
BAO CÁO CUA TONG GIAM BOC 
TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

TA! BA! HQI BONG CO BONG THUNG NIEN 2019 

Kink thu'a Quf c dông, Quj vj dgi bi#u! 

Thay mt Ban Tng Giám dc Tng Cong ty c ph.n bào him Petrolimex, tôi xin trInh bay báo cáo 
cüa TOng Giám dôc ye kêt qua boat dng kinh doanh giai doan 2014-2018 vüa qua và djnh hixrng kinh 
doanh trong giai doan  tâi. 

PHAN i 

T1NH H1NH THJ TRUIJNG 

1. BOI CANH KINH TE VI MO 

Kinh t - xa hi Vit Nam giai doan 2014-2018 bt du din ra trong béii cánh kinh t th giâi 
phic hôi chm sau suy thoái toàn cau, thj tri.r6ng có nhüng bat on, kinh té the gi6i van dôi mt 
vOi nhiêu rUi ro IOn vOi các nhân to khO hthng, cO the torn tat niur sau: 

Giai doan  20 14-2015: chlu áp lirc tr nhftng bt n v kinh t vâ chInh tij cüa thi tru&ng th giOi, 
cñng vOi nhfmg khó khàn tr nhthig näm tnrOc chua thrçic giâi quyêt trit dC; hang hóa trong nt.rOc 
tiêu thii ch.m; näng h,rc quán 1 va canh  tranh cUa doanh nghip thâp.. .Trong bôi cânh nhu 4y, 
Vit Narn dâ thirc hin hang bat  cac bién pháp nhàm cái thin môi tnrOng kinh doanh, nãng cao 
nãng 1irc canh  tranh quôc gia. 
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Giai doan: 2016-2018: Kinh t nuOc ta tip t%Ic di mt vOi nhiu kho khän, thách thrcbOi din 
biên phirc tap  cüa th?iii tiêt, bién dOi khI hu dä ânh huOng nng né den san xuât và di song nhãn 
dan. Tuy nhien, hoat dng dâu tu, thuong mai  toân cau cO xu huOng cài thin rO rt cüng vth 
niêm tin cüa ngithi tiêu dung tang len là các yêu to tác dng tIch circ den san xuât trong nuOc. 

Näm 2017-2018, kinh t VietNam cho thy mt du hiu khOi sc han vOi rnirc tang truOng cá 
nArn 2018 dat 7,08%, cao that trong 10 nAm trO Iai day, lam  phát thrc kiêm soát cht chê, giãi 
ngân von dâu tu phát triên dA duc cái thin rO ret, von dâu tu nuOc ngoài cüng tAng truOng tIch 
crc. 

2. THI TRUNG BAO HIEM VIET NAM 

TInh dn 3 1/12/2018, thj tru?mg báo hirn hin có 63 doanh nghip kinh doanh bão him (trong 
do cO 30 doanh nghip báo hiêm phi nhan th9, 18 DNBH nhân thç, 02 doanh nghip tái báo hiêm 
và 13 Doanh nghip môi giOi báo hiém) yà 01 chi nhánh doanh nghip báo hiêm phi nhân thç 
nuOc ngoài. 

1 



V hot dng kinh doanh va ho?t dng giám sat, quãn 1 báo him, Vit Nam dà dAn tip cn 
vài cac chuân mirc, thông 1 quôc tê, t1rng buâc thu hçp khoãng cách vâi các quôc gia trong khu 
viic. 

- H thng pháp 1ut trong linh vrc kinh doanh báo him dà duc xây drng ftrclng di day dü, 
dông b boa vài quy djnh pháp 1ut khac nhtr Nghj djnh 73/201 6/ND-CP cüa ChInh Phü và thông 
tu 50/2017/TT-BTC cüa B Tài chInh Huàng dAn thi hành Lust kinh doanh bão hiêm. 

- TInh an toàn h thng, hiu qua hot dng và nãng lrc ctnh tranh cUa các doanh nghip bão 
hiêm duçic nâng cao vOi 07 doanh nghip báo hiêm dixyc A.M.Best xêp hing trong do Co ico 
(B+). 

- Da dng boa san phAm va các kênh ban hang mOi xut hin và phát trin nhu ban bão him qua 
Ngan hang, to chirc Môi gii, ban bão hiêm trrc tuyên hoc qua các üng ding trên din thoi. 
Däc bit, xu hi.rOng áp dung cOng nghê so hóa dang thay di dan ngành báo hiêm truyên thông. 

- Ngoài ra, thj tru&ng báo him vAn phái d6i mt v6i vo van khó khan tr vic canh  tranh gay gt 
giia các cong ty báo hiêm; các nhà tái bão hiêm ngày càng thAt cht các diêu kin, diêu khoán; 
tInh hinh thñ tiêt vAn cO chiêu huOng din biên phUc tp vào giai doan  cuôi nàm gay ra nhiêu 
vi ton that lan. 

PHAN II 

T1NH H/Nil TIHIC H!N KE 110,4 CII KINH DOANH CUA iwco 

1. Ktquáchung 

Trong bi cánh khO khAn chung cüa nn kinh th va thj trithng bão him Vit Nam, vOi sir  djnh 
huàng chi dao sat sao va Ung h cüa các cô dông, ccia Hi dOng quãn trj và sir  diêu hành quyêt liit 
cüa Ban Tong giárn dôc, sir  quyêt tarn dông lông và n lire  cüa toàn the can b nhân viên Tong 
Cong ty PJICO, kêt qua kinh doanh tOng quát 05 nAm qua cUa Tong Cong ty cô phân bão hiêm 
Petrolimex dat duc nhix sau: 

Tong doanh thu bao gOm phi bàn him gôc, phi nh.n tái báo him, hoa hông nhuçng tái bão 
hiêm va dâu tu nm 2018 dat  3.329 t' dông, tang khoãng 36% (tucmg t'rng 881 t' dông) so vOi 
2013. VOi müc tAng truâng bInh quân nAm dt 7% duc dánh gia là mic tang truâng hçp 1 và 
ben vng so vâi thj trithng. Vê co bAn, h thông khách hang duçc giü vüng và báo toàn trong 
bôi canh  tranh gay gAt, dông th?yi vOi li the cüa minh PJICO dA khai thác và phát triên duçc 
them nhiêu kênh bAn hang mâi và khAch hang lan vOi sO tiên báo hiêm len den hang t' USD. 

- Tng lçii nhun k toán trurc thug giai doan 2014-2018 dat  686 t' dng, nAm 2018 dat  175 t' 
dông, hoan thành 102% kê hoach lçri nhun nAm 2018 và tAng tnxâng 12,17% so vói 2017, PJICO 
là môt trong cac doanh nghiep bào hiêm phi nhân thç boat  dng cO hiu qua và li nhun nghip 
vi tai  thj truOng Vit Nam. Von gop bInh quân giai doan nay là 780 t' dông, tAng 23% so vâi 
giai doan truâc, nh PJICO dA xüc tiên thanh cOng thrnmg vii  phAt hành cO phiêu riêng lé cho 
Nhà dâu tu chiên luGc Samsung Fire&Marine. T' suât lçi nhun sau thuê trên vOn gop cüa CO 
dOng dam bàn PJICO chi trä cO ti'rc bInh quân 12%/nAm. 

Qu d phông nghip vii  (gc và nhAn tái) dao dng trung bInh a müc 2.700 t' dng, luOn dixc 
trIch 1p bO sung vói rnüc tang truâng cao. NAm 2018, sO du cac qu d phOng gOc và nhn tAi 
báo hiêm l 3.085 t' dOng, tang gap han 02 lan so vài 2013, cho thây mrc tang truang binh quân 
qu d phOngnghip vii trong vOng näm là khoãng 20%!näm. Trong dO, qu d phông dao dng 
ian tai thOi diem 31/12/2018 là 283 t' dOng, tang gân 03 lan so vâi nAm 2013 (tuong duang vai 
mirc tAng 181 t' dOng), so sanh vai các cOng ty bão hiêm phi nhân th top dâu thi trithng thI 
PJICO là don vi thc hin trich và có sO du qu d phông dao dng lan nhât, dóng gop lan vào 
nguôn bô sung v6n gOp cho cAc c6 dOng. VOn chU sâ hUu cüa cUa Tong Cong ty tang gàn gap 
dOi trong giai domn nay tr 824 t' dOng nAm 2013 len den 1.490 t' dOng nAm 2018. D phOng 
nghip vii  va nguOn vOn chü sâ hth tang tmang lam vng manh  khâ nAng tài chinh cüaPJICO, 
là co sa quan trong dê TOng COng ty triên khai thành cOng d An Xêp hang tin nhim quOc tê vói 
A.M.Best giüp gia tang vj the và sue cnh tranh cüa PJICO trén th truang báo hiêm. 



2. Kt qua các mat hot dng 

2.1. Chuyn di djnh huó'ng phát trin kinh doanh an toàn — hiu qua - bn vü'ng 

- Thirc hin Nghj quyt Dai  hi dng c dông giai don 05 näm 2014-2018, nãm 2014 là näm 
dánh dâu sir chuyên dôi manh me cüa Tong Cong ty tir phát triên theo chiêu rng, chU trng vào 
tang tnxâng doanh thu chuyên sang phát triên theo chiéu sâu, ben vctng và tp trung vào hiu qua 
va chat luong dich vu Ducn su chi dao sat sao cua Hôi dông quan tn, su diêu hanh quyêt hêt cua 
Ban Tong Giám dôc dà t?o  ra sir thay dôi co bàn ye nhn thurc trong toàn h thông khi lay mJ1c 
tiêu 1çi nhun lam dâu trong hot dng kinh doanh. 

- Thuc t cho thy, b.t dAu tr nãm 2014, PJICO dã bt dAu có 1i nhun trong hoat  dng kinh 
doanh và duy trI mi:rc d tang tnring on djnh cho den hin ti, tInh hInh vut chi djnh mirc chi 
phi trên toàn h thông duçxc kiêm soát ch.t chë va gân nlnr không cOn tinh trng vuçt chi t?i  CáC 
Cong ty thành vién trong giai dotn vera qua. VOi vic chuyên dOi djnh hirâng kinh doanh thành 
cong dâ gop phân tIch c1rc bO sung nguOn dir trr cho các qu d%r phOng nghip vii, von gop cUa 
chü so hu, gia tang sue khOe tài chInh va dam báo chi trá cO tirc vOi t' 1 cao cho các cO dOng. 

2.2. Kinh doanh bào him g6c 

PhI bão him gc qua các ham 
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Co cu doanh thu bão him gc theo nhóm nghip vi chuyn bin theo chiu huOng tIch circ, 
theo do t' trçng doanh thu nhóm nghip bâo hiêm tài san, sure khóe dang eó chiêu huOng gia 
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Biu do t I kt hçrp cüa PJICO qua các nãm 

T' 1 kt hçp cüa PJICO trong giai don 2014-2018 luon duOi 100%, diu nay cho thAy PJICO 
luôn cO 1i nhun trong hot dng kinh doanh bão hiêm, dUng vài djnh huàng phát triên an toàn 
- lieu qua - ben vng. Dê dtt diiçc các kêt qua tich circ nêu trên, trong suôt 05 näm qua Tong 
Cong ty dà không ngi.rng triên khai quyét lit cac giái pháp, chiên 1uçc kinh doanh hiu qua nhu: 

Tp trung vào cac dOng san phm kinh doanh cO hiu qua, sang 1c các di tucrng bão him CO 
t' 1 ton that cao, gay i trong nhieu nãm, triên khai nhiêu chrning trinh hang näm thUc day ban 
hang dôi vâi các nhóm nghip vii cO lai nhun tot. 

Phát trin các kênh ban hang mth, cac nhóm nghip vi, san phm mâi phU hçTp vâi xu th cUa 
thj triImg nhu thành ltp PhOng Môi giâi và Bancassurance, phông kinh doanh bào hiêm trrc 
tuyên, Ban báo hiêm hang không,. . . Vi toe d tang tnthng manh  me qua các nãm, các kênh bàn 
hang nay dang là xu huàng tat yeu cUa ngành báo hiêm phi nhân th9 nói chung Va ico nói 
riêng. 

Kirn soát tt dr phOng bii thu&ng va bi thuâng nghip vi báo him Xe ca giài, Src khôe. Tat 
câ dêu dirc kiêm soát qua phên mêm Core Premia và FTS dam bão tInh minh bach, chInh xác 
cUa di 1iu. Thành 1p các trung tam bôi thu?mg tp trung nhu Trung tam giám djnh bôi thu&ng 
xc ca giâi ti 02 khu virc tr9ng diem Ha Ni, TP. Ho ChI Minh. 

Cong tác thrc hành tit kiém, chng lang phi và kim soát chi phi kinh doanh cUng thrçc tIc 
hiên quyêt liêt. Närn 2018, so tiên vucit chi trên toàn h thông chi cOn khoáng 1,4 t' dOng, chiêm 
0,05% doanh thu gôc, giãm han 70 t' dông so vâi näm 2013. 

Trong giai don 2014-2018, PJICO da trin khai kim thu tt cà các phân h và Golive thành 
cong toan din h thông phân mêm quán 1 nghip vp Premia dOi vói tat câ các nghip vi bàn 
hiêm gOc (Core Insurance) và tái bão hiêm, gOp phân nâng cao khá näng quãn trj kinh doanh và 
nâng cao tInh chInh xác, hiêu qua trong viêc quàn l khai thác, bôi thu?mg, báo cáo. 

2.3. bat dng tái bâo hiêm 

Trong giai doan 05 näm 2014-20 18, cong tác tái bão him luôn duçc t chirc thrc hiên nhm 
dam bão an toàn tài chinh cUa TOng Cong ty va tuân thU dUng các quy djnh cUa Pháp 1ut trong 
hot dng kinh doanh bàn hiêm gôc, nang cao näng lirc chU dng khai thác cap dan báo hiêm 
bang vic gia tang giâi hn chuyn nhrcmg trách nhim vao các hçp dOng tái báo him cô djnh 
di.rc k' kêt hang nãm v6i các dôi tác tái báo hiêm lan có uy tin vâ xêp hang tin nhirn trên the 
giâi va khu vrc phU hçp vai cac quy djnh cUa Bô Tai chinh nhu Cong ty tái bão hiêm CCR, 
MunichRe, ACRe,... 

Ngoai ra, các diu kin, diu khoán trong các hçp dng tái cUa PJICO du thrc dam phán nh.m 
to diêu kin tôi da cho hot dng khai thác gOc, dU rng dê hâu ht các djch vt gOc không phái 
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thu xp tái tm thai tit kim thO'i gian và chi phi khai thác. Milrc gi 1i phühçp vài tInh hInh 
kinh doanh cho tl'rng nãm và thirc tê giUp PJICO thu dôi hiu qua khi cótôn that, khiêu ni. 
Doanh thu hoa hông nhixorng tái näm 2018 dat  156 t' dông, tang hon gap 2 lan so vâi näm 2014, 
thu bôi thuang tái báo hiêm uâc dtt 278 t' dông. 

Dng th?i, d thrc hin tInh toán hiu qua quãn trj ni b cho tang Cong ty thành viên PJICO, 
hang nãm Tong Cong ty dêu thrc hin thông báo tai tirng Dan vj hiu qua cho tang don báo 
hiêm cüa tang nghip vit các thông tin chi tiêt lien quan den phi nhrçing tái, hoa hông tái báo 
hiêm và thu dOi bôi thumg ti'r các nhà tái báo hiêm. 

VOi sir  quyt 1it và sat sao cüa Ban diu hành, h thng tái bão him toàn h thng dã duc cái 
thiên rO ret, tat cá các Don vi dêu thrc hién nghiem tüc, dung, du và dung thai han  theo quy djnh, 
quy trInh ye thông báo tái bão hiêm djnh ks'. 

2.4. Hoyt dng dâu tn tài chInh 

- Hoat dng dâu tu dem lai  nguôn dóng gop quan tr9ng vao lçxi nhun hang näm cüa Tong Cong 
ty. Tong doanh thu hoat dng dâu tu giai doin 2014-2018 dat  857 t' dông, trong do nàm 2018 
dat 230 t' dông trén nguôn von dâu tu bInh quân 1.?47 t' dông, t' suât dâu tir ROT dat  11,81%, 
hoàn thành 110% kê hoach  doanh thu. Mac dü t' suât ROT hang näm dat a mrc cao nhung Tong 
Cong ty không CO CC khoán nv xâu trong hoat dng dâu tu. Toàn b din tIch cho thuê tai  tOa 
nhà 186 Din BiênPhü, TPHCM dà duc phü kin, vâi doanh thu cho thuê trung binh hang näm 
dat khoâng 10 t' dOng, 1çYi suât dâu tu dat  13-14%/näm. 

- Cüng vài hoat  dng dAu tu tãi chInh, T1irc hin nghj quy& can Hi dng quan trj, PJICO tip 
tic dâu tu và nâng cap h thông co sâ vt chat cho cac cOng ty thành viên toàn quôc dê phân dâu 
dan rung buac hoàn thành mic tiCu 100 % các don vj thành viên PJICO trên toàn quôc có tril  so 
lam vic khang trang và on djnh tao  drng niêm tin uy tin cUa thuong hiu PJICO trên dja bàn. 
Ngoai ra, dôi vOi nhUng khoán mc dâu tu không hiu qua, Tong Cong ty cüng dA thirc hin rà 
soát,dánh giá nhu cac bat dng san dir thira dê thu ye von bang tiên nhãm tang tInh thanh khoãn, 
tái dâu tu vào các d an hiu qua han. 

Nãm 2017, Thirc hin Nghj quyt cüa Dai  hôi dng c dông và Hi dng quãn trj, Tong Cong 
ty dä triên khai thành cong thuang vii  phát hãnh cô phân riêng lé cho nba dâu tu chiên hxc nuOc 
ngoài là Samsung Fire & Marine Insurance Company Ltd. (SFMI), PJICO dã chInh thac duçrc 
b Tài chinh cap giây phép dieu chinh thng von diêu l len 887.177.730.000 dông. Theo do, 
SFMIda chInh thac trO thành CO dông lOn thu hai cüa PJICO kê tir ngày 21/08/2017 vOi t' l sO 
hUii cO phân là 20% von diêu l. So luçrng CO phiêu niêm yet là 88.7 17.773 cô phân. PJICO luôn 
chap hãnh day dü các quy djnh ye cong bô thông tin bao gôm ca thông tin tài chInh, thông tin 
quan trj dinh kS'  va  1p  báo cáo thuOng niên theo quy djnh cUa HOSE và UBCK Nba nuOc. 

2.5. Hoat dng Xp hang tin nhim 

Thirc hiên nghi quyet cua Dai hôi dOng cO dông va HOi dông quan tn ye viêc hoan thanh xêp 
hang dánh giá tin nhim theo tieu chuân quOc te, dê xüc tiên và triên khai dr an quan tr9ng nay, 
närn 2014, Tong Cong ty dA thành lap Ban xüc tiên xep hang tin nhiêm d to chüc tIm kiem, dê 
xuât lçra chn to chuc nuOc ngoài có uy tin, kinh nghiém d thuc hin viêc tu van xêp hng tin 
nhim cho Tong Cong ty. 

Sau 09 thang trin khai k tir ngày k hçrp dng(18/12/2017) djch v dánh giá vOi A.M.Best bao 
gOm các chui hoat  dng lien quan den vic cung cap thông tin, d lieu, thc hin nhiêu buôi 
thuyêt trinh thr, thc hin thãnh cong buOi bào v vOi A.M.Best cüng nhu giãi trInh các truy van 
cüa Dan vj xêp hang. Ngay 20/09/2018, A.M.Best chInh thuc gui thu thông báo kêt qua Xêp 
hang tin nhim nam dâu tiên cüa Tong Cong ty, theo do két qua Xêp hang du?c dánh giá nhu 
sau: 

> Chi s Xp hang  näng 1rc tài chInh (FSR): B+ (Tat) 
> Chi s Xp hang  tin  nhiem  t chOc phát hành (ICR): bbb- (Tt) 
> Trin vong cho Ca 02 chi s trén: On djnh 



Day là kt qua Xp hng tung quan vi các Cong ty báo him phi nhân th9 khác trên thj trung 
Vit Nam cho den thai diem hin tai.  Kêt qua nay cüng dóng vai trO quan trQng dôi vai PJICo 
trong vic tang cir6ng giá trj thlrGng hiu, uy tin trên thi tru?lng; thüc day quan h vri các nhà 
dâu tu cüng nhu giüp PJICO có strc ctnh tranh hcm trong các thucng vii dâu thâu, nh.n tái bão 
hiêm t1r ntthc ngoài,... 

2.6. Trién khai thóa thuân hop tác chin hrçrc vO'i SFMI 

- Sau thành cong cüa thrnng vi phát hành c ph.n riêng lê cho nhà dAu tu chin lugc nuOc ngoài 
là Samsung Fire & Marine Insurance Company Ltd. (SFMI), PJICO dâ chInh thc dugc B Tài 
chInh cap giây phép diêu chinh tang von diêu l len 887.177.730.000 dOng. Theo do, SFMI dã 
chInh thüc trâ thành cô dông lan thir hai cüa PJICO kê tü ngày 21/08/2017 vài t l sâ h&u cô 
phân là 20% von diêu l. 

Viêc tang vn diu lé cüng giuip nâng cao nãng lrc cnh tranh trên thj truOng qua các dr an kinh 
doanh, giüp PJICO Co co hi tham gia vào cac hqp dOng bâo hiêm lon, dc bit là dâu thâu. 

Trong 02 näm trin khai thOa thun hçip tác chin luçc, PJICO và SFMI dâ t churc thành cong 
nhieu cuOc  hop diêu phôi va thirc hin nhiêu thOa thunIdr an mang tInh hcip tác nhu Dông bào 
hiêm dich vi bao hiêm Xe co giâi cho cac doanh nghip Han Quôc (doanh thu hang ch%ic t 
dông trong näm 2018), Dir an bào hiêm di dng MCI, hop tác tái bão hiêm, hop tác vâi Ngân 
hang Han Quoc Wooribank, hop tác dông bào hiêm trong linh V%TC tài san, dr an, tái bão hiêm... 

2.7. Cong tác to chfrc, phát triên n1ng lu'ói 

H thng các phOng ban van phOng Tng Cong ty dtrgc cUng c& kin toàn nhm dáp irng yêu 
câu phát triên kinh doanh và phü hop vai tinh hinh thrc tin vói phuong châm tinh g9n, hiu 
qua, chuyên nghiép va nâng tam chat hing quán l diéu hành, chat lucmg djch vii cüa PJICO 
dôi vâi khách hang. Tách và thành 1p  PhOng báo hiêm Dr an, Phông Môi giâi — Bancassurance; 
nâng cap Tiêu ban quán l và thu hôi cOng ng thành PhOng quãn l tài san nçi và rüi ro tài chInh; 
Co câu l?i  chiirc nang nhiêm vii cüa phOng Xe co giai va phOng Bão hiêm tr%rc tuyên; chuyên dôi 
phOng Thanh tra thanh phOng Kiêm soát ni be;... 

Tip tic kin toàn t6 chüc phü hop, dáp üng yêu cAu kinh doanh, t chirc hoat  dng theo mô 
hInh không Ban kiêm soát. Nâng cap ba van phOng len thành ba Cong ty tWc  thuc là COng ty 
PJICO Btc Lieu, COng ty PJICO Trà Vinh và Cong ty PJICO Dông Tháp dê khai thác tiêm näng 
thj truOng vira phU kin them, dáp irng yêu cau phiic vi khach hang kjp thôi tai  da bàn. Thành 
1p mai và bO sung mang  luâi cho PJICO tai  các dja bàn trQng diem tai  Ha Ni: PJICO Dông 
DO (2015), PJICO Ha Thành (2017); tai  TP. HO ChI Minh: PJICO Dông Sài GOn (2017); tai  Hái 
PhOng: PJICO Bach Dang(2019), nâng tong so các COng ty bão hiêm tri,rc thuc len 60 dan vj 
trên toàn quOc. TO chüc 1aj  b may hoat  dng a mt sO don vj cho phü hop yeu câu kinh doanh 
däc bit là cac khu vrc trong diem chua hiu qua, chua tuong xrng vOi tiêm näng thj trithng 
hoc cOn bat on nhu BInh Duong, Ha Nam, Phü Th9, An Giang, Nam Djnh, Ninh BInh. 

Tng s lao dnghin tai  là 1.604 giàm gn 20 ngithi so vâi 2017, nang suit lao dng binh quân 
uâc dat  1,73 t dOng/nguai/nam tang 10% SO vâi näm 2017 và tang 26% so vOi nam 2014. Thu 
nhp thrc lrnhblnh quán txâc dat gân 15 triu dOng/nguii/thang tang 7% so vOi 2017. CacchInh 
sách chê do ye BHXH, BHYT, BHTN và BHSK cho ngui lao dng duçic thirc hin day dü, 
dUng quy djnh pháp lut... 

V mg luói kinh doanh, PJICO dã thit 1p  và k kt hop dng hop tac vói rAt nhiêu Ngân 
hang nhi.r Techcombank,ACB, Vietcombank, PG Bank, HD Finance, Tiên Phong Bank, OBC, 
Wooribank, tiên hank trién khai ban các san phâm bão hiêm chU yêu dành cho cá nhân nhi.r Báo 
hiêm xe co giâi, Sic khOe, Du ljch, Nhà tix nhân,... 

Kênh khai thac qua mOi giâi tip t%lc duoc dAu tu va phát trin, dt bit dn cui näm 2018 PJICO 
dã lçt vào Top dOi tac ian cUa cac nhà MOi giâi uy tin nhu Aon, Marsh, Grassvoye, JLT,.. vâi 
doanh thu qua mOi giói näm 2018 dat  171 t' dOng, tang truang 22% so vâi näm 2017. 
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2.8. Cong tác quãn 1 và dào to cht luyng 

Näm 2017, PJICO d phi hçip vâi Viên Näng suit Vit Nam trin khai tu vAn nâng cAp h thng 
Quàn 1 chat lucmg PJICO theo phiên ban iso mi 9001:2015, bao gôm râ soát h thông tài lieu 

ISO, dào to nhn thiirc ISO phiên ban mdi, dào tto cap chirng chi Dánh giá viên ni b và hoàn 
thành cuc Dánh giá ni b; Phôi hçp vâi Bureau Veritas thrc hin thành cong vic dánh giá tái 
cap chüng nhn h thông QLCL phiên ban mài ISO 9001:2015 thai htn 03 näm (2017-2019); 
Hoàn thin B tài 1iu QLCL h thông và phi hcip, h trV các phOng ban ban hành tài 1iu QLCL 
các nghip v cp nhQtt theo phién ban mdi. 

Trong 05 nám, Tng Cong ty dã tp trung t chüc các hrp dào to ch9n icc, chü trçng dn chAt 
lucrng và hiu qua và xuât phát tü cac nhu cau th?c tin cüa các phOng/ban phOi hçp vâi các To 
chirc dào tto chuyên nghip nhu BO Tài chInh, vin dao to Ginet, Trix&ng Di hc Andrew, các 
to chrc nuOc ngoài,... tO chiirc thành cOng hang tram khóa hc cho các can b nhân viên cUng 
cO kiên thirc báo hiêm, k5 nãng mêm ph%lc vi hiu qua cho hott dng kinh doanh. Dc bit, nâng 
cao chat lixçyng nhan sir thông qua cOng tác dào to chuyên mon nghip vi nhu chüng chi EXAM 
FM cUa Hôi Actuary, dào tao cong nghê 0 tO va giám djnh hin trung, dào to chuyên mOn ti 
Hoc vién Tài chInh Báo hiêm ANZIIF, mini MBA cho các các can b quán I cap trung... 

- Xay dirng vã trin khai thành cOng h thng chi tiêu dánh giá hiu qua hot dng ct lOi (KPI) 
cap Tong Cong ty, cap phOng ban và KPI cá nhãn cho toàn b can bO nhân viên Van phàng Tong 
Cong ty và mt sO don vj. Ifng diving KPI trong cong tác quãn 1 nhân sr, chê d tiên luong, 
dánh giá d(ing nAng hrc cüa CBNV. 

2.9. Cong tác trin khai frng diing phân mm cong ngh thông tin 

Hoân ihãnh vic Golive toãri dien h thng phn mm quán i nghip vii Prernia dôi vOi tat ca 
các nghiêp vii báo hiém gôc (Core Insurance) va tái bão hiêm. Xây drng và ban hành quy chê 
phân quyên trên h thông Premia, quy dinh thông nhât phuong pháp và cách thirc tiên hành däng 
k, cap phân quyên sir diing trén phân mêm Premia. 

Phi hop vâi cOng ty phn mm FTS và 3i-infotech d xây dmg module kt n6i, tIch hop gifla 
Premia và h thông kê toán FTS hin ti cüa PJICO nhäm có các báo cáo quãn tn toàn din và 
kjp thii. 

Xây dimg và trin khai 1rng ding bi thtthng, d%r phông bi thu&ng Xe co giâi trên ph.n mém 
FTS dé kiêm soát tot cong tác bOi thu?Tlng, trIch 1p di phông nghip vi và phiic vii báo cáo quân 
trj kjp thôi. 

- Rà soát, dánh giá h thng kt ni, chInh sách bão mt hin trng cüa PJICO, dng th?i xây d%rng 
giái pháp két nOi, chInh sách an ninh mng nhäm báo ye sO lieu kinh doanh, an toàn h thông 
mang. Trang b bO sung ban quyên 5ir diing phân mém Windows, Office tai  trii s chInh và các 
cong ty thành viên. 

Xây dmg phAn mm quán l nhan sir, tin lucing; quãn 1 dào tao, tuyn dimg; báo lânh vin phi 
và bOi thithng nghip vi bão hiêm sc khOe; triên khai nang cap phân mêm quân 1 nghip vi,i 
bôi thu&ng xe Co giOi; triên khai vic dua ma QR Code vào Giây chirng nhn Xe co giOi và có 
kiêm tra trijc tiêp vOi h thông core Premia.; triên khai các phân mêm khai thác vâ quãn l san 

phâm ban lê nhu Bancassurance, 24/7,... 
Xây dtrng  h thng co so dr lieu báo cáo tp trung, xây dirng các báo cáo thông minh tng hop 
cho các cap lãnh dao. 

2.10. Cong tác PR, truyn thông và djch viii khách hang 

Hang nãm, trung tam h thng tng dài Call Centre và dumg day nóng 1900 545455 cUa PJICO 
da tiep nhn hang ngân cuôc gi phán ánh, khiêu nai, dé nghi tu van cüa khách hang trên toàn 
quOc. Näm 2014, mOi chi có khoáng 10.000 cuOc  goi. Den hin ti trung bInh hang nàm tOng dài 
tiëp nhân hon 122.000 ngàn cutc goi, tang gap hon 12 lan so vOi 2014, nhung van dam báo thông 
tin phán ánh cüa khách hang luôn duç'c tiêp nhn và phtic vi, kjp thOi. Ben cnh dO, hang nam 
Tong dai chu dOng goi ra hang chuc ngan cuOc goi (khoang 40 000 cuôc got/nan-i), trong do môt 
phan dOn dOc, phOi hop vOi cac don vj giãi quyêt khiêu ni, phan khác tang cung chU dng 
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chãm soc khách hang, ni dung do luäng dánh giá khách hang v cht hiçmg dich  vi PJICO, sir 
hãi lông khách hang khi thông báo tai nan  khu vrc H NOi  và TP.HCM. 

- D dy manh  nâng cao cht luçng djch vi hon nUa, nãm 2018, Tng Cong ty dã trin khai quyt 
liêt cong tác giám sat dôc lap chat hrcmg dich vu Giám djnh bOi thixng xe ô to tai  2 Trung tam 
H Ni va TP. HCM. Vêco ban cong tác Giám djnh bôi thithng bão hiêm 0 to tai  Ha Ni & TP. 
Ho ChI Minh dã dirçc kiêm soát tir khâu ban dâu nhn thông tin cho den khâu khão sat miirc d 
hài lông cUa Khách hang. Dông th?yi triên khai thuê giám sat dc 1p tü mt cOng ty ben ngoai 
dê thrc hin khão sat dánh giá chat Iuvng dich vii cüa PJICO, nh do t' l hài lông cüa khách 
hang luôn duy tn i mrc 95%. 

- Trong giai doan 05 nãm, Tng Cong ty dã t chilrc thanh cOng các ngay i k' nim lan nhu 20 
näm thanh lap Pjico, L don than Huân chuong Lao dông hang Nhât, Lê ky kêt thoa thuân hop 
tác chiên hxçic vOi nhã dâu tu chiên luoc SFMI; To chirc thanh cOng Lê Golive dr an phân mém 
lOi quán l nghiep vii bão hiêm Premia; Su kin cOng bô xêp hang tin thim A.M.Best, Hi nghj 
khách hang và Nha dâu tu trong näm 2018. 

- Hoat dng PR truyn thông hang näm cüng duçc t chtrc qua các dçt khuyn mai mua báo hiêm 
xe Co giâi, sUc khOe vai phm vi rng rãi trên toàn quOc tao  duçic hiu ing thuong hiu và kIch 
thich tang truOng doanh thu, tao  an tung tot dôi vOi khách hang, dôi tác. 

2.11. Các mt cong tác khác 

- '1'ng Cong ty luôn dáp irng dÀy dü các yeu cÀu cüa Doan kiêm tra lien ngành vic thirc hiên các 
quy djnh cüa Pháp luât ye cOng tác an bàn, v sinh lao dng — phông chông cháy no nhi.r Xây 
drng kê hoach  ATVSLD hang näm; to chic, huãn luyn an toàn, VSLD; to chirc t.p huân nghip 
vi PCCC duçc cap giây chcrng nhân theo quy dnh; trang b phuong tin bão h cá than nhii 
mt na  phông chông khói dôc; luôn dam bão các trang thiêt bj hoat  dng tOt tao  môi tru?Yng lam 
vic than thin, an toan dê can b nhân viên lao dng sang tao.  Ngoai ra, dê thüc day tinh than 
lam vic, dng viên nhung CBNV có thành tich tot Tong Cong ty luôn khuyên khich to chüc các 
chuong trInh tp trung nhu nghi mat theo chê dO,  cac dt khám si.'rc khOe dnh kS'..... 

Hang närn, phát dng phong trào hi.thng ring chin djch "GIO TRAT DAT", gOp phAn nng cao 
thrc tiêt kim va báo v mOi tru&ng. 

- Trong su& 05 näm qua, Tng cOng ty cQng dã t chirc t.ng hang ngàn mU bão him xe may nhân 
hiu Protect, 4t phâm qua ttng trj giá hang t' dOng cho tré em thông qua Qu bão tr? trê em 
Vit Nam; phOi hop trao tang cac phân qua thiêt thrc cho nhân dan tai mOt sO huyn thuOc tinh 
Yen Bái, Son La, Ha Tinh và Quãng Binh vói tOng trj giá len tOi hang tram triu dông gop phan 
khãc phic hu qua, giüp an sinh xä hOi. 

DANH GIA CHUNG CAC MAT HOAT DQNG CUA PJICO GIAI DOiN 2014-2018 

Trong giai doan 05 nOrn tit 2014-2018, th/ trithng bOo him Viçt Nam ch&ng kiê'n giai doan khó 
k/ian sau khi nén kinh é toàn cau và Viêt Nam mái bat dOuphyc hôi sau khüng hoOng. Viçc (hay 
dOi djnh htthng chiên hrçc sang kinh doanh hiu quO - an toàn - ben vfrng khOngchi giOp PJICO 
cO nhü'ng bu'óc di vü'ng chOc trong giai doan khó khOn nay, ma cOn là tiên dé quan trQng dê 
PJJCO có the bztt phO trong giai doan tiêp theo. Vol stc no lbrc  cOa các qu vj cO dóng dc bi@ 
là cOdOng lOn nhOt Tap doàn XOng c/au (Petrolimex), sit c/il dao sOt sao cüa Hói dOng quOn trj, 
st nO 4c phOn dOu cOa Ban lan/i dao va cOn bô nhOn viên, Tong COng ty dã bOrn sOt và hoàn 
thành Ca bOn, vu-at rn&c cOc myc tiêu chiên lu-ac dé ra tqi Dgi H(5i dOng cô dông nhim 19) trithc 
va cOc Dgi h(5i dóng cO dOng thitàng nien. Nhirng sO lieu ca bàn, tOng quan ye tài chInh Va st 
dOnh giá, ghi nhan cOa tO chàc Xêp hqng tin nhim quOc tê A.MBest dãphOn ánh PJICO là mOt 
doanh nghip có the khóe tOi chIn/ion din/i,  ben vi-ng, hoçit d(5ng kinh doanh CO hiu quO, thirc 
hin dO các nghTa vy dOi vái cOc cO dOng, ca quan quOn lj Nhà nu'ác và có uy tin trong ngành 
bOo hiêm Viêt Nam. 



PHAN III 

DANH GIA KET QUA THVC HI'N NOI  DUNG NGHJ QUVET DHDD 

vA NGHI QUVET HDQT 2014 — 2018 

Ngoài viêc thiic hiên các cong viêc theo quy djnh Diêu 1 ti Nghj quyét Di hi dông cô dông 
thng nien, trong giai don 2014-2018, Tong Cong ty cIA triên khai thrc hin các Nghj quyêt 
Di hi cô dông và Hii dông quãn trj. (Clii tiêt xem Pity lyc 01 dInh kern báo cáo) 

PHANIV 

DJNH HUO'NG, MUC TIEU KINH DOANH GIAI DOI1N 2019-2024 

1. Bi cänh thj tru*ng 

1.1. Bi cãnh quc t 

Qua trinh toàn cAu hOa kinh t tip tiic phát trin vOi nMng tác dng tIch circ và tiêu circ, co hi 
và thách thirc dan xen; Kinh tê the giâi tiêp ti,ic tang trixângvâi h thông tài chInh dA dirc cüng 
cô. Viêc ap dung các cong nghê tài chInh mi dang là xu the 1n the giâi và dang tác dng mnh 
me den thj tru&ng tAi chInh nói chung va bão hiêm nói riêng. 

Anh htrrng cüa "cng thing thucvng mai  M5 - Trung", xut nhp khu cé nguy co' giAm dochiên 
tranh thuang mai vA chInh sách bâo ho cüa MV, diêu nAy Anh hithng xâu den nên kinh tê Vit 
Nam nói chung cüng nhu tInh hinh kinh doanh cac doanh nghip nói riêng trong do có PJICO. 

1.2. B6i cAnli trong niroc 

Kinh t Vit Nam trong giai don tài se tip tiic cIA tAng truOng, kinh t vi mô n djnh, nim tin 
vao cAi cách môi trtiO'ng dau tu kinh doanh duc cUng cô, thrc hin hi nh.p kinh té quôc tê hiu 
quA,. . . Tuy nhiên, vn dOi mt vi mt so rüi ro, thách thüc do tiên trinh hOi  nhp kinh tê quôc 
tê ngAy cAng sthi, rng, dir báo kinh té Vit Nam së chju tác dng dan xen nhiêu mt bâi các din 
biên kinh tê quôc tê. 

Thuân loi 

- Theo chin hrc phát trin kinh t xA hi 201 8-2020, nn kinh t Vit Nam dixçvc dr kin tip tiic 
tang trueing cao vOi toe d binh quân khoAng 7-8%/nAm; Ca CU kinh tê chuyên djch, theo do t' 
trong các ngành cong nghip vA djch vii dixçc nâng cao chiêm khoAng 85% GDP; thu nhp thic 
tê cüa ngu?yi dan gAp khoAng 3,5 Ian so vth 2010. 

- Thj tnr?mg bAo him Vit Nam cOn nhiu tim nAng d phát trin, dan s Vit Nam dang trQng 
do tuôi yAng; Viêc hôi nhâp kinh tê quôc tê ngAy càng sâu rng; cách mng cong nghip 4.0 vA 
các cAi cách trong cong ngh duqc ng d'ing ngày càng rng rAi toco hi cho Doanh nghip 
bAo hiêm và cAc to chic, CA nhân tham gia bAo hiem tang khA nAng tiêp can. 

Khó khAn  

- Di vài Iinh virc bAo him, sir bin dng cUa t' giA, lAi sut dAu tu, môi tni6ng dAu tix sê Anh 
hu&ng den tmnh hinh kinh doanh cUa các cong ty bAo hiêm. Ngoai ra, nAng 1irc tAi chmnh, nAng 
hrc quAn trj doanh nghip, quAn trj rüi ro cUa cAc doanh nghip bAo hiêm trong nuOc cOn hn 
chê. 

- Hôi nhâp quc t cUng dt ra thách thtrc dê,i vâi cAc Doanh nghip bAo him trong nuOc khi nAng 
hrc tài chfnh cüa các doanh nghip chua th?c s%r vUng manh,  cOng ngh quAn trj diêu hành con 
nghèo nan, trinh dO dOi ngQ bAo hiêm chua cao. 

- Nhà mAy l9c du Nghi Son dA di vào hoat  dOng và du kin dt cong sutt 100% vào cuii nAm 
2018, nhâp khâu xAng dau cüa Tp doàn XAng dâu dr kiên sê giAm manh  vao nAm 2019 va 
nht?ng nAm tiep theo, dieu nay Anh huâng lan den doanh thu nghip v11 bAo hiêm hAng hóa trong 
ngAnh cüa PJICO. 



- Ap 1irc cnh tranh, kho khãn t1r vic giành thj phn cüa các doanh nghip bào him nhô. Tr nãrn 
2012 den nay, thj phân cüa Top 5 ngành báo hiêm phi nhân thç dâ giãm dan tü mirc 70% ye 
khoàng 60% (näm 2017). 

- TInh hInh tn th.t, bi thtxng nhiu khá näng vn Co din bin phüc tip, khó dir doán. Các nhà 
tái bào hiêm se tiêp tiic that chat hon các diêu kin, diêu khoân t?i  thj truOng Vit Nam. 

2. D!nh  hLró'ng chin hrçrc giai doin 2019-2024 

- Duy trI tcd tang truâng doanh thu phi báo him bInh quân ti thiu 5-7%/näm, tp trung vào 
các san phâm, nghip vi,i kinh doanh có hiu qua. 

- T' lé tang tri.rO'ng 1çi nhun trixâc thu bInh quân ti thiu 3%/näm (trong diu kin thj tnrng 
on djnh và kinh doanh bInh thix?mg). 

- Müc c trc chi trá hang nãm bInh quân 12% 

- Duy tn và phn du nâng müc xp hng tin nhim quc t A.M.Best di vài Tng Cong ty. 

- Gia tang vn chü sô hUu d dáp i'Ing yêu cu cUa t chirc Xp hang  tin nhim qu6c t thông qua 
vic tang crng tIch lüy lçii nhun sau thuê chua phân phôi. 

3. K hoach kinh doanh 11am 2019 

Tip ti1c kiên djnh thi,rc hin Co ch, phrnmg thirc kinh doanh tang trixng bn vng, hçp ly gän 
lien vói hiêu qua và chat lirong. Lay các chi tiêu doanh thu, chi phi, lçii nhiin là cac chi tiêu phap 
1nh dôi vâi các don vj thành viên; là co' sâ de phân phôi thu nhp, khen thi.ring, dng viên và 
dánh giá chat hrcng can b cüa Tong Cong ty. Các chi tiêu ké hoach  tong quát näm 2019: 

- Doanh thu hâo him gc: 2.965 t dng (khong bao gm kinh doanh báo him tàu cá theo Ngh 
djnh 67), tang tnrng 7% so vi doanh thu phi bão hiêm gôc thrc hin näm 2018. 

- Doanh thu phi nhtn tái bão him: 165 t' dng, tang tru1ng 10% so vOi näm 2018. 

- Doanh thu du tu: 227 t' dng bao gm du tu tài chinh và tin g1ri. 

- Tng lai nhuân triróc thu: 183,8 t' dng. tang trlrng 5% so vci näm 2018. 
- Chia c trc: T6i thiu 12%. 

4. Giãi pháp, kê hoich hành dng 

4.1. Giãi pháp, k hoch hành dng các nhOm nghip vii 

Phát trin da dang  các kênh phãn phi nhm d.y mnh phát trin boat dng kinh doanh 
bão hiêm theo huâng chuyên nghip, theo kjp si,r phát triên cUa each mng cong ngh 
4.0. 

• Tp trung khai thác các san phm bâo him kinh doanh hiéu qua bang vic xây dirng each 
thi'rc quan trj và thiêt lap cochê kinh doanh phü hp vâi tirng dOng san phâm/thj truO'ng. 
Diêu hành h thông phát triên manh  các nghip vii dang có lãi nhu hang hOa, tài san hon 
h'p,. . . duy tn và tang tnthng hp 1 yà kiêm soát chat chê dôi vâi các nghip v'i cO nguy 
Co l cao nhu tàu thüy, xe Ca giri, si'rc khOe. 

• Không chU trong tang trtrng nóng doanh thu, ma tp tnung vao cài thin chit luqng djch 
vi, hiu qua. Th%Ic hin các bin pháp dông b nhäm giâm t' 1 bôi thix&ng nghip vi, 
kiém soát dirphông bôi thu&ng. lfng diing cong ngh toàn din yào quy trInh khai thác, 
giám djnh, bôi thu?img giüp don giãn hOa thu ti,ic, phông chông triic li và nâng cao giá 
tr! khách hang. 

• Hoân thin va sr ding thi.rO'ng xuyên các báo cáo quãn trj nghip vii trên Premia phic vii 
khai thác, tái t%Ic, chào phi,... 

4.2. Giãi pháp d61 vói các kênh ban hang 

• Tip tuc tang cu&ng khai thác qua kênh mOi gii, dng bao him, ngân hang, djnh ch 
tài chInh. Dông thai tim kiêm nhng kênh ban hang mcii phü hp vO'i các dôi tung khách 
hang và phixong thirc ban hang mói. 
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• Phi hp cht chë vi mang  hrOi các Cong ty Xang dAu d thüc dy cong tác ban hang 
dông thai phát triên cac phuang thic ban hang mOi thông quah thông nay. Xây drng 
chiên 1uc ban hang, marketing cho kênh ban hang qua h thông ci:ra hang Petrolimex 
giai doan  20 19-2024. 

• Tn dmg ti da sir h trq cüa Nhà dAu tu chin luçic SFMI trong vic tip can, ban báo 
hiêm cho cong dOng ngixôi Han Quôc, doanh nghip Han Quôc tai  Vit Nam, dc biêt 
chñ trQng khai thác bão hiêm thông qua h thông Ngân hang nhu Wooribank, 
Shinhanbank,... 

• Xây dung d an kinh doanh cho mâng bão him ban lé theo huàng marketing lien kêt và 
day manh  Cong tác ban hang qua kênh tr%rc tuyên website ipjico.vn. 

4.3. Duy trI thành cOng và tin tó'i nâng hng Xp hng tin nhim quc t 

• Trin khai rà soát iai  tt cã các khuyn nghj, khuyn cáo cüa A.M.Best trong näm xp 
hng dâu tien, dê xuât phi.rcmg an hoàn thin dU lieu, thông tin, báo cáo quân trj phiic vi 
yêu câu xêp hang tin nhim Quôc tê. 

• TIm kim các phuang an phU hp nhm duy tn và cài thin kt qua Xp hang  tin nhim 
cho các nàm tiêp theo. 

• Tip tiic th%rc hin truyn thông k& qua Xp hang tai các Di tác trong và ngoai nuâc dê 
lan tôa thuang hiu cüa PJICO ra thj tnx&ng Quôc té. 

4.4. Giãi pháp tài chInh k toári 

• Trién khai hóa dan din tCr tai  Van phOng Thng Cong ty và mt s dan vj. Hoàn thin và 
ban hành quy trInh, quy chê Quan I hóa don an chi áp ding các don vj thành viên. 

• Hoàn thin và ban hành quy trinh chuyn tin bi thuang cho khách hang cUa B phn 
Giám djnh Bôi thuang TP. Ho ChI Minh bang djch vii Ngân hang trrc tuyên iB@nking. 

• Ra soát ban hành quy djnh quàn 1 tài chInh, k toán phién bàn 2019. Dào tao  huàng dan 
cOng tác hach  toán kê toán, quãn trj tai chinh toàn h thông. Tang cuang hon nüa cOng 
tác kiêm soát hach toán kê toán, kiêm soát chi phi, cong nç, hóa dan an chi. 

• Tip tiic trin khai hoàn thin dir an phn mm k toán, kt ni trirc tip vOi ph.n mm 
nghip vi Premia dáp img kjp thôi yêu câu tong hcp, phân tIch so 1iu, báo cáo. 

• Nâng cp phn mm k toán FTS dáp rng yêu cAu quãn l, quán trj và quy djnh hin 
hanh cüa phap lust. 

4.5. Giãi pháp cong ngh thông tin 

• Thirc hiên trin khai dào tao  và h trY cho nguai dung toàn h thng sau khi hoàn thành 
vic G?live toan din các phán h cUa phân mêm Core Premia. Hoàn thành dr ánnâng 
cap phân mêm FTS bôi thuang len phiên bàn 2.0, hoàn thin han ntra cOng tác kêt nôi 
FTS vOi Core Premia dam bào dU lieu chInh xác, day dU và dông b. 

• Xây drng 'ià trin khai thành cong giâi pháp Trung tam ca sa dii lieu tp trung Datahouse 
giüp kêt nOi các phân mêm hin Co v tao ra co sa dii 1iu tp trung. 

• Chuyn di, nâng cp h thng hóa dan din t1r nhm giãm thiu chi phi cp phát hóa 
dan, sai sot trong kê khai thuê và tiêt kim thai gian. Triên khai l'rng diing van phong din 
tii tai  Van phOng Tong Cong ty giüp quãn ly"  chat chë, thông minh hon h thông van bàn 
di, den dOng thai tiêt kim duoc nhiêu thai gian và chi phi. 

• Trin khai b sung duOrng truyn cho các don vj dam bão h thng mng thông su&, n 
dinh, dáp irng yêu cau triên khai các phân mém i.'rng dmg. Dam báo h thông h thông 
vn hanh thông suôt, on djnh. 

• Tan diing các üng diing ph&n mm h trV cüa nhà du tu chin luçc d trq giup cong tác 
quán trj doanh nghip, quán l nhân sir, phông chOng tric lçii, h trV k5 thut nghip 
V1:1,. 

• Trin khai du an nhp lieu bi thuang tp trung cho toan h thng Tng Cong ty dôi vOi 
nghip vu Tài san, k5 thu.t Dr an (bao gOm cã Hn hçp). 
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• Trin khai sir ding h thng báo cáo thông minh h trçi dánh giá, phân tIch cho hot dng 
kinh doanh bão hiêm. 

• Nâng cp d ti iru hóa tin Ich cho ngithi sü ding phn mm Premia; Xây dirng chiên 
hrçic cong ngh thông tin giai don 2020-2025 cho PJICO. 

4.6. Giãi pháp nâng cao chat hrqng djch viii 

• Trin khai cOng tác giám sat dc 1p cht luvng djch vi tai  tht cã các PhOng nghip vii 
tai Tong Cong ty. Triên khai GSDL chat hxçmg bôi thi.r&ng xe 0 tO dOi vâi các ho so di.rói 
phân cap a cac don vj ngoài Ha NOi  và Thành phô Ho Chi Minh. 

• Trin khai thuê Cong ty giám sat dc 1p chat 1uçing djch vi giám djnh ô to tai  02 trung 
tam bôi thu?mg Ha Ni, TP. Ho ChI Minh và mt so dja bàn trQng diem. 

4.7. Giãi pháp tái bão him 

• TIm kim di tác tái bão him dfrng dAu vOi xp htng tin nhim cao và tim 1rc tài chinh 
mtnh. Xây d%rng tiêu chI I%ra ch9n dôi vâi các nha tái bào hiêm không có xêp hang Rating. 

• Trin khai phuong an Tái báo him dA dugc HOi  dng quán trj phê duyt dam báo an 
toàn va hiu qua tài chinh cüa Tong Cong ty. Thirc hin kiêm soát chiiang trInh tái, ixu 
tiên rà soát dOi chiêu, thu hôi cac khoán no ye bôi thi.rang, phi tái bào hiêm dam bão can 
dOi hiu qua hçp dông tái. 

• H trq cho cac nghip vi va don vj trong h thng trong cong tác khai thác, nâng cao sirc 
canh tranh vâi các doanh nghip báo hiêm khác, thüc day khá näng nhn tái báo hiêm 
cho các näm tiêp theo. Bô sung hoàn thin Quy trinh nhn nhixcing tái báo hiêm cho phü 
hcTp vai quy dinh pháp Iut hin hành và thrc tin kinh doanh cüa Tong Cong ty. 

4.8. Giäi phap dâu tu' tài chInh 

• Da dng boa danh miic du ti.r và tIm kim the co hi, danhm%lc d.0 tu mOi d gia tang 
doanh thu dâu tu trong Các nam tiêp theo. Tp trung vao dau tix dài han,  các ngành có 
tiêm nàng tang trirâng cao, di ngü quãn l tot, djnh giá hap dan. 

• Theo dOi din bin cUa TTCK, din bin IPO cüa cac doanh nghip Nhà nuâc b tn mt 
ngân sách hcp 1 phiic vii cac phuong an dâu giá cô phân dôi vOi cac lTnh V%TC, ngành 
nghê có lçii nhuan tiêm nãng và hiu qua dâu tis cao. 

• Thuang xuyên rà soát lai  danh mic du tu tài chInh, tin gfni d d xut phuong an thoái 
vOn, ban các cô phiêu kern hiu qua hoc dà dat  disqc li nhun kS'  vng. Tiêp tic tang 
cuOng quán 1 hiu qua h thông tài san Pjico, rà soát các din tIch thra khOng sü diving 
dê có phuong an phü hçTp. 

4.9. Giãi pháp nhân sr 

• Xây drng dOi  ngü nhân sr, quy trInh nghip vii, quy trInh quàn l 4.0. 

• Tip tiic kin toàn co cu t chiirc h thng; thành l.p them các don vj tai  các khu vrc dja 
bàn trong diem tiêm nang dOng thai xem xét, dánh giá, sap nhp, giâi the dOi vai các don 
vi hoat  dng khOng hiu qua. 

• Nang cao chat luçing cOng tác quan 1, sir ding can b, Dánh giá nang 1irc trInh d thông 
qua kêt qua lam vic, kêt qua kinh doanh. 

• xay drng di ngü can b vüng yang chuyên mon nghip vii, k5 nang quán l lãnh dao, 
phâm chat dao  dcrc và sir tam huyêt gan bó vói Tng Cong ty. 

• Nâng cao chit lugng, hiu qua hiu suit lam vic cüa nhan viên thong qua các chInh 
sách: dào tao  nâng cao trInh d chuyên mon nghip vi, cái tiên chInh sách luong thuâng, 
tang cuO'ng cOng tác quân l, dánh giá, xü l lao dng vi pham; áp d%ing toàn din B chi 
so do luang chat 1ung cOng vic KPIs. 

KInh I/nra cdc Qufi cJ dông, các Qufi vj diii biu! 

Tôi vita trInh bay xong báo cáo hort d3ng kinh doanh cüa TJng Cong ty cJ phin báo 
hiêm Petrolimex giai doan 2014-2018, n/ifrng djnh hwáng, myc lieu và giãi phdp co' ban 
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TONG 
CONG I O'Pt 

: M 
'ET OLIMEX 

o NAM HA! 

(Tng Giám d6c) 

cüa Tang Gong ty dl triln khai /iost d3ng kinh doanh giai doçin 2019-2024 và cdc chi tiêu 
kê hoic/, tong quát ndni 2019. Tôi mong n/zM  duic j kiln gop hoàn t/zin cüa Quj vj 
de xay dyng, lan/i dio PJICO kin/i doanh h&u  quO và ben vfrng hots, cOng cô vj trI vfrng 
chàc trong szhóm doanh nghip dn dâu thj tru'ông bOo hiêm phi nhân 119 V&t  Nam. 

Xiii Iran tr9ng cam on sr IsO Ir9 cOa cdc Quj vj c dông, dc bitt là T(Ip doàn XOng 
dâu Vit Nam - cô dOng ló'n nIzt, sr c/si aao sâu sat cOa H3i dOng quãn trj, cOng sr no 
l(rc không ngirng cOa Ban Idnus dao và can bô nhân viên PJIGO. 

Xin kIn/s c/sOc Dqi h5i dng c dông Ihu'ô'ng niên siam 2019 cOa Tang Cong ty cdphan 
bào hiêm Petrolimex thành cong tot dçp. 

Trân trQng cOrn 071./. 

TONG CONG PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 
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