bảng 10: MA TRẬN QSPM  

Các chiến lược có thể lựa chọn 

CL thâm nhập 

thị trường 

CL đa dạng hóa 

tập trung 
Các yếu tố chính Phân  

loại 
AS TAS AS TAS 

Các yếu tố bên trong 

  Tiềm lực tài chính 

  Khả năng điều hành quản lý 

  Uy tín thương hiệu 

  Chất lượng sản phẩm, dịch vụ  

  Hệ thống phân phối 

Các yếu tố bên ngoài 

  Mức tăng trưởng của nền kinh tế  

  Thu nhập bình quân đầu người 

  Trình độ dân trí 

  Áp lực cạnh tranh  

  Nhu cầu của dân cư trở nên đa dạng 

 

3 

3 

4 

2 

2 

 

3 

4 

1 

3 

2 

 

4 

3 

4 

2 

3 

 

3 

4 

2 

1 

3 

 

12 

9 

16 

4 

6 

 

9 

16 

2 

3 

6 

 

4 

3 

2 

2 

2 

 

4 

1 

1 

2 

1 

 

12 

9 

8 

4 

4 

 

12 

4 

1 

6 

2 

Cộng tổng số điểm hấp dẫn   83  62 

              Ghi chú: AS: số điểm hấp dẫn; TAS: tổng số điểm hấp dẫn 

 Theo như tổng số điểm hấp dẫn ta đã xét đối với từng chiến lược thì có vẻ 

là chiến lược thâm nhập thị trường là khả thi hơn cả với mục tiêu nâng cao hoạt 

động kinh doanh, cải thiện hiệu quả hoạt động của Bảo Việt Cần Thơ. Vì vậy các 

chiến lược kinh doanh được đề cập sau đây là nhằm phục vụ chủ yếu cho hoạt 

động thâm nhập thị trường. 
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 PHẦN KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 
 

I. Kết luận: 

Qua quá trình đi sâu nghiên cứu và phân tích về tình hình hoạt động và 

nắm bắt được những cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu của Công ty Bảo 

Việt Cần Thơ, có thể thấy rằng công ty đang có một chiến lược hoạt động tương 

đối tốt.  

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều bất cập, do đó tôi đã cố gắng đưa ra 

những giải pháp mà theo tôi sẽ mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh 

của công ty. Nếu thực hiện đồng bộ các giải pháp này tin rằng công ty sẽ còn 

thành công hơn nữa trong hoạt động kinh doanh với những mục tiêu mà công ty 

đã đề ra.  

Sau khi thực hiện một loạt các công cụ phân tích cũng như trãi qua các ma 

trận lựa chọn chiến lược thì chiến lược khả thi nhất đối với tình hình công ty hiện 

tại thì chiến lược thâm nhập thị trường là chiến lược được lựa chọn cuối cùng. 

Chiến lược thâm nhập thị trường nếu được thực hiện hiệu quả thì đó chính là giải 

pháp hữu hiệu để nâng cao thị phần và doanh thu cũng như tăng hiệu quả hoạt 

động của công ty. Muốn vậy thì phải thực hiện đồng thời các chiến lược sau: 

1) Chiến lược đào tạo nâng cao: 

Với mục tiêu giảm thiểu tổn thất cho công ty cũng như cho khách hàng, 

cần tăng cường thực hiện công tác kiểm soát và quản lý rủi ro cho các nhóm 

nghiệp vụ có tỷ lệ bồi thường cao như: nhóm nghiệp vụ phương tiện, con người, 

và các nhóm nghiệp vụ khác. Muốn vậy công ty cần có một đội ngũ nhân viên 

năng động, có trình độ, có tay nghề cao. Vì thế chiến lược đào tạo nâng cao cần 

được chú trọng và thực hiện thường xuyên. Nó được cụ thể hóa trong các giải 

pháp sau: 
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 Phát triển nguồn nhân lực: 

 Tiếp tục kiện toàn và củng cố bộ máy tổ chức nhằm đáp ứng cho nhu 

cầu phát triển kinh doanh. 

 Cần có kế hoạch quy hoạch cán bộ cho từng thời kỳ, từ đó đề ra các kế 

hoạch đào tạo cụ thể. 

 Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ nhất là trong các khâu giám 

định, bồi thường để tránh thiệt hại cho chính công ty. 

 Đào tạo đội ngũ nhân viên có khả năng khai thác tốt và có thể khai thác 

được những khách hàng lớn, hiệu quả.  

 Nâng cao trình độ quản lý: 

 Tuyển chọn các cán bộ có năng lực quản lý, thực hiện đào tạo nâng cao 

về chuyên môn nghiệp vụ và bồi dưỡng về mặt đạo đức, chính trị để có 

được những nhà quản lý có trình độ, có khả năng phán đoán và giải quyết 

các vấn đề một cách độc lập. 

 Tiếp tục nâng cao chất lượng đối với các cán bộ quản lý hiện có.  

 Đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhằm tiết 

kiệm thời gian, nhân lực. 

2) Chiến lược phát triển kênh phân phối gián tiếp: 

Vì nguyên nhân bán sản phẩm thông qua kênh phân phối trực tiếp sẽ 

không mở rộng và phát triển thị trường được, mặc dù giám sát được chi phí và 

quản lý được rủi ro. Từ đó công ty đã đề ra mục tiêu đến năm 2010 là chuyển 

nhanh tỷ trọng bán hàng trực tiếp sang gián tiếp là chính, mà chủ yếu là hệ thống 

các cộng tác viên, các đại lý chuyên và bán chuyên nghiệp. Nếu phát triển được 

kênh phân phối này vững mạnh thì đó là điều kiện để công ty giữ vững vị trí cạnh 

tranh như hiện nay và còn có khả năng tăng trưởng ổn định. Các giải pháp phát 

triển hệ thống phân phối này bao gồm: 
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 Tập trung xây dựng đội ngũ cộng tác viên là nhân viên của các ngân 

hàng, công ty tài chính, tổ chức du lịch, đơn vị vận tải… Ưu điểm của đội 

ngũ này là có thể đem về những khách hàng lớn, tập trung và ổn định. Tuy 

nhiên để có đội ngũ cộng tác viên hoạt động hiệu quả thì cái khó nhất là 

việc đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ.  

 Mở rộng hệ thống đại lý chuyên và bán chuyên nghiệp. Đội ngũ đại lý 

có ưu điểm vì có thể đi sâu vào các phân khúc thị trường. Nhưng hiện nay 

nguồn nhân lực đến với nghề đại lý bảo hiểm là từ nhiều nguồn, nhiều 

ngành khác nhau, do đó dẫn đến sự không đồng đều về kiến thức, trình độ. 

Để khắc phục những khó khăn này ta cần có một lực lượng cán bộ đào tạo 

có trình độ và nghiệp vụ vững vàng, chuyên sâu, thường xuyên hỗ trợ nâng cao 

nghiệp vụ và kỹ năng khai thác cho hệ thống phân phối gián tiếp. Đồng thời 

thành lập một bộ phận chuyên hoạt động quản lý về hệ thống kênh phân phối 

gián tiếp này. Và để có thể thu hút được nhân lực cần có những chính sách động 

viên, khuyến khích tinh thần làm việc ngoài hoa hồng bằng chính sách thưởng, 

phụ cấp,… nhằm đảm bảo thu nhập cho đội ngũ nhân viên này, tạo mối an tâm 

trong công việc đảm bảo gắn bó lâu dài với nghề. 

3) Chiến lược đa dạng hóa các sản phẩm đang thực hiện tại Bảo Việt 

Cần Thơ.  

Hệ thống Bảo Việt từ khi thành lập đến nay đã có trên dưới 60 sản phẩm 

bảo hiểm phi nhân thọ được đưa vào khai thác, nhưng do tình hình thực tiễn Bảo 

Việt Cần Thơ chỉ đang thực hiện khai thác đối với khoảng 40 sản phẩm. Theo đà 

phát triển của nền kinh tế, đồng thời khi ý thức về hoạt động bảo hiểm của người 

dân đang được cải thiện thì tùy theo tình hình chuyển biến mà công ty nên đưa 

vào khai thác các sản phẩm mới như chi phí y tế, bảo hiểm tai nạn con người 

mức trách nhiệm cao,…) với mục tiêu chiếm lĩnh thị trường và có thể đáp ứng tốt 

nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Đồng thời cần tiếp tục củng cố về 



 Nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh                                                  GVHD 
             công ty bảo hiểm Cần Thơ                                                     Th.s Nguyê ̃n Vũ Duy 
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mặt cơ sở vật chất cho các phòng bảo hiểm khu vực vì nó chính là bộ mặt của 

công ty có ảnh hưởng lớn đến uy tín của công ty. 

4) Chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm: 

Mà chủ yếu là nâng cao chất lượng các dịch vụ bao quanh sản phẩm, cụ 

thể như sau: 

 Gia tăng hơn nữa hoạt động tuyên truyền quảng cáo cho sản phẩm cho 

thương hiệu. 

 Cần xây dựng một hệ thống thông tin chuyên sâu về sản phẩm, tổ chức 

một đội ngũ chuyên trách về hoạt động tư vấn và hướng dẫn lựa chọn sản 

phẩm phù hợp với nhu cầu, phù hợp với khả năng thu nhập từng đối tượng 

khách hàng. 

 Thiết lập hệ thống hỗ trợ cần thiết cho khách hàng trong quá trình tiếp 

cận và ký kết hợp đồng. 

 Thực hiện tốt việc quan tâm chăm sóc khách hàng hơn, tăng cường các 

chính sách ưu đãi, khuyến mãi. 

 Tổ chức thực hiện dịch vụ thanh toán và chi trả nhanh, linh hoạt, đơn 

giản hóa các thủ tục trong phạm vi cho phép. 

 Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ và đề phòng rủi ro cho khách hàng - đây 

cũng là giải pháp để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của công ty.  

Nhìn chung các chiến lược này được đề ra để đẩy mạnh hoạt động khai 

thác nhằm tăng tỷ trọng doanh thu đối với các nhóm nghiệp vụ đạt hiệu quả kinh 

tế cao như: hàng hóa vận chuyển, xây dựng - lắp đặt, hỏa hoạn,… Cũng như với 

mục tiêu tăng cường kiểm soát và quản lý rủi ro đối với những nhóm nghiệp vụ 

không đạt hiệu quả.  
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II. Kiến nghị: 

 Để nâng cao hiệu quả chiến lược kinh doanh của Công ty Bảo Việt Cần 

Thơ, tôi có những kiến nghị sau: 

 Chính sách củng cố và phát triển nguồn nhân lực bằng cách tổ 

chức tốt các khâu tuyển dụng, đào tạo và giải quyết quyền lợi cho 

đội ngũ nhân viên. 

 Chính sách nâng cao chất lượng quản lý với mục đích tăng hiệu 

quả hoạt động kinh doanh của công ty. 

 Chính sách phát triển kênh phân phối gián tiếp: xây dựng đội ngũ 

cộng tác viên, hệ thống đại lý chuyên và bán chuyên nghiệp. 

 Chính sách đa dạng hóa sản phẩm khai thác: đưa vào khai thác các 

sản phẩm mới nhằm mục tiêu đáp ứng thiết thực mọi nhu cầu của 

khách hàng để chiếm lĩnh thị phần 

 Chính sách nâng cao hiệu quả của hệ thống dịch vụ bao quanh sản 

phẩm: nhằm gia tăng uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm để 

thu hút khách hàng. 
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