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Bộ phận Phát Triển Đại Lý Tập Đoàn AIA đã công bố vinh danh MDRT Leader Award 2022 - Cấp Quản Lý 
MDRT 2022 nhằm tôn vinh các Cấp Quản Lý (CQL) đã đào tạo và phát triển đội ngũ MDRT 2022 ở Tập đoàn 
AIA. Việc ghi nhận những danh này đã chứng minh tầm quan trọng của việc phát triển đội ngũ Chuyên viên 
Tư Vấn (CVTV) hàng đầu tại AIA. Những cá nhân được vinh danh đều là minh chứng vững chắc cho mục đích 
của Tập đoàn nhằm giúp đỡ mọi người hướng tới cuộc sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh Phúc hơn.  

MDRT Leader Award 2022 là giải thương tôn vinh các CQL dựa trên số lượng thành viên đạt danh hiệu MDRT 
2022 mà họ đã phát triển được trong suốt năm 2021.

Đạt được những giải thưởng này thật sự là điều vinh dự và danh giá. Xin chúc mừng tất cả những CQL đã 
chiến thắng giải thưởng danh giá MDRT Leader Award 2022 của Tập Đoàn AIA!
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JACKY CHAN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VÙNG KIÊM ĐIỀU HÀNH KÊNH PHÂN PHỐI

Jacky Chan
Phó Tổng Giám Đốc Vùng  
kiêm Điều Hành Kênh Phân Phối
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Các bạn CQL MDRT của Tập Đoàn AIA thân mến,

Xin chúc mừng các bạn đã chiến thắng trong 
chương trình MDRT Leader Award của Tập Đoàn 
AIA năm 2022!

Nhờ vào khả năng lãnh đạo của các bạn, AIA hiện là 
công ty đa quốc gia có số lượng MDRT Top 1 trên 
toàn Thế Giới trong tám năm liên tiếp. Đây là bằng 
chứng cho sự chuyên nghiệp mang tầm Thế Giới 
của bạn, khả năng khích lệ đội ngũ, cùng với sự cam 
kết tận tâm cho việc bảo vệ khách hàng và cung cấp 
các giải pháp mà họ mong muốn. 

Bạn đã thể hiện sự kiên định để vượt qua thử thách 
và tinh thần dám thay đổi bằng việc chuyển biến 
hoạt động kinh doanh của mình trong suốt năm 
2021 – một năm thật sự khó khăn cho tất cả chúng 
ta. Những thành tựu ấn tượng của bạn tiếp tục củng 
cố lợi thế cạnh tranh của AIA và xây dựng đội ngũ 
CVTV Tinh Hoa hàng đầu.  

Tôi rất ấn tượng với hoạt động ra mắt hình ảnh 
thương hiệu mới của AIA MDRT của chúng ta – AIA 
MDRT – Advice for Life. Tận Tâm Đồng Hành. Chiến 
lược này sẽ nâng tầm vị thế thương hiệu của chúng 
ta lên hàng đầu trong số những thương hiệu dẫn 
đầu, và khẳng định cam kết của chúng ta trong việc 
củng cố vị thế quán quân MDRT của AIA. 

Hãy cùng nhau hỗ trợ những nhân tố xứng danh 
MDRT thực thi vai trò của họ là những CVTV về sức 
khỏe và tài chính chuyên nghiệp. Chúng ta muốn họ 
mang đến cho khách hàng sự cố vấn chính xác, 
nhanh chóng, và phát triển cách tiếp cận hoàn toàn 
tập trung vào nhu cầu khách hàng. Bên cạnh đó, 
bằng việc nâng cao hệ sinh thái đẳng cấp về sức 
khỏe và sống khỏe, đội ngũ của chúng ta có thể tạo 
nên những tác động tích cực sâu sắc đến cuộc sống 
của hàng triệu khách hàng.  

Điều này sẽ giúp các CVTV tiếp tục đạt được đỉnh 
cao sự nghiệp tại AIA, mở rộng cộng đồng AIA 
MDRT, làm gia tăng số lượng CVTV chuyên nghiệp 
và đẳng cấp, qua đó hiện thực hóa mục tiêu giúp 
một triệu khách hàng AIA sống Khỏe hơn, Lâu hơn 
và Hạnh phúc hơn. 

Hãy cùng nhau tạo nên kỳ tích cho năm 2022 và 
hướng tới một kỷ lục mới trong năm 2023!

Trân trọng.
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RISHI SRIVASTAVA
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KÊNH PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ TẬP ĐOÀN AIA

Rishi Srivastava
Giám Đốc Điều Hành Kênh Phát Triển Đại Lý 
Tập Đoàn AIA
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Xin chào các bạn CQL MDRT của Tập Đoàn AIA,

Xin gửi lời chúc mừng trân trọng nhất đến các bạn 
đã giành chiến thắng trong cuộc đua MDRT Leader 
Award 2022 của Tập Đoàn AIA.

Chúng tôi rất tự hào xướng tên 2,044 CQL MDRT 
2022 và vinh danh đặc biệt 6 CQL đạt danh hiệu 
MDRT Leader - Platinum. Mỗi cá nhân kiệt xuất này 
đã đào tạo và quản lý hơn 100 MDRT. 

Các CQL AIA đóng vai trò then chốt trong việc thực 
thi sứ mệnh này. Những nỗ lực của các bạn trong 
việc tuyển dụng và phát triển các CVTV hàng năm là 
chìa khóa cho sự thành công của chúng ta.  

AIA đã tạo nên kỷ lục 8 năm liên tiếp giữ vị trí quán 
quân về số lượng MDRT trên toàn cầu. Để duy trì vị 
thế đầu ngành, hình ảnh “Dải lụa đỏ vinh quang AIA 
MDRT” mới được ra mắt với khẩu hiệu mạnh mẽ AIA 
MDRT. Advice for Life. Tận Tâm Đồng Hành. Hình 
ảnh này nhấn mạnh tính chuyên nghiệp, sự tín 
nhiệm, và vị thế của các thành viên AIA MDRT. 

Phân khuc trung lưu trong các thị trường của AIA 
được dự đoán sẽ đạt 2.6 tỷ người tới năm 2030. Sự 
gia tăng mạnh mẽ này sẽ tạo ra nhu cầu được bảo vệ 
trong những giai đoạn khác nhau của mỗi khách 
hàng. Hơn nữa, nhu cầu của khách hàng ngày càng 
đa dạng hơn trong đại dịch – họ mong muốn những 
giải pháp cá nhân hóa, các dịch vụ trực tuyến, và sự 
liên kết với các cá nhân và tổ chức phục vụ cộng 
đồng. Chúng tôi tin rằng các CVTV AIA có thể đáp 
ứng các yêu cầu nâng cao của khách hàng. 

Chúng tôi khuyến khích tất cả các CQL MDRT tiếp 

tục xây dựng và phát triển hệ thống đại lý và CVTV 
MDRT chất lượng cao. Sự thành công của bạn sẽ 
giúp chúng ta trở thành sự lựa chọn hàng đầu không 
có đối thủ, và chúng tôi sẽ tôn vinh thành tựu của 
bạn trong chương trình AIA-GAMA Leadership 
Awards 2023. 

Thông qua việc xây dựng đội ngũ và hỗ trợ các chiến 
lược phát triển bền vững của AIA MDRT, bạn đang 
đóng góp to lớn vào các cộng đồng mà chúng ta 
sinh sống, bằng việc giúp đỡ hàng triệu người trên 
khắp châu Á sống Khỏe hơn, Lâu hơn và Hạnh phúc 
hơn. 

AIA sẽ đồng hành cùng bạn, đảm bảo rằng đội ngũ 
của bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ tối ưu nhất thông 
qua các kênh phân phối đỉnh cao của chúng tôi kết 
hợp giữa kênh Đại Lý, Trực Tuyến, Marketing, và 
Phân Tích Dữ Liệu.

Xin chúc mừng một lần nữa và tôi mong sẽ tiếp tục 
làm việc với các bạn để duy trì vị thế lực lượng CVTV 
ưu việt của chúng ta. Hãy cùng nhân đôi số lượng 
MDRT!  

Trân trọng.
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GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG
TỔNG ĐẠI LÝ AIA NGHỆ AN

Thước đo của cuộc đời
không phải là thời gian
mà là sự cống hiến.

 

 

 

GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG TỔNG ĐẠI LÝ AIA QUẢNG NAM
BÙI NGỌC HÀ

HÀ VĂN PHÚC

Diamond | AIA Vietnam
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Thực sự ngay từ khi bắt đầu tiếp xúc với ngành bảo hiểm 
nhân thọ, tôi đã bị cuốn hút bởi “vẻ đẹp long lanh trọn vẹn 
không tì vết” của ngành này. Ngay tức thì tôi đã đặt mục tiêu 
cho bản thân cần phấn đấu trở thành NGƯỜI LÃNH ĐẠO VĂN 
PHÒNG DẪN ĐẦU CỦA CẢ NƯỚC đồng hành cùng AIA Việt 
Nam. Cho đến nay, tôi đã thực hiện được mục tiêu đó trong 
suốt 16 năm qua.

Theo quan điểm của tôi, người thành công không chỉ chạm 
tới 2 chữ  THÀNH CÔNG, mà họ còn phải giữ được sự thành 
công này theo năm tháng, thậm chí cao hơn nữa là họ đào 
tạo được các thế hệ kế thừa và tiếp tục giữ vững mục tiêu 
thành công đó.

Với tôi, như thế mới xứng đáng với vai trò của NGƯỜI DẪN 
ĐẦU THÀNH CÔNG

Trong suốt hơn 15 năm phát triển sự nghiệp cùng AIA, tôi 
nhận ra rằng những thói quen quyết định sự thành công của 
tôi trên mỗi hành trình đó chính là sự quyết tâm đến cùng 
trong mọi hành động và luôn luôn dành trọng tâm vào việc 
trao đi những giá trị trong mỗi kế hoạch, mỗi chiến lược của 
hệ thống. 

Thách thức sẽ giúp chúng ta gia tăng năng lực thích ứng để 
nâng tầm - Sự khao khát trao đi giá trị trên mỗi hành trình sẽ 
giúp hành trình thành công của chúng ta thêm vững bền!

Cá nhân nào  tập thể nào cũng mong muốn và hướng 
tới thành công, vậy khi chúng ta xây dựng sự nghiệp 
của mỗi cá nhân - Xây dựng và phát triển một tập thể 
dựa trên nền tảng văn hóa biết ơn thì chắc chắn cá 
nhân đó, tập thể đó sẽ thành công bền vững.
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Diamond | AIA Vietnam

GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG TỔNG ĐẠI LÝ AIA HẢI DƯƠNG
NGUYỄN ANH TUẤN Danh hiệu MDRT

là sự ĐẲNG CẤP
và tính BỀN VỮNG

Văn phòng AIA Hải Dương trong suốt chặng đường gần 20 năm qua luôn 
tăng trưởng doanh thu bền vững nhờ xây dựng lực lượng MDRT làm nòng 
cốt. Đặc biệt là những kết quả mà lực lượng MDRT tạo ra luôn vượt trội, vì 
thế tôi luôn dành nhiều thời gian, tâm huyết và cả tài chính để đầu tư và 
phát triển lực lượng MDRT tinh hoa

MDRT - là thương hiệu chăm sóc Khách hàng tốt nhất trong ngành bảo 
hiểm nhân thọ.
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Gold | AIA Vietnam

NGUYỄN ĐỨC TOẢN  
GA Hà Nội 2

ĐỖ ĐỨC HIỂN  
GA Thái Bình

TRẦN THỊ THU NGÂN  
NEST BY AIA HCM LANDMARK

TRẦN THỊ LÝ   
GA Nghệ An

NGUYỄN THU THẢO  
GA Hải Phòng 9

TRỊNH THỊ KHAI  
GA Nghệ An

NGUYỄN THỊ THANH LOAN
  NEST BY AIA HCM BITEXCO




