
BAO CÁO TH!1NG NIEN 
TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

NAM BAO CÁO 2019 

I. THONG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

Ten ting Vit: Tng Cong ty c6 phn Bão him Petrolimex 
Ten tiêng Anh: Petrolimex Insurance Corporation 
Giây chUng nhn dàng k doanh nghip so: 67-GP/KDBH 
Von diêu 1: 887.177.730.000 dông 
Von chü sâ hItu: 1.540.957.004.393 dong 
Dia chi: Tang 21, 22 tôa nhà Mipec Tower, 229 Tây Scm, Dong Da, Ha Ni. 
Din thoai: (024) 3776-0867 Fax: (024) 3776-0868, 3776-3283 
Website: www.pjico.com.vn  
Ma cô phiêu: PGI Tai  sAn giao djch chi.rng khoán TP Ho ChI Minh (HOSE) ,  

- TAM NHIN: trâ thAnh Tong Cong ty bAo hiêm hAng dâu Vit Nam ye chat lucxng 
vA djch vii. 
- SOM1N}I: 
V Cung cp các djch vi bAo him dng bt, da dng — LAm Ia chin bAo v tài chInh 
cho nguxi mua bão hiêm vA cong dông. 
V To môi truxng than thin, chuyên nghip, minh bach  cho nhân viên sang tao  vA the 
hiên. 
V BAo toAn vA phát trin bn vng vn gOp cüa các c dông 
- GIA TRj COT LOI: 
V Thrc hin các cam kt, kin tao  nim tin cüa khách hAng 
V Khong ngrng n lirc, sang t?o 
/ Chuyên nghip và tn tInh 
- Qua trInh hInh thành vA phat triên: 
+ Ngay thành lap: 15 thang 06 näm 1995 
+ Ngày niêm yt: 29 tháng 07 nàm 2011 
+ Các si kin khác: 
V Ngày 15/06/1995: thành 1p và di vAo hoat dng chinh thirc vâi von diêu l ban dâu 
là 53 dông vâi 5 chi nhánh tr%rc thuOc. 
V Nám 2000, tang triiàng doanh thu tir 95 t dông len 125 t dông vâi quy mô 12 chi 
nhánh trirc thuc. PJICO dOn nhan huân chircing lao dng hang Ba. 
V Nãm 2003 — 2004, tang von diêu l len 150 ty dong, tang trlrng doanh thu vuqt 
b.c len 700 t dông vài quy rnô 35 chi nhánh tr1rc thuc và hAng chic van phông dai 
din. 
V Nàm 2008, tang vOn diêu l len 336 t' dông, tong doanh thu dat  1.308 t' dong. 
V Nàm 2009, tOng doanh thu dtt 1.605 t' dong vOi quy mO 50 chi nhánh trirc thutc, 
01 trung tam ciru h và sira chta xc ccx giâi, han 3.000 dai  1 trên toàn quOc. 
V Näm 2010, tOng doanh thu dat  1.884 t dong. PJICO k' nim 15 näm ngày thAnh 
Ip vA dOn nh.n huân chucmg lao dng hang NhI. 
V NAm 2011, tong doanh thu dat  2.355 t dông. PJICO chinh thirc niêm yt trên 
HOSE. 
V NAm 2012, tng doanh thu dat  2.439 t dng, vuçrt qua khUng hoAng kinh t. 
V Nãm 2013, tong doanh thu dat  2.466 t' dong, duy trI mirc tang trtr&ng ben vctng. 
V Nam 2014, tong doanh thu dat  2.502 t' dông, ghi nhn dâu an vuçxt qua giai doan 
khO khãn chung cüa thj trixmg; git vüng vj trI hAng dâu trên thj tnr?Yng BAo hjêm. 



Nor BONG QUAN (ITT OPN OliUliUp 

SAl TiltS USA pH0416G(MSGAT PRONG TM GONG 
KTOAH 

BAN TONG ATOM BOO I TIU8MQUANLT' 
NXAYOG 

CkpTNGb.nNvthNG. 

/ Nàm 2015, thng doanh thu dt 2.757 t' ding, tang tnthng bn vUng, hiu qua. 
PJICO k nim 20 näm ngày thânh 1p và don nhn huân chixong lao dng hang Nhât. 
V Näm 2016, tong doanh thu dat 2.933 t' dông, hoàn thành kê hoach doanh thu, giü 
yng thuong hiu uy tIn hang dâu thj tru?mg bão hiêm Vit Nam. 
V Nàm 2017, tang von diêu 1 len 877 t' dong, phát hành riêng lé thành cong cho nhà 
dâu tu chin hxçic nuâc ngoài Samsung Fire & Marine Insurance Company Ltd 
17.743.555 cô phân. Tong doanh thu dat 3.047 t dông, hoàn thành kê hoach doanh thu. 
Thành 1p thm vj PJICO Ha Thành tai  dja bàn Thành Phô Ha Ni. Nàm 2017, PJICO áp 
di1ng mô hInh t chrc b may hoat dng không có ban kim soát. 
V Nàm 2018, tong doanh thu dat 3.333 t dong, hoàn thành kê hoach doanh thu, gi 
yng thi.rong hiu uy tin hang dâu thj trithng bão hiêm Vit Nam. 
V Nàm 2019, tOng doanh thu dt 3.665 t dong, hoàn thành vuçt mc kê hoach ye 

doanh thu, lçi nhun và t 1 chia cO tirc 13%, giü vfrng thucmg hiu uy tin hang dâu thj 
tru?Yng bão hiêm Vit Nam. 

2. Ngành ngh và da bàn kinh doanh: 

- Nganh ngh kinh doanh: Bão him phi nhân thç; Tái bão him; Hoat dng d.0 tu 
theo quy djnh cUa pháp 1ut. 
- Dja bàn kinh doanh: Tong Cong ty cô phân Bão hiêm Petrolimex duc phép hoat 
dung trong và ngoài lành thô Vit Nam phü hçip vâi quy djnh cüa pháp lust.  Trong dO 
cac dia bàn kinh doanh bão hiêm lan nhât tai  Vit Nam bao gôm: Ha Ni, Thành phô Ho 
Chi Minh, Hài PhOng, Dà Nng, Can Tho, Dông Nai, BInh Dwing 

3. Thông tin v mô hInh quail trj, t chüc kinh doanh và b may quãn 1 
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Các lien kt hin ti cüa DN: 
o PJICO dang là thành viên cüa: 

• Tip doàn xäng dâu Vit Nam (PETROLIMEX) 
• Hip hi bào hiêm Vit Nam (AVI) 
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o PJICO dang lien doanh, lien k&, gop vé,n vOi: 
• Cong ty CP dâu tu djch vi và h tang Xäng dâu (PLAND) 
• Cong ty CP xay lap Petrolimex 1 (PCC1) 
• Lien doanh kho xäng dâu ngoai quan Van Phong 
• Tong cong ty Tái bão hiêm Quoc gia (Vinare) 
• COng ty cô phân vn tái xng dâu VIPCO 
• Cong ty cô phn thirng mai  và s1ra chüa ôtô Petrolimex 

Cong ty con: 60 cong ty trrc thuc phü khap các tinh thành trên toàn quôc 

4. Dnh htro'ng phat trien 

Các miic tiêu chü yu cüa Tng Cong ty: 

V Tip tVc  kiên djnh miic tiêu phát trin bn vitng gn lin vOi hiu qua và chit lircing 
kinh doanh. Lay các chi tiéu doanh thu, lçii nhun, quãn trj chi phi là các chi tiêu pháp 
1nh và c so dê phân phôi thu nhp, khen thuOng, dng viên, dánh giá chat 1ung Giám 
dc các Cong ty, lAth dao  các PhOng ban Tng Cong ty. 

V Phn du dat  Tng doanh thu phi bão him gc nAm 2020 là 3.293 tS'  dng (khong 
bao gôm bAo hiêm tàu cá theo Nghj djnh 67/CP) tang tnrOng 8% so vOi so doanh thu phi 
báo hiêm gOc thrc hin nAm 2019; Lçii nhun truOc thuê không thâp hn so vOi thirc hin 
nAm 2019; chi trA cô tirc cho cO dong 13%. 

V Tip tiic nâng cao d gifr vUng và nâng h s tin nhim theo tiêu chuAn quc t. 

V DAm bAo duy tn và dÀy manh  cong tác truyn thông, nAng cao uy tin thumg hiu 
trên th trirng. 

V Xây dimg môi trithng lam vic chuyên nghip, nâng cao näng suât lao dng và c 
hOi phát triên nghe nghip cho cAn b cong nhân viên. 

- Chin ltrQc phát trin trung và dài hin 

V Kiên djnh thirc hin cci ch, phuing thirc kinh doanh tang truOng hcp l, bn virng 
gn lin vOi hiu quA và chat lucmg. Tp trung phAt triên và 1rng diving cOng nghe so hóa 
vào cac hoat dng kinh doanh báo hiêm dê nâng cao nAng suât lao dng, chat lucmg dch 
vii và nAng luc canh  tranh. 

V Cung cAp các djch vi bAo him dng bO,  da dang và Co chAt krcmg cao djnh huOng 
vào khAch hang. 

V PhAt trin bn vUng d gia tAng giA trj cho cAc c dOng thông qua da dang hóa hoat 
dng bAo hiém vA dâu tu tài chInh. 

V Duy trI và dÀy manh  Cong tAc truyn thong, nâng cao uy tin thi.rng hiu trên thj 
trtr&ng. 

- Các miic tiêu di vói môi trir?rng, xã hi và cong dng cüa Tong Cong ty: 

V XAy dirng môi tru1ng lam vic chuyên nghip, minh bach,  nAng dng và than thin 
d than viên phát huy tài nAng và sAng tao;  thirc hin tot cAc cam kêt vOi ngthi lao dng. 

V Xây dirng mi quan h bn vctng vOi cAc di tác (c6 dông, ca quan quAn 1 nhà 
nuOc, cAc dcm vj truyen thông ...). Hp tAc hiu qua vOi cAc dOi tAc dê cUng phAt trin va 
dOng gOp xAy drng cong  dOng. 

V Xây dirng và duy trI m& quan h t6t vOi khAch hAng, thu?mg xuyên t6 chi.rc các 
chuong trinh tn an và h tr khAch hAng. 

V Khong ngtrng tang ctthng trAch nhim xA hi, tich crc tham gia các chuong trinh tü 
thin, cAc cong tác xA hi. Huy dng duc süc manh  các di ngü can bO nhân viên vAo 
cAc phong trào xA hi. NAng cao uy tin cüa Tong Cong ty vOi cong dông. 



5. Các rüi ro: 

- Rüi ro báo him: là rüi ro lien quan dn tn tht ma Tng Cong ty có th phãi gánh 
chju do phi bão hiêm khong dü dê chi trã cho các sr kin duqc bão hiêm. 

- Rüi ro tài chinh: bao gm rüi ro tin ding, rüi ro thanh khoàn và rüi ro thj tru?mg. 

+ RUi ro tin diing là rUi ro lien quan dn tn tht ma Tng COng ty có th phãi ganh 
chju do thay doi bat lçii ye khã nãng trã nçi theo các diêu khoân Hop dông cüa các khách 
hang và dôi tác. 

+ Rüi ro thanh khoãn: Rüi ro thanh khoán là rüi ro không thirc hin duçc các cam k& 
tài chinh do mt can di giüa tài san và nghTa vii tài chinh trong ngän htn. 

+ RUi ro thj tri.thng: Rüi ro thj trung là rüi ro ma giá tn hcp l cüa mt cong cii tài 
chfnh thay dôi do nhttng yeu to chinh nhu lài suât, giá cô phiêu và t' giá. 

+ Rüi ro hot dng: là i-ui ro gay ra thn that do sr thiu hiit hoc vn hành không tt 
cãc quy trInh, h thông hotc các sir kin khách quan ben ngoài. Các loi rüi ro hot dng 
chü yeu bao gôm: rüi ro lien quan den Báo cáo và Kiêm soát tài chInh; Pháp chê và Tuân 
thü; Con ngithi; Quy trInh và Quy che; He thông và Thông tin; TInh lien tiic cUa hot 
dng kinh doanh. 

II. T!NH H!NH HOAT BONG TRONG NAM 

1. TInh hlnh hoit dng san xuât kinh doanh 

Tng doanh thu bao gm phi báo him géc, phi nhn tái bão him, hoa hng 
nhuçmg tái bão hiêm và dâu tu dat  3.665 t dong, lçi nhun truâc thuê là: 200,7 t' dong 
hoàn thành 109% kê hoach igi nhun näm 2019 và tang trithng 12% so vài 2018. Trong 
näm 2019, Tong cong ty dã diêu chinh Li nhun truàc thué näm 2018 tang them 3,86 t' 
dong theo diêu chinh cüa ci quan Kiêm toán Nhà rnrâc. 

2. To chfrc và nhân sr 

— Danh sách Ban diu hành: 

Hç và ten Chirc vi Sinh ngày S c phiu T 1 (%) 

Dào Nam Hái Tng Giám dc 11/08/1974 4 1.852 0,047 

TrAn Anh Tun PhO Tng Giám dc 20/09/1969 91.697 0,103 

NguynAnHoa PhOTngGiamdc 01/05/1960 18.571 0,021 

Büi Hoài Giang Phó Tng Giám d6c 02/04/1964 26.143 0,029 

Lê Thanh Bat Phó Tng Giám dc 10/08/1964 1.452 0,002 

Pham Thanh Hái Phó Tng Giám dc 22/02/1975 0 0 

Vucing Quc Hung K toán trthng 14/2/1969 0 0 
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— Nhung thay di trong ban diu hành: Khong 
— ChInh sách va nhung thay di trong chinh sách dôi vâi ng1.ri lao dng: 

TInh dn 3 1/12/2019 thng Cong ty có 1.570 CBNV, näng sut lao dng bmnh quân 
theo doanh thu dtt 1,95 t dônglngiRxi/näm, tang 9,2% so vâi näm 2018. Tiên lixcing bInh 
quân dat  17 triu dông/ngithi/ thang, tang 14% so vOi näm 2018. 

PJICO tip tic th%rc hin chinh sách tin h.rcng gn 1in vâi kt qua kinh doanh và 
quàn l tài chInh. Triên khai bô sung h thông KPI do kr&ng, dánh giá hiu qua cong 
vic lam ca s cho cong tác tiên lirang nhäm nâng cao chat lung và nàng suât lao dng 
cüa nhân viên. 

Xây drng h tMng thang bang lucing mâi, lam can cir dóng bào him xä hi và chi 
trã tiên luang hang tháng cho ngi.r1i lao dng. 

Tng cong ty xây dirng và cong b6 chInh sách khuyn khIch nhân tài và trin khai 
tIm kiêm, tuyên ding, scr diing tài nãng, dtc bit là tài nang tré, tao  diêu kin dê h9 phát 
triên. 

ChInh sách c cAu nhân lirc k can: M& vj trI chü ch&, vj trI quan tr9ng, Tng 
Cong ty du có chInh sách dOi vOi các vj tn nay dé can bO yen tam cOng tác, cOng hiên 
toàn tam toàn lirc cho Tong COng ty và bàn than hQ. Quy hoach dào tao,  bOi duOng 1p 
can b kê cn cüa các giai doan tiêp theo. 

3. TInh hInh du tir và thtrc hiên các dr an: 

Doanh thu du tij nãm 2019 dat  231 t' dng, vlrçt 2,2 % k hoach nàm, tang trung 
1,8 % so vOi näm 2018. 

PJICO tip tiic cüng c& du tu h thng c sâ vt chit cho các cong ty thành viên, 
phân dâu tirng buâc hoàn thành miic tiêu 100% các dcin vj Co tri sâ khang trang, on djnh, 
tao uy tin và thi.rang hiu PJICO vUng manh  trên dja bàn. 

4. TInh hInh tài chInh 

Thirc hin phân tách s lieu theo thông ti.x 232/2012/TT-BTC cO hiu lirc t1r ngày 
01/01/2014. 

a) TInh hlnh tài chInh 

CM tiêu Nàm 2018 Näm 2019 % tang giãm 
Tong giá trj tài san 5.366.208.699.022 5.842.838.711.949 8,9% 
Doanh thu thuân hoat dng 
kinh doanh bào hiêm 

2.415.621.751.390 2.606.382.937.301 7,9% 

Doanh thu hoat dng tài 
chinh 

97.789.108.591 70.789.108.591 (27,6%) 

Li nhun gp hoat dng 
kinh doanh báo hiêm 

487.548.427.038 515.085.234.834 5,6% 

Lçii nhun hoat dng tài 
chInh 

53.752.505.362 51.001.171.825 (5,1%) 

Lçiinhunkhác 2.086.827.261 1.598.802.580 (47,4%) 
Lçyi nhun truâc thuê 178.971.051.509 200.679.401.636 12,1% 
Lai nhuän sau thuë 144.694.527.524 162.607.072.25 1 14,7% 
Lài c bàn trén cô phiêu 1.503 1.702 
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b) Các chi tiêu tài chInh chi ylu 

Các chi tiêu Don vi 
tin h 

Näm 2018 Nãm 2019 

1. Chi tiêu ye khá näng thanh toán 
- Khã näng thanh toán nq ngàn htn Ian 1,18 1,17 
- Khá näng thanh toán nhanh lan 0,67 0,70 
2. Chi tiêu ye co cáu nguón von 
- N phãi trãl Tong nguôn von % 72,18 73,68 
- Nguôn von chii sii hitu/ Tong % 27,82 26,32 
nguôn von 
3. Chj tiêu ye nàng Wc hoQt dng 
- Doanh thu thuânl Tong tài san % 45,02 44,61 
4. Chi tiêu ye khã nàng sinh 1yi 
- T' suât lçri thun sau thuê/Doanh % 5,99 6,24 
thu 
- T' suât lçi nhun sau thuê/Tong % 2,70 2,78 
tài san 
- T' suât lcii nhun sau thué/Nguon % 9,69 10,57 
von chii sii hUu 

5. Co cu c dông, thay di vn du tir cüa Chii s& hfru 
a) Côphân 

Tong so cô phân dã phát hành th?yi diem 3 1/12/2019 
S c phân phô thông dang liru hành thii diem 3 1/12/2019 
So CO phiêu qu ti thai diem 3 1/12/2019 
So cO phân di.rc tir do chuyên nhung 
So cO phân han  chê chuyên nhucing 
bi Cy cau cô dOn: 

88.7 17.773 c phAn 
88.7 17.773 cô phân 

0 cô phân 
70.974.218 cô phân 
17.743.555 cô phân 

TT Co dông S hrçrng c phãn T 1 

1 C dOng trong nuâc 70.421.048 79,4% 
2 Co dông ntrâc ngoài 18.296.725 20,6% 
Tôg cn 88.717.773 100% 
1 Côdôngphápnhân 67.068.859 75,6% 
2 Cdongcánhan 21.648.914 24,4% 
Tôijg cong 
1 
2 

88.717.773 100% 
jCodônglan 61.195.075 69,0% 

COdongnho 27.522.698 31,0% 
Tng cong 88.717.773 100% 

6. Báo cáo tác dng lien quan dn môi trtrOng vã xã hi cüa cong ty: 

ChInh sách lien quan dn ngirôi Lao dng 

Toàn h thng Co 1.570 CBNV, tin lucmg bInh quân dt 17 triu 
dOng/ngithi/thang tang 14% so vOi näm 2018. 

Ap diing nhiu chinh sách khen thi.ràng, dng viên nhân viên kjp thai 

ChInh sách lao dng nhm dam báo sire khOe, an toàn và phirc lçi cira ngirii lao 
dng: Tong cong ty không nhUng thirc hin day dii trách nhim cüa Doanh nghip 
dôi vâi Ngui lao dng theo quy djnh cUa Nhà NuOc và Hçxp dông lao dng ma 
con chir tr9ng dam bão mOi truàng lam vic lânh mnh, an toàn; Mua bão hiêm 
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nhân thQ cho quàn 1 cp trung tth len; mua bão hirn sirc khOe mrc trách nhim 
cao cho CBCNV, khuyên khIch và tao  diêu kin dê CBCNV tham gia các hoat 
doat dng th thao, van hóa, tham gia các to chirc doàn the nhu Dàng, Cong doàn, 
Doàn thanh niên... Hç5i CCB PJICO, Ban Ni' C'ong, CLB Tennis, CLB bong dá... 

Hoat dng dào tao  ngRii lao dng: 

+ Tng cong ty cp nht ISO theo phiên bàn mâi 9001:2015, tái dào tao  CBCNV 
thrc hin quy trInh ISO theo quy djnh mâi. 

+ T chirc nhiu khóa dao tao  thithng xuyên cho hn mt nghIn hrt hc viên là 
can bO PJICO nhäm cüng cô và nâng cao trInh d k51 thut nghip vij, k näng 
mêm. 

+ Tng Cong ty tjch circ ci'r các can b nhân viên thung xuyên tham dir các khOa 
dào tao  chuyén sâu do Cc Quãn l giárn sat báo hiêm, Hip hi bão hiêm, các th 
chi.rc dào tao  chuyên nghip ben ngoài to chic. 

Trách nhim vói cong cilng: 

Hot dng kinh doanh cüa Tng cong ty luôn dugc djnh huâng nhm: Báo v an 
toàn tài chInh cho khách hang, chia sé rüi ro vâi cong  dong và gop phân h trçl an sinh xà 
hi. 

III. BAO CÁO DANH GIÁ CUA BAN GIAM DOC 

Dánh giá kt qua hoit dng san xuât kinh doanh 

a) Tang quan v tInh hInh kinh té' xä h5i và thj trwàng báo hiem 

Kinh t Vit Nam 2019 vn giü duqc dà tang trirâng n djnh, tuy nhiên có xu 
hung chm 1a  do phài dôi mt vâi nhiêu thách thi.'rc và can cãi thin các yêu to kinh 
doanh dê dam bão m1ic tiêu phát triên on djnh, ben vüng. 

Tang truâng GDP khoàng 7,02%, d%r báo së a mirc cn trên cUa m%lc tiêu ChInh 
phü dê ra; 

- XuAt nhp khu hang hoá tang cao, ixâc tinh tng kim ngach xut nhp kMu hang 
hoá cà näm dat  520 t' USD, tang 10% so vOi nàm 2018; 

Tinh hInh thrc hin vn du ti.r CO chuyn bin tIch circ vOi nhiu nang hjc san 
xuât mOi duçc bô sung. Môi tri.rang kinh doanh tiêp t%ic ducic cài thin. 

Theo S6 lieu th6ng ké cUa Hip hi Bão him Vit Nam, thj phân cüa Top 5 cong 
ty bào hiêm phi nhân th9 dn dâu tiêp tiic giâm tir 63% näm 2015 xuông cOn 
khoáng 58% trong näm 2019. 

Cong ty c phAn Báo cáo dánh giá Vit Nam (Vietnam Report) chInh thi'rc cong 
bô danh sách 10 cong ty bão him uy tin nàm 2019, PJICO dung vj tn s6 3 sau 
Bâo Vit và PVI. 

Thj trwàng báo hie2m phi nhán thQ vcin di mgt vói nhiê'u thách thü'c nhw: 

- Canh tranh gay gt gitta các cong ty báo him nhu mirc phi, diu kin diu khoán, 
nhân sir..... 

Các nhà tái báo him ngày càng that chat các diu kin, diu khoãn tai  thj tri.r1ng. 
Thj truang tái bâo him nàm 2019 rat khó khän nhu: Swiss Re rid ra khôi thj 
truang Vit Nam vàIhoc giâm t' 1 tham gia tái báo him vWhotc không lam nhà 
tái bào hiêm dung dau; Các cong ty lan déu gp rat nhiêu khO khän trong vic tim 
nhà tái bão hiêm ding dâu do t' 1 tOn that lan, nhà Tái bào hiêm dirng du quy& 
djnh tang phi tái báo hiêm va that chat các diêu kin tOi thiêu dê kim soát rüi ro; 
Thj truang xuât hin mt sO nhà tái báo hiem dung dâu mâi nhu R+V, SCOR Re; 
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- TInh trng tàu cá nm b dang xãy ra ngày cang ph bin, trong do cO không It 
các tàu Ca dóng rnâi theo Nghj djnh 67, sau thai gian ngàn di vào hoat dng da bj 
thua 1, cm chirng, dn den hang 1ot các ton that nhu may móc hu hông, than tàu 
bj gi set nng phài sn 1i, mat ngu luOi cii, ton that toàn bô... 
TInh hInh thii tit vn CO chiu huàng din bin phrc ttp vào giai don cuôinãm 
gay ra nhiêu v1i ton that lan. Thang 10/2019 ngp liit xãy ra a các thành phô lan 
nhu Tp Ha Ni, Tp H Chi Minh, Tp Can thG. Dc bit ngp 1iit xãy ra nghiem 
tr9ng nht trong 30 näm tth li dày tti 2 thãnh phô Thai Nguyen và Vinh gay thit 
hi cá ye ngiRii và tài san. 

Ngoài ra, cong tác hoàn thin và xay 4mg mái các chInh sách v kinh doanh báo 
hiêm tiêp tyc thz2c day thi triecrngphát triên. 
- ChInh phü ban hành Nghj dinh s 23/201 8/ND-CP CO hiu lixc tü 15/4/2018 quy 

djnh ye bão hiêm cháy no bat buc. 
- Nghj djnh 17/2018/ND-CP ND 17) cüa Chinh Phü v sra dôi, bô sung mt sO 

diêu cüa ND 67/CP ye mt so chinh sách phát triên thüy san, ND 17 có hiu lirc 
thi hành tr ngày 25/03/20 18. 

b) Dánh giá ye' hogt dç5ng cüa PJICO 

Tng doanh thu phi báo him gc (chua bao gm bão him tàu Ca Nghj djnh 
67/CP) nàm 2019 dtt 3.048 t' dong, tang truâng 10% so vOi thrc hin nàm 2018 
và hoàn thành 102,8% ké ho?ch. Dc bit, Tong Cong ty dà ghi nhn nhiêu Dcm 
vi (khoàng 40/60 dn vi) hoàn thành sam kê hoach doanh thu và duy trI m1rc tang 
tnthng cao trong näm 2019. 
Bi thuing bão him gc khoàng 1.248 t dng (chi.ra bao gm bào him tàu Ca 
theo Nghj djnh 67/CP), chiém khoãng 41% doanh thu bão him gc, giám 3,8% 
so vài 2018. 

Lçi nhun truac thud dt 200,7 t dng hoàn thành 109% k hoch li nhun nàm 
2019 và tang truâng 12% sO vOi 2018. 

2. TInh hlnh tài chinh/ Financial Situation 

a. TInh hInh tài san 
Tong tài san 31/12/2019 là 5.842 t dông tang 476,6 t dông tang trithng 9 %. 
Phân b tài san chü yêu cho hot dng dâu tu ngän h?n  (47,8%) và tài san tái bào 
hiêm (23,1%). . .phü hçp vâi dc diem kinh doanh Mo hiêm dam bão thanh khoân 
và phân tan rüi ro. Nq phái thu chiêm 9% trong tong tài san. Nq qua hn thanh 
toán dã di.rcc trIch dir phOng quy djnh hin hành. T' suât lçii nhu.n trên tong tài 
san näm 2019 là 2,78%. 

b. Tlnh hInh nçrphái trá 

Nq phãi trã dn 31/12/2019 cüa PJICO là 4.305 t dông tang 11% so vâi cüng kr. 
Mirc tang 432 t' dong chü yêu do dir phông nghip vii phi chua duc hi.rang, dir 
phOng phãi trã nhân viên, n ngan hn khác... tang len tuang rng vâi tang tnràng 
doanh thu phi bào hiêm. 
Anh huâng cüa t giá: Hot dng nhn nhuçxng tai bão hiém, dâu tu tiên gui cüa 
PJICO cO các giao djch mua, ban và dâu tu bang dan vj tiên t không phái là dan 
vj tien t kê toán cüa PJICO. Già djnh là tat ca các yêu to khác không dôi, ti thai 
diem 3 1/12/2019 li nhun thuân cüa Tong côngty (tanglgiàm) theo t' giá. 
Anh hu&ng cUalâi suât: PJICO không su ding von vay nen không chlu ánh huang 
truc tiêp cüa biên dng läi suât nhi.rng giá trj hçip l hoc dông tiên trong ti.rcing lai 
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cUa các cong cii tài chInh sê gián tip bin dng do sir thay di cüa lãi suit thj 
tru?Jng. 

3. Nhfrng cal tiên v co cu to chfrc, chlnh sách, quail 1: 

3.1. Trie2n khai Nghip vi báo h1e2m hang khóng 

Du näm 2019, PJICO dä tham gia ding bào him cho 02 di tàu bay iOn là 
Vietjetair và Bamboo Airway vOi t' l dông bão hiêm lan luçt là 10% và 15%. 
Trong qu 2 và 3 näm 2019, PJICO chInh thirc nhn duçic thông báo tir Vietjetair 
nâng t 1 dng bào him cüa PJICO tr 10% len 20%, Bamboo Airway tang tr 
15% len 20%, dung theo miic tiêu dê ra cUa Tong Cong ty trong näm 2019 và diêu 
nay cüng chirng minh duçic nang hrc cung cap djch vii báo hiêm cUa PJICO trong 
nhóm nghip vii nay. 

- Doanh thu nghip vi bão him hang không trong näm 2019 dat  26,7 t' tang 
truOng 347% so vOi nAm 2018 và da gop phân nâng cao vj the cüa PJICO trong 
thj tnr1ng bão him hang không Via Nam. 

- Trin khai cac khóa dào tao  nghip vii chuyên sâu và cp chi.rng chi cho han 30 
krqt can hO chuyên trách trong Ban bào hiêm hang không, nang lung nhu khóa 
dào tao  Khoan thäm do dâu khi cho dôi tuqng không chuyên cüa Tong Cong ty 
khoan thäm do du khI (PVD), Bão hiêm näng Iuqng do H9c vin dào tao  bão 
hiêm Singapore (SIC) to chüc. 

3.2. Cong tác td chzc nhán sq', lao dng, tin hwng: 

- Tip tVc  rà soát, kiin toàn lai  ca cu t chtrc ma s6 dan vj theo huOng tinh g9n, 
hiu qua, phü hqp yêu câu kinh doanh, trong do: cO co câu 'a  02 Dan vj Mien 
Tay va thành 1p mOi PJICO Bach  Dang  tai  thành phô Hãi PhOng d ma rng 
mang luOi, gia tang thj phân cña PJICO tai  các thành phô tri,rc thuOc  Trung [fang. 

Quán l tt djnh biên lao dng, dam bào näng suit, hiu qua và thu nhp cho 
ngu?ii lao dng: Tong so lao dng hin ti 1.570 ngi.r?i, tuyên ding mOi 110 
ngtthi, châm dirt HDLD 156 ngr1i; nang suât lao dng bInh quân tang 12% sovOi 
näm 2018; thu nhp bInh quân dat  17 triu dOng/ngui/tháng, tang 14% so vOi 
2018. 

Ph& hqp vOi Vin dào tao  qu6c t Andrew t chirc thành cong 03 khóa dào tao 
Mini MBA cho gân 140 h9c viên là các can bO lanh dao  chU chOt nhàm nâng cao 
kiên thirc, khá näng quân trj. Dào tao  04 khOa k näng phiic v1j khách hang 
chuyên nghip cho 60 CBNV thuOc BO phn Giám djnh bOi thuang nghip vi 0 tO 
tp trung tai  khu vrc Ha NOi  và thành phô HO Chi Minh; 04 khóa k nàng tip thj 
và ban hang cho 193 CBNV; 02 khOa dào tao  nghip vii hang hái cho 142 ngi.rOi; 
Cu 20 CBNV tham gia KhOa dào t?o  ca bàn ye Bào hiêm Phi nhân thç và 03 
CBNV tharn gia khóa dào tao  ye Giám djnh bOi thu?mg nghip vi xc ca giOi do 
Ciic QLGSBH tO chirc, to chirc 10 khóa dào tao  nâng cao nghip vi1 tai nixOc 
ngoài vOi khoãng 20 1ut CBNV... TOng sO lut can bO tham gia cac hoat dng 
dào tao  nghip vi, k näng len den 659 ngi.rai. 

T chOc và phát dng phong trào thi dua "NirOc rut - V dich" tp trung dy manh 
cong tác khai thác ban hang trong Qu 4, phân dâu hoàn thành và hoàn thành vuçit 
müc kê hoach doanh thu mOi dan vj di.rçic giao nàm 2019. Kt qua có 40/60 Dan 
vi hoàn thành sOm kê hoach doanh thu truOc 3 1/12/2019. 

Hoàn thanh cong tác tái dánh giá và cp chOng nhn ISO 9001:2015 cüa T chuc 
dánh giá quOc tê Bureau Veritas Certification (BVC). 
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- Tip tic trin khai sâu rng dr an do hxäng, dánh giá kêt qua cong tác KPI, áp 
diving dê thanh toán tiên krng và các chê dO cüa can bO nhân viên. 

- Näm 2019, rà soát, ban hành mâi, ban hành b sung tài lieu di vOi mOt so nghip 
vi nhu Quy trInh khai thác bão hiém cháy & tài san; Quy trinh khai thác bão hiêm 
k5' thut;Quy trInh khai thác bão hiêm trách nhim và hon hçip; Quy trInh khai 
thác & bôi thithng nghip vli Thu thüy; Huàng dn tái bão hiêm và các nghip vi; 
Huâng dan th%rc hin Quy tc và Biu phi bão hiêm ô to mOi 2019; Quy trinh 
giám sat dOc  1p bOi thung trén phân cap nghip vii bão hiêm ô to;. 

- Tip t%ic nâng cao cht luçing nhân sir thông qua cong tãc dào tto chuyên mon 
nghip vii nhu chirng chi EXAM FM cüa HOi  Actuary; dào tao  phát triên k nãng 
ban hang, to chirc các khóa dào tao  nuâc ngoài,. . .(dà có 02 can bO thi d cà 02 
chüng chi cUa Hip hOi  Actuary Hoa Ks'). 

3.3. Cong tác quán lj, phát triln kênh ban hang qua h th6ng dgi l: 

Ket qua kinh doanh máng mOi giái báo hiêm 

Doanh thu näm 2019 màng môi giOi dat  kt qua 212 t' dng, tang trung 24% so 
vâi näm 2018 và hoàn thành 100% kê hoach närn. T 1 tái t1c tOt (>90%), tang t' 
l tham gia dôi vOi các djch vii tái t11c không có ton that. 

KI k& duqc mOt s6 hqp dng bào him mâi, san phm mâi niur bão hirn cho din 
thoai di dng, bão him nhà may Yaginn. Xây dirng rnôi quan h tot vâi các 
doanh nghip môi giài gi(ip PJICO có nhiêu c hOi  và tiêp cn vth nhiêu djch vii 
mâi. 

Ke't qua kinh doanh máng Bancassuarance 

- Näm 2019, doanh thu dat  disqc dr kin 1 180 t dng, giám 40% so vài näm 
trixâc, chi dat  40% kê hoach näm 2019. Nguyen nhân cüa vic doanh thu giãm 
manh là do PJICO tam  dirng khai thác mOt so loai hInh dé kin toàn 1a  bô san 
phâm, quãn trj rüi ro trong qua trinh khai thác kênh kinh doanh nay. 

COng tác quán l, phát frin kênh ban hang qua h thO'ng dgi l 

Doanh thu ban bão hirn qua h thng các ccra hang xäng du thuOc  Petrolimex 
näm 2019 dat  160 t' dông hoàn thành 103% kê hoach, tang truâng 15% so nàm 
2018. 

Lien tiic thirc hin kirn tra, rà soát tr xa. Ben canh  do phi hçp cUng cac doàn 
cong tác Van phOng Tong cong ty den truc tiep các dn vi dê kiêm tra hoat dng 
di l, chrng chi dào tao,  cOng n phái trà hoa hông dai  l... 

Trong näm 2019, PJICO dã thirc hin tuyn ding, dào tao  duçic 26 khOa cho 1.943 
h9c viên. Tong sO dai I tinh thi diem 30/12/20 19 là 1.700, trong dO 1.563 là dai 
l cá nhân và 137 dai  l tO chi.rc. 

3.4. Cong tác quán l tài chInh 

Bào dam antoàn và sir n djnh cüa h thng tài chinh k toán Tng COng ty, ding 
thii han  chê tOi da các riii ro cüng nhu kiêm soát chat chë dê không xãy ra các sir 
cO, vi pham quy dinh, pháp 1ut. 

Tang cu&ng kim soát chi phi djnh mirc, kim soát dc bit di vâi mOt  s dn vj, 
dOng thai quy trách nhim, thu hôi tiên vixçit chi phI; Thrc hin quyt 1it kim 
soát chi phi cong nçi, tich cvc  thu hOi các khoán nc xâu ton tai  t1r nhiêu näm truOc. 
VI vy tinh hInh quãn l tài chInh tai  các dcm vj trrc thuOc duqc cãi thin rO net. 
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T chirc tp hun nghip vii k toán tài chInh nhm nãng cao trInh d chuyên mon 
nghip vi1, cp nhtt chInh sách, chê d mâi cüa Nhà nuâc bao gôm mt so chuyên 
d nhi.r Quy djnh quãn 1 tài chInE mài; Phucmg pháp trIch 1p dir phOng nghip 
vii; H thông báo cáo mâi trén phân mém nghip v11; Luu tr chrng tir so sách kê 
toán, chuyên dê Quy trInh hóa dcm din tü,... 

Trin khai du an nâng cp h thng phn mrn k toán FTS và trin khai hóa dm 
din ti:r t?i  Van phong Tng Cong ty và mt so dn vi. To chc tp huân sfr ding 
hóa &in din tCr cho can b ké toán toàn h thông. 

3.5. Cong tác quán l, thu hi cong ncr 

T6ng cong nçi phài thu toàn T6ng Cong ty giãm 11,95% so v6i nàm 2018. 

3.6. Cong tác trié'n khai ring dyngphn mm cong ngh thông tin: 

Thành 1p Ban di;r an xây di;rng chin luçic cong ngh thông tin trong giai don 
näm 2020-2025 (dà to chi.rc xong ni dung khào sat cong ngh thông tin phi;ic vi;i 
xay di;rng chién 1irçc CNTT trên toàn h thông). 

Hoàn thành bràc du d'çr an nâng cp h thng phn mm ké toán len phiên ban 
m6i và tich hçp vâi hóa &ln din tr. Chuân bj cho du an nâng cap Premia len giao 
din Web Portal. 

Tip ti;ic hoàn thin phn mm di;r phông bè,i thuing xe c giâi, nâng cap len 
phiên bàn 2.0 d kim soát rüi ro bi thiring, cong tác trIch 1p di;r phOng nghip 
vi;i cüng nhu phc vi;i báo cáo quân trj kjp thvi. 

Xây di;ing và trin khai cong ci;i tInh phi báo him xe cci giOi phi;ic vi;i cOng tác 
khai thác cho toàn h thng. Trin khai xây di;rng h thông bão lành vin phi cho 
nghip vi;i sirc khOe. 

Xây di;rng, trin khai xong h thóng giám djnh bi thu?mg Xe Co giâi online phiên 
bàn 1.0, tIch hçp vOi h thng Bi thu?mg xe Co giài và tOng dài mâi. 

- Xây dirng h th6ng báo cáo quãn trj, do 1uing cht lucmg cho phOng Tài san k 
thut. 

Trin khai nhp 1iu khai thác, bi thithng tp trung trên Premia cho toàn h thng 
Tong Cong ty dôi vâi nghip vi;i Tài san, Di;i an, K thut (bao gOm Ca Hn hp). 

Ban hành quy trinh v Xir l h tMng mng, may tInh, Quy trInh cap phát quyn 
và tài nguyen cOng ngh thông tin, Quy trInh xây di;rng, nâng cap phân mêm üng 
di;ing cOng ngh thong tin, Quy trInh cap phát quyên scr di;ing phân mêm Premia. 

3.7. COng tác PR, truyn thông và djch vy khách hang 

Trong nàm 2019, b phân Tng dài tip nhn 95.000 cuc gçi din. Toàn Tng dài 
chü dng thi;rc hin gci di khoàng 91.000 cuc, chü yêu cuc gçi di duçic thirc 
hin nhàm khão sat, do lurng si;r hài lông cUa khách hang ye chat krçing phi;ic vi;i 
khau giám djnh, bôi thu?ng nghip vi;i Xe co giOi; phOi hcp vâi don vj giãi quyêt 
khieu nai;  tu van các thông tin lien quan den báo hiêm. 

Cong tác giám sat dc 1p cht h.rqng djch vi;i GDBT xe O tO tai  2 Trung tam Ha 
Ni và TP. HCM Vé co bàn chat luqng dâ thrc nâng cao rO ret, duc kim soát tr 
khi nhn di.rc thông báo tOn that cho den khi nhn duçic dánh giá khão sat v mIrc 
d hal lông cüa Khách hang. M rng phtm vi dánh giá dOi vâi các nghip vii 
khác nhis Sirc khOe, Tài san k5 thut, Giám djnh bOi thising xc co giOi trong phán 
cap don vj. T' l hal lông cüa khách hang tai  2 khu vi;rc dat  97%, tinE trng giái 
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quyt h sci cUa can b Giám djnh bi thir?mg và k toán dä duçic day nhanh dáng 
k, mirc do hài lông cUa khách hang ye chat lucmg Giám djnh viên duqc nâng cao. 

Nàm 2019, PJICO tip ti1c hoàn thin, chinh trang h thng binIbãng hiu quãng 
bá thung hiu ti toàn b các dan vjPJICO; duy trI và ma rng lap dt h thông 
pano quãng cáo tai  Ci:ra hang Xäng dâu Petrolimex; thijc hin lap dt mt so biên 
tam lan d tuyên truyên giao thong, quàng cáo thuang hiu, cii the tuyên dung 
cao tc Ha Ni - Hãi Phông, dja ban Scm La. 

- Tip tic tp trung dy manh  cong tác PR, truyn thông trén các kênh nhu truyn 
hInh, báo mng, VOV Giao thông; Triên khai tich hçp 1rng d11ng Zalo vào kênh 
tuclng tác, phiic v11 và chäm soc khách hang trirc tuyên 24/7. 

3.8. Cong tác Dáng, doàn the2, các hogt dng c5ng dng, chäm lo d&i sng can b nhán 
viên và các mat cong tác khác 

Luôn dam bào các trang thi& bl hoat dng t& to môi trtthng lam vic than thin, 
an toàn dê can b nhân viên lao dng sang tao.  Ngoài ra, dê thüc day tinh than lam 
vic, dng viên nhüng CBNV có thành tIch tot Tong COn ty luôn khuyên khIch 
to chrc các chuang trInh tp trung nhis nghi mat theo chê dt, các dçit khám sirc 
khOe djnh ks',... 

- Phát dng Giái chy phong trào "PJTCO Running for Environment" giüp nâng cao 
tinh than lam vic, mi.rc do gän kêt cüa can b nhân viên cüng nhu gOp phn vào 
các hot dng gIn giU, báo v môi trixOng, tir thin,... 

- Phát dng chuang trinh Van ngh PJICO The Voice 2020, tao  không khI gn kt, 
tang cuang hoat dng phong trào van hOa van ngh và lira ch9n cãc tit mic hp 
dan dê biêu diên tai  Hi din van ngh näm 2020. 

- Tham gia và huang irng các hoat dng xà hi khác nhu Hin máu tinh nguyen, Tn 
an ngày thuang binh lit s5 27/7, tham gia dóng gop xây dixng nhà tInh nghia, tInh 
thucing, hoat dng xä hi tr thin tai  cac dja bàn Hôa BInh, Trà Vinh,... 

4. Kê hoch phát trin trong tirong lai 

4.1. Náng cao náng lrc cgnh tranh kinh doanh báo hié'm 

- Thüc dy kinh doanh Báo him Src khOe, Bão him Tài san, Bão him Hang hóa, 
Bão hiêm Tàu thUy, Báo hiêm Dir an là các san phâm cO nhiêu tim näng và hiu 
qua 

Tp trung phát trin loai hInh bão him 0 to tai  02 thj truang trQng dim Ha Ni 
và TP. HCM. 

Kim soát Bôi thuang bão him ô to d dam bào nghip vi nay hOa vn và CO 
hiu qua. 

Tang cuang phát trin khai thác bão him cho các di tuqng khách hang thuc 
khu vrc cO von dâu tu nuac ngoâi (khu viie nay chiêm 20% tOng san phâm quôc 
ni (GDP) và 66% thng kim ngach xuat nhp khâu cüa Vit Nam). 

M& rng mng luOi phân phi, kênh ban hang: 

Tang cuang khai thác qua bancassuarance: ngân hang, djnh ch tài chInh... 

Tim kim, phát trin nhtrng kênh ban hang phü hcp vài các d6i tuçTng khách hang 
và phuang thirc ban hang mOi. 

- Phi hcp cht chë vài rnng hxâi các Cong ty Xang du d thüc dy cOng tác ban 
hang dOng th?yi phát triên các phuang thirc ban hang mOi thông qua h thông nay. 
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Cái thin chat hrç'ng djch vu giám dnh — bôi thtrô'ng: 

- Tip ti1c nâng cao và hoàn thin cht h.rçmg cüa din thoai vien, giám djnh viên, 
bM thung viên thông qua áp ding cãc quy trinh cht luqng, triên khai các cuc 
dánh giá hang näm, dánh giá dc lip, gàn lien vi xp diem KPI Ca nhân d dánh 

giã näng hrc và sang 19c can b. 

- Ap diing cãc côñg ngh mâi trrc tip giám sat và nâng cao chit luçmg dch vi 
giám djnh, bi thu6ng. Thuê cOng ty giám sat dc 1p dê dánh giá chAt luqng dch 

v,i giám djnh cüa PJICO. 

- Kin toàn t chirc, nâng cao hiu qua hoat dng b phn giám djnh b& thu?yng o 

to t.p trung tai Ha Ni và TP Ho Chf Minh. 

U'ng dung cong ngh thông tin nâng cao khã nàng canh tranh và näng suât lao 

- M6 rng tIch hgp vâi cac h irng ding khác... tin tOi nâng cap cac chucmg trinh 

Cong ngh nay len phién ban cao hn d dáp img nhu câu và xu hixâng cüa thj 

tnr0ng. 

- Du tu vào cci s ha tang trang thit bj tin h9c, nâng cAp h thng may chü d dáp 
irng nhu cu sir diing, huy dng nguôn nhân 1irc có trinh d cao trong linh vrc 
Quân trj h thông d dam bão an toàn thông tin, dU lieu. 

- Trin khai üng diing van phOng din tr tai  Van phông Tong Cong ty giüp quãn l 
chat chë, thông minh hn h thông van ban di, den dOng thai tiêt kim duc nhiêu 
thai gian và chi phi. 

- Chuyn di, nâng cap h tMng hóa dcm din tfi nhäm giám thiêu chi phi cap phát 
hóa don, sai sOt trong kê khai thuê và ti& kim thii gian. 

- Tn dung cac trng dung phn mm h trV cüa nhà ditu tu chin lucc d trcl giüp 
COng tác quán trj doanh nghip, quãn 1 nhãn sir, phOng chOng trijc lcii, h trçv k5 
thut nghip vi,... 

- Phát trin cac 1rng ding din thoai thông minh phiic vi cong tác giám djnh bi 
thuing 0 to cho phép khách hang và cong ty báo him két ni — tuang tác vài 
nhau qua thit bi din thoi thông minh. 

- IIJ'ng diing cOng ngh ma QR, thanh toán qua thit bj di dng thông minh vào cac 

quy trinh khai thác giüp dan giân hóa thu tiic, phOng chng tric li và nâng cao 
giá trj cho khách hang. 

Phát huy, tn dung cam kt h trçr cüa nhà dan ttr chin hrqc: phát trin các san 
phAm báo him mâi Mobile Phone Insurance; trin khai các thOa thuân dng bão him, 
tái báo him; phát trin các kênh ban lé cho thj tnrYng ngii?i Han Qu& t?i Vit Nam; 
phôi hçp vâi SFMI d dAy manh  khai thác ban bão him online, bancassurance thông qua 
internet banking và mobile banking cüa các ngân hang. 

Xây dirng danh mic khách hang myc tiêu: 

Thit 1p danh miic di tuç'ng khách hang ca s t l ton thAt qua các nam nhm 
phân loai va cO djnh huàng khai thác hiu qua han trong các näm tOi. 

Tim kim và tp trung ngun lijc phát trin danh miic khách hàn2 tiêm näng 
Co doanh thu lan va hiu qua cao. 

G& vfrng vã nãng cao Xép hng tin nhim: Kt ni chat chë vâi t chrc xp 
hang tin nhim A.M,Best d dam báo tAt cá các ni dung lien quan, thirc hiên viêc duy tn 
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và nàng cao dânh giá * hang tin nhim pJIC0 d xâc %p vtthê cnh tr cüa 

Cong ty 
trong hot dng kinh doanh bàO hiêm gC v

baOh 

4.2. phucng an tái báo hiêPfl hiU 
qUà 

Thu xp CC hp dbng tái, p
hUn n tái d darn bào an toàfl hiU qua tài chinh 

ca Tng Cong ty, ho trq cho 
cãc 

nghiP v ciflg dn v troflg h thong giP chi dong 

trong khai thac, nâng cao SC 

cnh tranh vâi các doanh nghiP bào hiêrn khâc, thC 
thy 

khà nng nhn tâi bào hirn cho 
CãC nrn tiêp theo. 

4.3. La chQfl danh mc du twhiU 
qua 

- Theo dOi din bifl cüa TTC, din bifl IPO cüa các DN hà 

nUàC phãn bô rnt 

ngâfl sch hp l phC
CâC phU

an dâu giá c phn dM 
vol CãC 11h 

ngành ngh có Igi nhuan tiêrn nang và hiU qua dâu tu cao. 

Da dng hóa danh nWC 
dâu tu vàtim kiêrn các c hi, danh rnc 

thu tu rnOi dê gia 

tang doanh thu thu tu. Tp ting vao thu tu dài han, CãC 
ngành có tirn nang tang 

trixing cao, di ngü quan 19 tht, djnh giá hp thn. 

Rà sot 1i danh rnc thu 
tu tài chInh, tin gi d d xut phuGng an thoái VOn, 

ban các c phiêU kern hiU qua hoC d dt duqc li nhun k3' vQng. 

4.4. Hoàn thifl he thcng nhán s 

Trin thai áp 
ding h thng chi s do hxng kt 

qua hot dng I) eho câc 

phOng ban va ca 
nhân và các dn v thành viêfl trong h thông, nhärn nâng cao 

cht luqng và hiu qua hot dng. Qua dO giüp cal thin theo chiu huOng minh 
bach, tIch cc hn trong cong tác quãn 19 nhân s và trã krang, ch d däi ng vOi 

CBNV. 
D&y rntnh cong tác dào to dáp Ung yêu cu thrc tin 

quail 19 kinh doanh, tp 

trung dào to nâng cao chuyêfl rnôn, k näng trong linh 
vc: nhp 1iu, sO dung 

phn mrn nghip vi Premia, tài chInh-kê toán, lath do quàn trt, giárn djnh - 
bM 

thuing, thai thác o 
to, con ngui, tài san k thut, hang hóa và mt s k näng 

rnêm khác. Nâng cao cht luqng dào tao, quàn 19, phãt trin di 
19 lam tiên d 

trong vic nâng cao chit luçmg dai 19. 
Quàn 19 cht djnh biên lao dng, huOng tOi mic tiêu tiêt giàrn lao dng gián tip, 
lao dng ph%lc vi h6 trçl trên cc sO áp dung cong ngh thông tin, thuê dch vi 
ngoài... Tang Nang suât lao dng và thu nhp cUa CBNV. 

5. Giãi trInh cüa Ban Giãm dc di vói 9 kin kiêm toán (Trw&ng hcip kiln kilm 

toán khongphái là kiln cMp thun toàn phán): Không 

6. 
Báo cáo dánh giá lien quan dn trách nhim v môi trirng và xà hi cüa cong 

PJICO da tài trçl xây drng 03 Nhà tInh thucing ti tinh Trà Vinh; H trçi các gia 

dInh 1it s5 ti tinh HOa BInh; tài trq giáo dc: 21 b may chiêu cho các PhOng hçc ti 
trumg PTTH Tan Lac tinh HOa BInh, Tài trçl xây drng 01 Be bci tai trithng THCS TOn 

DOc Thang 0 Bäc Tây Nguyen... 
Ben cnh dO Tcty cüng tham gia các phong trào: huOng 1rng chiên dich "GIO 

TRAI DAT", t chirc chi.rang trInh chy d bão v mOi trung. hn ché sO dung  vt 1iu 

nylon, vt 1iu nhija d gOp ph.n nâng cao 9 thOc ti& kim và bão v môi trung. 

Dánh giá chung ye các mt hot dng cüa PJICO nám 2019 

Duçic sir dng thun và h trçr m?nh me cüa các c dông - dAc bjêt là 
sang lap, vOi sr 1ira chin luçic phi hqp cüa Hi dng quán tn, diu hànb cju1t 1j 

ty. 



Ban T6ng Giám d& và sr n hrc cUa toàn th can bô nhân vien, näm 2019, Tong Cong 
ty dã hoàn thành toàn din, vuçit mi.rc kê hoeh. Kêt qua nay tang cuang nguôn hrc và 
niêm tin mnh me cho sir phát trin bn vUng cho PJICO trong các näm tiêp theo. 

IV. DANH GIA CUA HDQT yE HOAT DQNG CUA TONG CONG TY 

1. Dánh giá cüa Hi dông quãn trj v các mt hot dng ella Tong Cong ty 
Näm 2019, Hi dông quàn tr dâ barn sat dnh huâng Nghi quy& ella Di hi dng 

c dông và tInh hInh thrc tê ella Tong cong ty dê d ra và triên khai các Nghi quyêt thrc 
hin. HDQT dä t chire h9p 05 phiên h9p, 22 Lan ly kin bang van bàn, ban hành 07 
Nghj Quyêt, 34 Quyêt djnh và 72 cong van d giài quyêt, quyêt djnh các ni dung thuc 
chllc trách, nhim vi ella Hi dng quàn tr trong cong tác chi do, quãn 1, giám sat các 
hoat dng ella Tang cong ty. Hi dông quãn trj dánh giá k& qua hot dng ella Tng 

cong ty näm 2019 nhir sau: 

* V kt qua kinh doanh näm 2019: 

Vài sr chi do sat sao ella Hi dng quàn trj; sr diêu hành quyêt ha,  man can dlla 

Tang giám d6c; sir n lirc dlla Ban Länh d?o  và tp the can bô nhân viên toàn 
Tng cong ty. Näm 2019 là nàm thir 6 lien tic Tong cong ty hoàn thành toàn din 
cac chi tiêu k hoch ma DHDCD dâ giao, duçic dánh giá là näm cO kêt qua tot 
nht trong hn 20 näm qua. Trong do darn báo nguôn lçii nhun d thirc hin chi 
trã c thirc cho c dông là 13%. 

* Ye các mt cong tác khác: 

Các mt cong tác quán l, quãn trj ella TOng cong ty CG bàn dáp irng dllng theo 
quy djnh ella pháp lut, Diêu l Tng cOng ty. 

Trng buâe nâng cao duqc hiu qua cong tác kim tra, giám sat thông qua: hoàn 
thin, kin toàn t chllc, nhân sir Ban Kiêm toán ni b; hInh thành PhOng Kiém 
tra, kim soát ni b dáp crng nhu cu ye tang cung cong tác quàn 1 ella Tong 
cong ty; thirc hin tái ca cu ma s It các cong ty chua hiu qua d dam báo mIic 
tiêu phát triên an toàn, bn virng. 

LuOn dam báo các trang thit bj hoat dng t& to môi tnr?mg lam vic than thin, 
an toàn d can b nhân viên lao dng sang t?o.  Ngoài ra, d thllc dy tinh thin lam 
vic, dng viên nMng CBNV CO thành tIch t& Tng Cong ty luôn khuyn khIch 
t chic cac chung trInh tp trung nhu nghi mat theo ch d, eác dçrt khám sllc 
khOe dlnh ks',... 

2. Dánh giá ella Hi (lông quãn tr! v ho,t (tong ella Ban Tong Giãm (Mc Tang 
côngty 

Vâi vai trO, quyn han và trách nhim ella mInh, Hi dng quãn trj dã tich circ trong 
cong tác länh (lao, chi do, giám sat Tng giám d6c trong các hoat dng, cu th: 

- T chrc Dai hi (Mng c dOng thuàng niên vào ngày 20/04/20 19 theo quy djnh. 

Hi dng quán trl (là chi do, giam sat hoat dng ella ban quãn l, diu hành thông 
qua nh&ng cong vie ehmnh, cij th nhtr sau: 

+ Giao chi tiêu k hoach san xut kinh doanh näm 2019 cho Tng cong ty c phn 
bão hiêm Petrolimex; 

+ Cong tác th chirc can bO thuc thám quyên ella Hi (lông quân trj quyt (mu; 
+ Giám sat cOng tác (Au ti.r thuOc thAm quyên ella Hi (lông quãn tr4 quyt djnh; 
+ COng tác trin khai xay dvng, ban hành các Quy chE quãn l ni b thuôe thAm 

quyën Hii (lông quán trj quyet djnh theo quy djnh ella phap lut... 
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+ Giao k hoeh kinh tng h nm 2020, k hoach kinh doaflh cüa Tng cong ty Co 

phn bào him së duge diêu chih theo quyêt dinh cüa Di hi dông cO dông 

thuàng niên nm 2020. 
- Hi ding quàn trt luôn theo döi sat sao các hot dng cia Ban Tng giám dOe; các 

d xut eüa Tng giám dc di vói Hi dng quãn tr du duc thão lun và có 
kin chi do kjp thñ to diêu kin cho hot dng diêu hành kinh doanh cUa Ban 
Tng giám de; di vài các vn d phát sinh, F1i dng quàn trt thông bão dy dü, 
kp thai vOi Ban Tng giám dc nhärn tip tc thc day hot dng quãn 1 và diu 

hành kinh doanh cUa Tng cOng ty dt hiu qua cao hcin; 
- Tng giám dc diu hành dä thrc hin Co trách nhim các Nghi quy&, Quyêt djnh 

cUa DHDCD và Hi ding quãn tn; Chi do cac can b quân l Dn vj,
Tng 

cong ty chip hành dy dü các quy& djnh cUa HDQT, quy djnh cüa Nhà nuàC Va 

Diêu 1 Tong cong ty. 

3.Các k boich, djnh htr&ng cüa Hi dông quãfl trj 

3.1. TInh hInh chung: 
Theo nhn dnh cUa các chuyên gia: Näm 2020 Thj tru?Yng bão him phi nhân th9 

dr báo duy trI mrc trang trueing tot vai t l tang khoàng 10%, trong dO, các san phm 
bâo him xe ca giói, con nguYi, sirc khOe, san phm lien kt ngân hang - bão him, bào 
him tráeh nhim... dr kin tang tru1ng 25 - 30%. Tuy nhien, tInh hInh thn tht, bi 

thu?ing nhiu khà näng vn cO nhiu din bin phi'rc tap, khO d doán. 
3.2. 01nh htró'ng cüa HDQT näm 2020: 
3.2.1 K hotch kinh doanh: 
Nm bt xu the cüa thi trithng, ngay ti1  cui nàm 2020, trên ca sâ tInh hInh dir báo 

k& qua thc hin nãm 2019 cüa Tng cong ty, Hi dng quán trj dä sam t chirc xây 
dirng và giao kê ho?ch kinh doanh sam d6i vâi Tng cong ty, cüng v6i vic tiêp tijc tang 
cii&ng hcm nita cong tác quân 1, quán trj và kim soát rüi ro, tp trung thrc hin các giãi 
pháp d giãm thiéu thp nht nhung tác dng bt Igi ánh hixàng tâi hoat dng kinh doanh 
cUa Tng cong ty 

Các cM tiêu kê hoach kinh doanh ciii th näm 2020 nhir sau: 
- Tng doanh thu báo him gc: 3.293 t' dông (Không bao gm tàu cá Nghi dlrth 671CP). Tang truang ti thiu 8% so vâi cüngk thirc hiên näm 2019 

- Li nhuân trixâc thu& 200,6 t' dng (khong thp han thrc hién näm 2019). 
- Drkinchjtrác,c. 13%. 

Day là chi tiêu dixc xac djnh phU hçp v6i thc t' 
cong ty trong diu kin môi tnrng kinh doanh n djnh. Va flàng lijc 

ac djnh hir&ng cong tác cüa HOi -

- - ca T6ng 

uug  nam 2020: 
- CAn c(r cac chi tiêu k hoach DHDCD thông qua, Hi dng quan tn 

t6 chcrc chi d?o trin khai và giám sat tién d thrc hin kê hoch nAm 2020 Cüa Tng Cong ty 
dam báo dit hiu qua cao nht cO the. 

- Tip tc thc hiên tái cu tnc Tng cong ty, nghien c, xây dg eác giài 
pháp tAng nAng hrc canh tranh, gia tAng thj phán bão him cüa Thng 

Cong ty. - Tip 
tVc chü trQng phát trin ngunn

lc: tp ng du tu dào tao laj va do 
tao nàng cao k nAng v quth l dôi vái 

di ngü các cap lAnh dao• ljé tuc chj 
d?o t6 

chc các khOa dào t?O náng cao trinJ d chuyen mOn nghiep cho ngu 
lao dông; t?o môi tnxâng lam viéC thun 

lvi, ca sâ vat chat dy d d CáC bO 
cO the phát huy duc tôi da nAng 1rc vâ kh flAng sang t?o trong 

COng Viêc; darn 



Stt S Nghj quyt/Quyt djnh 
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Ngay ban 
hành NOi dung 

NGHI QUYET 

01/2019/PJICO/NQ-
HDQT 

Tim üng cô tue näm 2018 cho các cO 
dông 1 14/01/2019 

bâo thu nhp va cac ch d phüc lçri khãc di vài ngui lao dng theo dun 

djnh. 

Duy trI, nâng cao chit lung quân l, quãn trj di vài mi mt hot dOn 
Tong Cong ty: Thirc hin rà soát, sua dôi bô sung và ban hành các quy ch 
thay the quy chê cü d không con phü hp; tiêp tVc thrc hin Cong tác kiê 
giám sat va xü l kjp thai d hn chê mtrc thâp nhât nhUng sai sot và rüi ro d 
hoat dng kinh doanh, hot dng tài chInh cüng thu mci mt quãn l cüa 
Cong ty; dua 1rng dung Cong ngh thông tin vào hoat dng quân quãn l cu 

côngty. 

V. QUAN TR4 TONG CONG TY 
1. Hi dOng quãn tn 

a) Thành viên và ca câu cUa HOi dông quán tn. 

Stt Ho và Ten Chirc vu 
Nam 
sinh 

S CMND 
: i 

.sHCP 
1 TrnNgccNam ChütjchHDQT 1960 010410998 0.009%  

0.047% 
0% 

2 Dào Nam Hái Thành viên diêu hành 1974 012435142 
3 PhmThanhHái Thànhviêndiuhành 1975 031075001894 

4 Nguyn Minh Hung Thành viên không diu 
hành 

1978 011823051 0% 

5 NguynMmnhLinh Thãnh viên không diêu 
hành 

1971 001071013539 0% 

6 Ba Trinh Thj Quinh 
Hucng 

Thành viên chuyên trách 1970 001170001170 0% 

7 Ong Kim Chang Soo Thành viên khOng di& 
hành 

1969 690325- 
1852316 

0% 

b) Các Ban thuOc HOi dông quán trj. 
0 Ban Tong Hçp— HDQT: 

1. Ong Hoàng The Vith - Tnrâng ban 
2. Ba Nguyn Thj Ngoc BIch - Phó ban 
3. Ong Vu Minh Quang - Chuyên viên 

o Ban Kiêm Toãn: 
1.  Ba Trjnh Thj QuS'nh  Hucing - Phii trách Ban 
2.  Ba Phm Thj Nt.rcing -Phó Ban 
3.  Ba Dng Thj Thu Ngçc - Chuyên viên 
4.  Ong Nguyn Hông Thuâng - Chuyên viên 
5.  Trân Thj Nhung - Chuyên viên 
6.  Nguyn Hoàng Long - Chuyên viên 

c) Hott dng cüa HOi  dng quán trj. 

/) 



2 
02/20 1 9/PJICO/NQ- 

27/02/20 19 
Thông qua ni dung cong tác chuAn bj 
Di hi dông CO dông thithng niên näm 
2019 

3 
03/2019/PJICO/NQ- 

28/03/2019 Nghj quyt phiên hçp HDQT 1.n thu 22 

04/20 1 9/PJICO/NQ- 
HDT 

18/04/2019 

Nghj quyt phiên hçp HDQT Mn thu 22 
-Thông nhât bâu Ong Trân Ng9c Nãm — 
Thành viên Hi dOng quãn tr gict chüc 
ChütjchHi dông quãn trj Tong cOng 
ty cO phân Bào hiêm Petrolimex, nhim 
k' thành viên Hi dOng quãn trj 20 19-
2024 

5 
05/2019/PJICOINQ- 
HDQT 

01/07/2019 

Nghj quy& phiên h9p HDQT Mn thi'r 2 
nhim k' 20 19-2024 (Phiên hp HDQT 
lan thu 22 &rçic coi là Phiên hçp HDQT 
Mn thr nhât). Thông qua báo cáo cüa 
Tong giám dOc ye tInh hInh th%rc hin 
kê hoch 06 tháng dâu näm 2019 và 
nhim vi, giài pháp trQng tam 06 tháng 
cuôi nam. Thông nhât chü truong giái 
quyêt tInh trng cong nç theo nhu dê 
xuât cüa Tong giám dôc. Giao cho 
Tong giám dOc tO chüc thirc hin khäc 
phiic và bin pháp xir 1 dirt diem các 
h?n chê Doàn Kiêm toán Nhà nuOc, 
Kiêm toán ni b chi ra. 

6 
06/2019/PJICO/NQ- 
HDQT 

06/08/20 19 

Dông chü truong thuê don vj/chuyên 
gia tu van dé xây d%rng "Chiên hxçc 
phát triên Cong ngh thông tin cüa 
PJICO giai don 2020-2024 tam nhIn 
2030; Thông nhât giái pháp "Triên 
khai dir an Ratings giaidon 
2018/2019"; Thông nhât chü truong tO 
chüc" L k' niêm 25 näm thành lap 
Tong cong ty cô phân báo hiêm 
Petrolimex 1995-2020". 

7 
07/2019/PJICO/NQ- 
HDQT 

14/10/2019 

Thng nhAt Báo cáo cüaTng giám dc 
ye tinh hinh thirc hin kê hoch 9 tháng 
dâu nàm và các mt quán trj cüa PJICO, 
tiêp tiic duy trI thành Cong Xêp hang tin 
nhim quOc tê cüa A.M.Best. Phê duyt 
các chi tiéu djnh huâng kê hoch kinh 
doanh näm 2020 cüa Tong cong ty. 
DOng chü tnrong mua 1i tài san cô 
djnh cüa côngty TNHH MTV Ciru ho 
Hái Phông. DOng chü truong 
bánlchuyên nhuqng bat dng san cüa 
TOng cong ty. 

QUYET DJNH 

01/2019/PJICO/QD- 
HDQT  15/01/2019 

. , 
Cu can bç di cong tac nuoc ngoai 

2 
02/2019/PJICO/QD- 
HDQT 

24/01/2019 

Ban hành kern theo Quyt djnh nay 
"Quy ch quãn l tin lirong, thu lao, 
tiên thuâng dôi vâi Nguäi quãn l TOng 
cOng ty cO phãn Báo hiem Petrolimex". 
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03/2019/PJICO/QD- 
HDQT 

20/02/2019 
Thãnh Ip Cong ty báo him PJICO 
Bach Däng trrc thuc Tong cong ty cô 
phãn Bão hiêm Petrolimex 

04/201 9/PJICO/QD- 
HDQT 

20/02/2019 

Diu dng, B nhim Giãm dc Cong 
ty Bão hiêm PJICO Bach  Dng nhim 
k' 04 näm k tr ngày 20 thang 02 näm 
2019 

05/2019/PJICO/QD- 
HDQT 

05/03/2019 
Thành lap Ban chi dao th chüc Dai hOi 
dng CO dong thithng niên 2019 

6 
06/2019iPJICO/QD- 
HDQT 

06/03/2019 
Thành lap Tiu ban giüp vic Ban chi 
dao to chrc Dai hOi dng cô dông 
thithng niên 2019 

07/2019/PJTCO/QD- 
HDQT 

06/03/2019 

Thành 1p Ban Kim tra xác nhan tu 
each c dong d%r hQp Dai  hi dOng c 
dông thung niên 2019 cüa Tng cong 
ty cô phAn bão him Petrolimex 

8 
08/2019/PJICO/QD- 
HDQT 

06/03/2019 
Thành 1p Ban kim phiu DHDCD 
2019 

09/2019/PJICO/QD- 
HDQT 

26/03/20 19 Ctr can bô di cong tác niróc ngoài 

10 
10/2019/PJICO/QD- 
HDQT 

29/03/2019 B nhiêm lai can bO 

12/2019/PJICO/QD- 
HDQT 

12/04/2019 B nhiêm lai can b 

12 
13/2019/PJIC.O/QD- 
HDQT 

15/05/2019 Cir can bô di cOng tác nixâc ngoài 

13 
14/2019/PJICO/QD- 
HDQT 

3 1/05/2019 

B nhim 1i Ong Lê Thanh Dat  giü 
chrc Phó Tong giám dc Tng cong ty 
c ph.n bão hiêm Petrolimex nhim k5' 
05namktrngày02tháng06näm 
2019 

14 
15/201 9/PJICO/QD- 
HDQT 

02/05/2019 
Phân cOng nhim vii thành viên HOi 
dng quãn trj tong cong ty c phn bâo 
him Petrolimex 

15 
16/201 9/PJICO/QD- 
HDQT 

20/06/2019 

Ban hành kern theo Quyt djnh nay 
"Quy djnh quân 1 vic di nirâc ngoài 
cong tác và di nirOc ngoài d giãi quyt 
vice rieng cüa Tong cOng ty cô phãn 
Bâo hiêm Petrolimex" 

16 
17/201 9/PJICO/QD- 
HDQT 

26/06/2019 
Giao k hoach kinh doanh tng hcp 
näm2019 

17 
18/2019/PJICO/QD- 
HDQT 

12/07/2019 
Bi nhim lai  ông Chu Thanh Tüng gii 
chirc Giám dc COng ty báo hiêm 
PJICO Dông Nai 

18 
19/2019/PJICO/QD- 
HDQT 

12/07/2019 
B nhim lai  ông Trn Huy Thinh gilt 
chüc Giám d6c COng ty bâo hiêm 
PJICO Dông Do 

20/201 9/PJICO/QD- 
HDQT 

22/07/2019 
Can b nghi him hu&ng báo him xà 
hOi  bâ Nguyn Thj T6  Nga — Phó 
truông ban KTNB 
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20 
21/2019/PJICO/QD- 
HDQT 29/07/2019 

Cir nhân sr di din vn gop cüa PJICO 
ti Cong ty Lien doanh TN}IH Kho 
Xang du ngoi quan Van Phong 

21 
22/201 9/PJICO/QD- 
HDQT 

29/08/2019 

Ban hành Quy djnh chirc nAng, nhim 
vi, quyn hn cüa Ban Tong hçip 
HDQT Tng cong ty cô phan báo him 
Petrolimex 

22 
23/2019/PJICO/QD- 
HDQT 

18/09/20 19 Cir can b di cong tác ntrOc ngoài 

23 
24/201 9/PJICO/QD- 
HDQT 

23/09/2019 

B thim ông Hoarig Th Vinh — 
Tru&ng Ban Tng hçcp HDQT giC chüc 
Ngtr&i phit trách quán trj Tong cong ty 
kiêm nhim vi Thu k Tong cong ty 
nhiêm k' 2019-2024 

24 
25/2019/PJICO/QD- 
HDQT 

30/09/20 19 Cr can b di cong tác nuàc ngoài 

25 
26/2019/PJICO/QD- 
HDQT 

22/10/2019 
Ban hành Quy ch Cong b thông tin 
ni bO 

26 
27/2019/PJICO/QD- 
HDQT 

28/10/2019 Cu can b di cOng tác nithc ngoài 

27 
28/2019/PJICO/QD- 
HDQT 

28/09/2019 Xp 1i mirc lucmg can b 

28 
29/201 9/PJICO/QD- 
HDQT 

28/09/2019 Xp 1i mirc hxcrng can bô 

29 
30/2019/PJICO/QD- 
HDQT 

28/09/20 19 Xp la mi'rc krang can bO 

30 
31/201 9/PJICO/QD- 
HDQT 

28/09/2019 Xp 1i mirc hrcmg can bO 

31 
32/2019/PJICO/QD- 
HDQT 

24/12/2019 
Giãi th cOng ty TNHH MTV Ciru h 
PJICO Hãi PhOng 

32 
33/2019/PJICO/QD- 
HDQT 

24/12/20 19 

Thành 1p HOi  dng giài th va nhn 
bàn giao tài san, con dâu và cãc van dé 
lien quan dn Cty TNHH MTV Cuu hO 
PJICO Hái PhOng 

34/2019/PJICO/QD- 
HDQT 

25/12/2019 Xp 1i muc luing can bO 
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35/2019/PJICO/QD- 
HDQT 25/12/2019 Giao k hoach kinh doanh thng hçp 

näm 2020 

36/2019/PJICO/QD- 
HDQT 27/12/20 19 

Süa di, diu chinh "Bang mrc hrang 
cüa Ngtthi quãn 1 Tng cong ty c 
ph.n báo hiêm Petrolimex". 

d) Hot dng cüa các thành viên Hi dng quán trj không diu hành: 
Các thành viên Hôi dong quán trj dA thirc hin theo chrc trách, cong vic, thim 

vi theo quy djnh cüa pháp luat và phân cong trong Hi dông quãn trj. 

d.1. Ba Trjnh Thj QunJz Huo'ng, Uy viên HDQT dc 41p, trrc iMp pI:i track 
Ban Kiêm loan nfäi b: 
- Thirc hin nhim vii thix?ing trirc HDQT. Chi dao diu ph6i cong vic chung cüa 
HDQT khi Chü tjch HDQT yang met; 
- Theo dOi, ph%i trách linh vrc Nhân sir, Lao dng - tiên luong; 
- Theo dOi vic thrc hin các clii tiêu kê hoach san xuât kinh doanh hang näm; 
- Theo dOi, phii trách cong tác Kiêm toán ni b; 
- Thuc hen các thim v khác theo quy djnh cüa Diêu 1 PJICO và quy djnh cüa 
pháp 1ut và khi HOi  dong quân trj yeu câu. 

d.2. Ba Nguyln Mink Hirông - Cy viên HDQT 
- To chirc, duy tn và phát triên quan h hçp tác toàn din vOi cô dông 
VIETCOMBANK, tr9ng tam phát triên hcip tác tniên khai Bancasurance giüa 
VIETCOMBANK và PJICO; 
- Tham gia phi hcTp vài ngi.r&i duçic phân cong chInh trong cong tác TM chInh - k 
toán, quãn 1 tài san nçi và rCii ro tài chInh; 

Quàn 1 rüi ro chung cUa TCTy; 
- Thirc hin nhim vi khác (khi Hi dông quàn trj yeu cau). 

d.3. Nguyln Mcml: Link - Uy viên HDQT 
- To chüc, duy tn và phát triên quan h hqp tác vOi cô dong VINARE; 
- Theo dOi, phii trách linh vrc kinh doanh tái bào hiêm cüa Tong cOng ty; 
- Thirc hin them nhim vi khác (khi Hi dong quãn trj yeu cau). 

d.4. Ong KIM CHANG SOO, Uy viên HDQT 
- To chrc và phát triên quan h hçip tác giüa cô dông Sam sung Fire & Marine 
Insurance Co. Ltd., (SFMI) và PJICO; 
- ThUc d.y ye phIa SFMI dê triên khai có hiu qua các cam kêt ho trq cüa SFMI cho 
PJICO theo nhu thOa thun hçp tác chin hrçic dã di.rqc k kêt. 
- Theo dOi và chi dao các Cong V1C khác theo sr phân cOng cüa Chü tjch HDQT. 

Hot dng các Tiu ban thuc HDQT: 
Ban T6ng hçrp — HDQT 
Thrc hin chirc näng tham muu, giüp vic cho Hi dông quãn trj trong Cong tác 

quân 1 và giãi quyêt các cong vic trên tat câ các 11th virc hot dng cüa TOng cOng ty: 
Nghiên cüu djnh huâng chiên luçic; theo dOi vic triên khai ké hoch kinh doanh, các 
h9at dng tài chInh-kê toán hang nàm, hot dng dâu tu, cong tác tO chirc lao dng tiôn 
lixang; 1p chuang trmnh, k hoch hot dng cña HOi  dong quãn tn; tO chic chuân bj 
chumig trInh, ni dung, tài 1iu phc vi cuOc  hop, ghi chép nOi  dung các biên bàn, tO 
chirc vic thông qua nghj quyêt cüa HOi  dOng quàn tr, giüp vic Hôi dOng quãn trj giám 
sat qua trInh t chüc thirc hin; tong hqp ni dung, 1p chtrng trInh và phOi hqp vài các 
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phOng ban chrc nãng cüa Tng cong ty trin khai thrc hin thu tiic tin hành hop Di hi 
cO dông, theo dOi qua trInh to chi.rc và kêt qua thc hin Nghj quyêt cüa DHDCD 

Ban Kim toán 
Th?c hin chrc näng kiêm tra, giám sat trên cci sâ nguyen täc dOc  lip, to chüc thirc 

hin báo cáo HOi  dông quãn trj theo quy djnh dê kp thai Co CC bin pháp diêu chinh 
hcip l dam bão các hot dng kinh doanh cUa Tong Cong ty tuân thu dung các quy ché, 
quy djnh cüa Tong cong ty và cüa Pháp lut.. 

Ban Kim toán ni bô trrc thuc Hi dng quán trj do Hi dng quãn trj quyt dnh 
thành 1p và ban hành Quy chê to chc, hoat dng cüa Ban kiêm toán ni b phU hp vâi 
Diu l Tong cOng ty và quy djnh hin hành cüa Pháp lust.  Trên c sâ quyêt djnh cüa 
Dai hi dOng cô dong, Tong cong ty cO phân bão hiêm Petrolimex hoat dng theo mô 
hInh quãn l2 tai Diem b, M%ic 1 Diêu 134 Lut Doanh nghip so 68/2014/QH13. 

2. T/,à lao và các khoân lçri (c/i cáa Hi &ng quán trj, Ban T6ng gidm dc 

a) Lucmg, thuOng, thu lao, các khoán lçii Ich nãm 2019: 

* Hi dng quán trj: Mirc lwing và thu lao cüa Hi dng quán trj thirc th trong 
näm 2019: 2.032.675.000 dOng. 

* Ban Tng Giám d6c (06 nguôi): Mirc luorng  và thu lao cüa Ban Tng Giám dc 
thi.rc tê trong näm 2019: 5.382.200.000 dông. 

b) Giao djch c phiu cüa c dông ni b: 

Ten t chüc: Tng Cong ty c phn Tái bâo him Qu6c gia Via Nam 
Hç và ten ngi.thi ni bô là ngu?ii có lien quan den to chuc thirc hin giao djch: Ong 
Nguyn Mmnh Linh 
SO luçing cô phieu näm giU truâc khi thirc hin giao djch: 3.229.048 cô phiêu 

- So lung cô phiêu dä giao djch ban: 3.229.040 cô phiêu 
- So luçing cô phiêu nàm giU sau khi thrc hin giao djch: 8 co phiêu. 

c) Hçip dng hotc giao djch vài c dOng ni b 

Giao djch gifla Tng cong ty c phAn bão him v doanh thu phi báo him vâi 
Tp doàn Xang dâu Via Nam (là cO dOng lan) là 480,884,749,259 dOng, trong do 
Van phông Tp doàn là 258,533,746,954 dOng, COng ty CP vn tái xàng dâu 
VITACO là 23,038,920,585 dong. 

- Các khoàn phái thu tai  ngày 31/12/2019 cüa Tng cOng ty cO phân bão him 
Petrolimex vài Tap doàn Xäng dâu Vit Nam là 19,555,849,110 dông, trong do 
Van phong Tp doàn là 14,221,978,791 dông, các don v thuc Tap doàn Xang 
dâu là 5,333,870,319 dOng. 

d) Thirc hin các quy djnh v quán trj cOng ty: Thirc hin theo dung quy djnh cüa pháp 
lut 

VI. BAO CÁO TA! CHINH 

1. Y kin kim toán 
Báo cáo tài chInh hp nhât kern theo d phán ánh trung thrc và hp l, trên các 

khIa canh  tr9ng yëu, tinh hInh tài chInh cüa Tong Cong ty tai  31 tháng 12 näm 2019 cüng 
nhu két qua hoat dng kinh doanh và tinh hInh kru chuyén tien t cho näm tài chInh kêt 
thüc cüng ngày, phU hçip vâi các Chuân mirc kê toán Vit Nam, He thông kê toán Via 
Nam và các quy djnh hin hành cO lien quan tai Via Nam. 
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TONG GIAM DoC 

iI JIàm 

2. Báo cáo tài chInh thwc kiêm toán 
Báo cáo tài chInh hçip nhât kern theo d dà duçic kiérn toán bao gôrn bang can dôi 

ké toán hçip nhât tti ngày 3 1/12/2019, báo cáo két qua hot dng kinh doanh và báo cáo 
tInh hmnh luu chuyên tiên t cho näm tài chinh kêt thüc cüng ngày vâ các thuyêt minh 
kern theo duçc Ban Tong Giárn dôc Tng cong ty phê duyt phát hânh ngày 10/03/2020 
vá dwic cong bô tti website: https://www.pjico.com.vnldanh-muc-tai-chinh-co-
dong/bao-cao-tai-chinh  ./. p.— 
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