
BAO CÁO CUA TONG GIÁM BOC 
TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

TA! BA! HQI BONG CO BONG THU'O'NG NIEN 2020 

Kin/i t/zu'a Qufi ci dông, Qufl vj ctii biéu! 

Thay rnt Ban Tng Giám dc Tng Cong ty c phn báo him Petrolimex, tôi xin trInh bay 
báo cáo cüa Tong Giám doc ye Kêt qua hot dng kinh doanh näm 2019; Giãi pháp và djnh huâng 
kinh doanh näm 2020 nhii sau: 

PHAN I 
TiNH HINH THU'C HIN KE HOACH KINH DOANH NAM 2019 

1. BOI CANH KINH TE V MO 

Nãm 2019, Kinh t Viêt Nam vn tip t11c duy trI duqc mirc d tang tri.râng on djnh, tuy nhiên có xu 
hithng chm Ii do phãidôi mt vOi nhiu thách thirc và can cãi thin các yêu to kinh doanh dé dam 
báo mic tiêu phát triên on djnh, ben vüng. 

Tang tri.râng GDP uâc khoãng 7,02%, dir báo s hoàn thành và vix't miic tiêu ChInh phü d ra; 

XuAt nhp khAu hang boa tang cao, uOc tInh tng kim ngch xUtt nhp khAu hang hoá Ca nãm dt 
520 t' USD, tang 10% so vOi nãm 2018; 

TInh hInh th1rc hin vn du tu Co chuyn bin tIch circ vi nhiu nãng hrc san xut mâi thrçc bô 
sung. Môi tnIng kinh doanh tiêp t1ic di.rçc cai thiên. 

2. TH! TRUtNG BAO hEM VIET NAM 

Theo s 1iu thng kê cüa Hip hi Báo him Vit Nam, thj ph&n cüa Top 5 cong ty báo him phi 
nhân th9 dan dâu tiêp tic giám t1r 63% näm 2015 xuông cOn khoáng 58% trong nàm 2019. 

- Cong ty c phn Báo cáo Dánh giá Vit Nam (Vietnam Report) chInh thirc Cong b danh sách 10 
Cong ty bão hiêm uy tin näm 2019, PJICO dirng vj trI thir 3 sau Báo Vit và PVI. 

- Quc hi khóa XIV, kS'  h9p 7 dä thông qua Lut sira dM b sung mt s diu cUa Lut Kinh doanh 
bão hiêm có hiu hrc thi hành t1r ngáy 01/11/2019 quy djnh vic sira dôi, bô sung Lut kinh doanh 
bão hiêm ye djch yu ph1 trg bão hiêm, djch yu bão hiêm phi biên giâi. 

Theo báo cáo VAMA - Hip hi các nba san xuAt 0 to Vit Nam, luçmg xe tiêu thii toàn thj trung 
tang truâng khoãng 16%, day là co hi tot cho nghip vi báo hiêm xe Co gith lay 1i dà phát triên. 

Các doanh nghip báo him y.n dang tip tVc  dAu tu mmnh yào nghiên cüu yà áp ding cong ngh 
bão hiêm cüng nhix kêt nôi yâj các dôi tác cOng ngh dê phán phôi báo hiêm tr%rc tuyên. 

- Thi trithng tái bão him nam 2019 có rt nhiu khó khan nhix: Swiss Re ri1t ra khOi thj tru&ng Vit 
nam vàIhoc giám t' 1 tham gia tái bão him và/hoc khong lam nhà tái báo hiêm dirng dAu; Các 
cOng ty Ión dêu g.p rat nhiêu khó khan trong yjéc tim nhà tái báo hiêm dirng dâu do t' 1 ton that 
1n, nhà TBH dirng dáu quyt djnh tang phi tái báo hiêrn yà that chat các diêu kiên tôi thiêu dê 
kiêm soát rüi ro; Th trnng xuât hin mt sO nhà tái bào hiêm dng dâu mi nhu R+V, SCOR Re; 

TInh trng tàu cá nm bi dang xãy ra ngày càng ph bin, trong do CO không It các tàu cá dOng 
mâi theo nghj djnh 67, sau th?i gian ngn di yào hoat dng dà bj thua 1, cam chüng, dn den hang 
bat các tOn that nhi.r may móc hix hông, than tàu bj gi set nng phâi son iai, mat ngix lu&i ci, ton 
that toàn b. 
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- Tinh hInh mua lü trong näm 2019 din bin phi'rc tap, khó dr doán. Tinhdn tháng 10/2019, ngp 
lijt vn xãy ra ô các thành phô kin nhu: Tp.Hô Chi Minh, Tp. HàNi, Can Tha. Dtc bit ngp 1iit 
xãy ra nghiêm tr9ng nhât trong 30 näm trâ 1a  day  tai  2 thành phô Thai Nguyen và Vinh gay thit 
hai Ca V ngi Va tâi san. 

3. KET QUA CHUNG CUA PJICO: 

Tng doanh thu phi báo him gc (chiia bao gm bão him tàu cá Nghj djnh 67/CP) nAm 2019 dtt 
3.048 t' dông, tang trithng 10% so vói thrc hin nãm 2018 và hoàn thành 103% kê hoach. D.c 
bit, Tong Cong ty dà ghi nhn nhiêu Don vj (khoãng 40/60 don vj) hoàn thành sam kê hoach 
doanh thu và duy trI mirc tang trithng cao trong näm 2019. 

Nu tInh doanh thu phi báo him tàu Ca theo Nghj djnh 67/CP thI tng doanh thu phi bão him gc 
dtt 3.066 tang 9,1% so vâi näm 2018. 

Bi thithng bão him g& khoãng 1.245 t dng (chua bao gm báo him tàu Ca theo Nghj djnh 
67/CP), chiêm khoãng 41% doanh thu bão hiêm gôc, giãm 3,9% so vai 2018. 

Tng igi nhun truâc thu dt 200 t dng, hoàn thành 109% k hoach lçi nhun näm 2019 và tang 
truâng 12% SO vai 2018. 

Nang suAt lao dng binh quân dat  1,95 tST dng/ngiiai/nam, tang 9,2% so vâi 2018 (doanh thu tang 
truang 10%, trong khi so 1i.rçng lao dng binh quân giãrn so vai 2018). 

4. KET QUA CAC NHOM NGHhIP VU: 

Co cu doanh thu bão hiém gc theo nghip vy (Don VI:  t' dông) 
(K/tong bao gOm tàu Ca tlzeo Nglij djn/z 67/CP) 
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Thuc hiên k hoich kinh doanh bão hiêm 12 tháng nàm 2019 (DVT: t dong) 
(So liçii chica bao gOni doanh thu bOo hiêm tàu cá theo Ngh/ djnh 67) 

STT Nghip VU BH Kê hoach 
2019 

Thtrc hiên 
2019 

T J thtrc hin (%) T 1 bi 
thu*ng 
BH gôc 

2019 

Tang/giãm 
bii thtrô'ng 
sov6i2018 HTKH 

Täng/giãm 
sov6i2018 

I Xecagiài 1.158.000 1.282.674 111% 20,8% 52% -12,6% 
2 Sñc khOe 5 14.000 379.877 74% -25,5% 36% -0,7% 
3 Hànghóa 295.000 281.182 95% -2,4% 11% 5,7% 
4 Tàu tliüy 276.864 276.392 100% 3,9% 58% 23,8% 
5 Tâi san, H6n hçrp 580.000 686.555 118% 30,8% 23% -13,9% 
6 Dir an, k thuât 132.000 115.248 87% 1,2% 68% 3 0,9% 
7 Hang không 9.136 26.698 292% 347,4% 62% -338,6% 

Tong cong 2.965.000 3.048.627 102,8% 10,0% 41% -3,9% 

4.1. Bão him Xe co' giói 

Doanhthu bOo hieni xe ccr giái nãm 2019 dat 1.282 t)' dng, tang trithng 20,8% so vái näm 2018, 
tj' lç bOi thzthng báo hiêm gOc 52% giOm 12,6% so vái 2018. Toàn thj trithng bOo hiêm xe co' giái 
tang lrithng khoáng 13,2%. 

Theo s6 1iu thng kê tir VAMA, thng doanh s6 ban hang cüa toàn thj trithng tInh dn ht tháng 
12/2019 tang khoãng 16% so vi näm ngoái. Dê tn dirng trit dê co hi tr thj trlxng, trong näm 
2019, Tong Cong ty dä triên khai các chixong trmnh dOng b thiic day khai thác nghip vi bão hiêm 
ô to trên toàn h thong, tuy nhiên vn tp trung vào các dOi trgng bão hiêm có t' l ton that thâp, 
khai thác có hiu qua. Nh do, t5' 1 bOi thix?ng bão hiêm gOc toàn h thông giám khoãng 15% so 
vài 2018. 

Ngoài ra, d có duc kt qua nêu trên, PJICO cüng trin khai nhiu giãi pháp thj trung, h th6ng 
mang tInh dOng b nhu triên khai các dir an hçp tác vi các hang xe lón; xây drng báo cáo BI phân 
tIch dtr lieu; triên khai cac cong c1i tInh phi; triên khai quyêt 1it cong tác giám sat chat lixcng djch 
v11 giám djnh bOi thi.thng;. 

Xây drng, ban hành quy tc và biu phi báo him 4t chit xe co giâi mri cO hiu hrc áp ding t1r 
01/01/2019, áp dicing müc khâu trir tôi thiêu 500 ngàn dOng/vi ton that. 

4.2. Bão him Sü'c khOe 

Doanh thu näm 2019 dtt 379 t' dng, tang trixâng am 25% so vói näm 2018 và chi dt 74% k 
hoach doanh thu cã näm. Doanh thu bào hiêrn src khOe giàm là do Tong COng ty dã chU dng rà 
soát và khOng tái tçic dôi vOi các djch vit bão hiêm Healthcare có t' 1 ton that cao trên 70%; Siêt 
chat diêu kin diêu khoãn nghip vi dê hn chê phát sinh ton that; Ngoài ra, gp khó khän trong 
khai thác san phâm bão hiêm sinh mng cho ngrñ vay tin chap, day là san phâm báo hiêm dóng 
gop gân 200 t' doanh thu trong näm 2018. 

TI bi thumg gc khoáng 36%, giãm 0,7% so vài näm 2018. Näm 2019, PJICO chü dng không 
tái tuc và han chê khai thác các dich vu có ton that cao. 

Rà soát chat chë các rüi ro và diu chinh co ch kinh doanh di vi san phAm bão him chäm sOc 
sic khOe qua kênh rnOi gii, hithng dn don vj ye nghip vi, chào phi dOi vOi các djch vii tái tiic 
Healthcare, loai bO các djch vi có t' 1 ton that cao hon 75%. 

K kt hcip tác vâi các bnh vin, phOng khám cO uy tin trên toàn quc d ma rng h thng bão 
lành vin phi bao grn cà ni trü và ngoi trU nhäm nâng cao chtt lucrng djch vi bôi thumg và khã 
nàng cnh tranh trên thj trithng. 
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4.3. Bão hiêm Hang hóa 

Doanh thu nghip v bão him hang hóa PJICO näm 2019 dt 281 t' dông, không tang truâng so 
vOi näm 2018 và hoàn thành kê hoich näm 2019. Cüng vOi do, doanh thu bão hiêm hang hoa 
cüa toàn thj trung cüng cO tôc d tang trung rat thâp, khoang 1% so vOi 2018. Khó khän chung 
cüa thj tru&ng là vic nhp khâu thirc an chän nuoi giãm mnh do ãnh hung cüa djch tã 1cm Châu 
Phi. 

Bèi thu?rng nghip vi hang hóa näm 2019 eüa PJICO khoãng 30 t dng, t' 1 bôi thtrng khoãng 
11%, thAp ho'n khoãng 14% so vOi ti  1 bôi thung nghip vi hang hóa cüa toàn thj truOrng (25%). 

4.4. Bão hiêm Tàu thüy 

TInh dn 3 1/12/2019, doanh thu nghip vi1 bão him tàu thüy toàn h thng (khong bao gm tàu cá 
N067) dat  276 t' dông, tang truâng 3,9% 50 vi 2018 và hoàn thành 100% kê hoach näm 2019, 
trong khi do doanh thu phi cüa thj tri.thng bão hiêm tàu thUy giãm 2%. 

Phi hçp vii Ciic Dang kim Vit Nam d trin khai dào tio, gii thiu cho các Dang kiêm viên 
ye nghip vi bão hiêm P&I và các hi.râng dan, thông báo mOi cüa Hi P&I. Phôi hçip vâi nghip 
v11 bão hiêm Hang hOa dê to chirc 02 khóa dào tto nghip v11 cho trong nãm 2019. 

Ban hành quy trmnh sira di b sung khai thác, b6i ththng tIch hp htróng dn nghip vii bão him 
tàu thüy nam 2019. 

Tmnh hInh tn thAt nghip v11 tàu cá ND67 din bin phic tap, tInh trng tàu cá nm b din ra ph 
biên, hoat dng thua 16 dn den hang 1ott các ton that, tác dng manh  me den hott dng kinh doanh 
bão hiêm tàu Ca 67 cüa PJICO nOi riêng và thj trithng nói chung. 

4.5. Bão him Tài san - H6n hqp 

Doanh thu nghip vi Tài san — H6n hqp nãm 2019 theo s 1iu uâc dat  686 t dng hoàn thành 
118% ke hoach giao Ca nàm và tang tniâng 30,8% so vâi 2018, trong khi thj tr1xmg tang trirâng 
khoãng 28% so vâi nam truOc. 

T' 1 b6i thix?rng nghip vii tài san h6n hqp nam 2019 khoáng 23% giãm 14% so vó'i 2018. 

Mót s cong tác dat dlQc trong nãm 2019: 

Trin khai chuang trInh thüc dAy nhOm nghip vi bão him tài san, h6n hcip trên phm vi toàn 
quôc, tp trung áp diing vao các nhOm rüi ro thâp nhu Cat 1,2,3. Theo dánh giá chung, chuong trInh 
dà tao  duc dng hrc cho 1irc 1i.rçng khai thác ban hang, dâ cO rat nhiêu các can b và DGn vj nhn 
drçc quyêt djnh khen ththng tir Tong Cong ty, gOp phân tang truâng manh  me cho nghip vi Tài 
san hon hçip trong näm 2019. 

Ben canh  do, do thj tru'O!ng dä cO nhiu vii tn thAt lien quan dn cháy n xãy ra, chü yu thuc 
nhOm rüi ro Cat 4, Cat 5 nhu Meisheng Textile, White Feather, Phü Lam, Western Pacific...; vi 
4y, các ben trong do cO PJICO dà that chat khai thác vói nhóm rüi ro nay dông th?ñ t' 1 phi bão 
hiêm và nhn thirc cUa ngithi tham gia bão hiêrn cüng dã ducic nang len. 

Trin khai nhp 1iu tp trung nghip vii tài san, h6n hçip tai  Van PhOng Tng Cong ty k tü ngày 
25/03/2019 tren h thông Core Premia. 

- Trin khai quyt 1it cOng tác do h.r?ng giám sat dc ltp chAt hxcng giám djnh b6i thixmg di vOi 
nghip vii tài san, Mn hp. 

4.6. Bão him Dr an, K5 thut 

Doanhthu näm 2019 cüa PJICO dat  khoãng 115 t' dng, tang 1% so vOi nam 2018, hoàn thành 
87% ke hoach näm 2019. Môt sO dan yj  thanh yien dà tang ctrng khai thác nghip vii bão him k 
thu.t trong nam 2019 nhii PJICO Ha Ni, PJICO Ngh An, PJICO Thang Long, PJICO Hãi Duang. 
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Ngoài ra, PJICO cüng là nhà bão him chInh cho mt s dr an mi nhu Nhà may xir l' niiOc Yen 
Xá, Dr an Di.rô'ng Vành dai 2 trên cao,... 

T5i l bi thuô'ng nghip vi1 bão him k5 thut nãm 2019 khoàng 68% tang 31% so vài näm 2018. 
T' 1 bi thuô'ng gôc tang cao là do giãi quyêt mt so ho sa bôi thirô'ng cüa nhctng näm truOc day 
nhu Nhà may thüy diên Dakai, cãng DKC, Vingroup,... tuy nhiên các hôso trên dã di.rqc trIch 1p 
dr phông dày dü và t' 1 tái bâo hiêm cao nên không ành hi.thng tr9ng yêu den kêt qua hot dng 
kinh doanh. 

4.7. Bão him hang không, nàng luçrng 

DAu näm 2019, PJICO dã tharn gia dng bão him cho 02 di tàu bay ló'n là Vietjetair và Bamboo 
Airway vi t l dông bão hiêm lan luçit là 10% và 15%. Trong qu 2 và 3 näm 2019, PJICO chInh 
thirc nhn du?c thông báo tü Vietjetair nâng t' l dông bão hiêm cüa PJICO tr 10% len 20%, 
Bamboo Airway tang tir 15% len 20%, dung theo mic tiêu dê ra cüa Tong Cong ty trong näm 2019 
và diêu nay cüng chirng minh dixçc näng 1irc cung cap djch v1i bão hiêm cüa PJICO trong nhóm 
nghip vi nay. 

Doanh thu nghip vi bão him hang không trong näm 2019 dt 26,7 t tang trithng 347% so vài 
näm 2018 và dã gop phân nâng cao vj the cüa PJICO trong thj tnthng báo hiêm hang không Vit 
Nam. 

4.8. Khai thác qua môi giói — Bancassurance 

KEI qua kin/i doanli máng nzoi giói 

- Doanh thu näm 201? mãng môi giOi dt kt qua 212 t' dng, tang triiông 24% so vâi nãm 2018 và 
hoàn thành I 00%kê hoch näm. TSr  l tái Wc tot (>90%), tang t5' l tham gia dOi vOi các djch viii 
tái tiic không có ton that. 

KI kt di.rçc mt s hçp dng bão him rnOi, san phAm mOi nhir bão him cho din thoai di dng, 
bão hiêm nhà may Yaginn. Xây dirng môi quan h tot vOi các doanh nghip môi giài giüp PJICO 
cO nhiêu ca hi và tiêp cn vOi nhiêu djch vi mOi. 

Két qua kinh doanh mãng Bancassuarance 

Näm 2019, doanh thu dat ducic dix kin là 180 t5i dng, giãm 40% so vi nam trixâc, chi dat  40% 
kê hoach näm 2019. Nguyen nhân cüa vic doanh thu giãm manh  là do PJICO gp nhiêu khó khän 
và tam  dirng khai thác san phâm sinh mang vay tin chap dôi vâi cac dOi tác lan nhu Fe Credit và 
VP Bank dê kién toàn laj b san phâm, giãm thiêu rüi ro trong qua trInh khai thac san pham nay, 
ngoài ra kênh Bancas dang là mt kenh mang 1i nguOn doanh thu lan, diêu nay cüng dn den sij 
canh tranh ngày càng gay gat gifla các Cong ty bão hiêm d chiem lTnh thj phân. 

4.9. Cong tác quãn 15, phãt trin kênh ban hang qua h thng dii 1 

Doanh thu ban bão him qua h thng cac cira hang xang du thuc Petrolimex nãm 2019 dat  160 
t5' dông hoàn thành 103% kê hoach, tang tru1ng 15% so nam 2018. 

Tang Cong ty dã phi hp vâi các dn vj thành vien và cac cong ty xäng dAu thirc hin tuyn diing, 
dào tao  duc 26 khóa cho 1.943 hçc viên. Tong so dai ! tInh thai diem 30/12/20 19 là 1.700, trong 
do 1.563 là dai  1 cá nhân và 137 dai  l t chrc. D dam bão chat 1ixçng dai 1Sr, Tong Cong ty cüng 
lien tuc kiem tra, rà soát tir xa dong thai phôi h?p  cüng các doàn cOng tác cüa Tong Cong ty den 
các dan vj dê kiêm tra hoat dng dai  1, chirng chi dào tao,  cOng nçi phãi trã hoa hông dai  1g... 

4.10. Hot dng tái bão him 

Thirc hin theo phuang an Tái bão him dã duqc Hi dng quàn trj phê duyt, nam 2019 PJICO dA 
thành cOng trong vic tái flic chisong trinh tãi báo him dam bão antoàn va hiu qua, tao  sr linh 
hoat cho khai thác gOc. Hoat dng tái bão hiem dã dat  thrc nhng kêt qua näm 2019 nhu sau: 
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• PhI nhucing tái báo him: 885 t dng (bao gm P&I quc t) hoàn thành 110% k hotch 

• Hoa hông nhuçrng tái bão him: 198 t' dng (bao gôm P&I quôc tê), hoàn thành 110% ké 
hoach 

• Doanh thu nhn tái bão him: 166 t' dng, hoàn thành 101% k hoch 2019 

4.11. Hoit dng dãu tu 

Doanh thu hot dng tài chinh näm 2019 dtt 230 tT dng, hoàn thành 102% k hoch näm, tang 
trixâng 2% so vâi näm 2018. Trong do, doanh thu dâu ti.r tài chInh (trr hot dng tiên giri) dt 56 
t' dông, hoàn thành 100% kê hoch näm 2019. 

Tng Cong ty dang thirc hin danh mic du tu theo hrOng du tu giá trj và linh hoat theo xu hi.xâng 
thj trtr?ng, nm bat co hi hin thirc hóa igi nhun các khoãn dâu tu. Tong Cong ty cüng dang rà 
soát dánh giá hiu qua các khoãn dâu tu chimg khoán, các khoãn gop von và dê xuât các phi.ro'ng 
an thoái von phü hcp. 

s. CAC HOAT BONG QUAN TR! KINH DOANH 

5.1. Cong tác ti chfrc nhân sçr, lao dng, tin hro'ng, dào tio, chat hrçng 

Tip tiic rà soát, kin toàn 'a  co cau t chüc mt s don vj theo huâng tinh gun, hiu qua, phü hgp 
yêu câu kinh doanh, trong do co PJICO Vüng Tàu và PJICO Long An. Thành 1p mOi PJICO Bach 
Däng ti thành phô Hãi PhOng, ma rng mng luOi, gia tang thj phân cüa PJICO tai  các thành phô 
trirc thuc Trung Uong. Kêt qua là PJICO Vüng Tàu, Bach  Dang hoàn thành sam ké hotch kinh 
doanh näm 2019; PJICO Long An bat dâu dà on djnh laj  kinh doanh và quán l)'. 

Quãn l tt djnh biên lao dng, dam bão näng suat, hiu qua và thu nhp cho nguai lao dng: Tng 
so lao dng hin tai  1.570 nguai, tuyên diing mOi 110 nguai, châm dtrt HDLD 156 nguai; näng 
suât lao dng bInh quân 1,94 t' dông/nguôi/nam, thu nhp binh quân dt 17 triu dOng/ngu?ñ/tháng, 
tang 14% so vOi 2018. 

Phi hçp vâi Vin dào tao  qu6c t Andrew t chüc thành cong 03 khóa dào tao  Mini MBA cho gân 
140 h9c viên là các can b lAnh dao  chü chOt nhäm nâng cao kiën thirc, kha näng quãn trj. Dào tao 
04 khOa k5 nang phiic vi khách hang chuyên nghip cho 60 CBNV thuc Bô phn Giám djnh bôi 
thixang nghip vii 0 tO tp trung tai  khu virc Ha Ni và thành phô Ho ChI Minh; 04 khOa k näng 
tiêp thj và ban hang cho 193 CBNV; 02 khOa dào tao  nghip vi hang hãi cho 142 nguai; cü 20 
CBNy tham gia KhOa dào tao  co bàn ye Bão hiêm Phi nhân thç và 03 CBNV tham gia khOa dào 
tao ye Giám djnh bôi thuang nghip vii xe co giâi do Cuc QLGSBH tO chüc, to chirc 10 khOa dào 
tao nâng cao nghip vii tai  nuâc ngoài vOi khoang 20 lugt CBNV... Tong so lugt can b tham gia 
các hoat dng dào tao  nghip vii, k nàng len den 659 nguai. 

T chac và phat dng phong trào thi dua "NuO'c rut - V dIch" tp trung day manh  cOng tác khai 
thác bàn hang trong Qu 4, phân dâu hoàn thành và hoàn thành vu9t mtc kê hoach doanh thu mi 
don vj dugc giao nàm 2019. Kêt qua cO 40/60 Don vj hoàn thành sam kê hoach doanh thu truórc 
3 1/12/2019. 

Hoàn thành cOng tác tái dánh gia và cAp chirng nhn ISO 9001:2015 cUa T chüc danh giá quc t 
Bureau Veritas Certification (BVC). 

Tip tiic trin khai sâu rng d%r an do hthng, danh giá kt qua cOng tác KPI tai  Van phOng Tng 
Cong ty và PJICO DOng Do, áp dicing de thanh toán tiên luong, chê d cüa toàn b can b tai  Van 
PhOng TOng COng ty. Bat dAu áp diing và triên khai do lirang KPI "cá nhân" cho timg PhOng/Ban 
tai Van phOng TOng COng ty. 
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- Tip ti1c nâng cao ch&t luçmg nhân sr thông qua cong tác dào tao  chuyên mon nghip vii nhu chirng 
chi EXAM FM cüa Hi Actuary; dào tao  phát triên k5 näng ban hang, tO chirc các khóa dào tao 
niiâc ngoài,.. .(dA có 02 can b thi dO cà 02 chirng chi cüa Hip hi Actuary Hoa KS'). 

5.2. Cong tác quãn iS'  tài chinh 

Báo dam an toàn và sir n djnh cüa h thng tài chInh k toán Tng COng ty, dng thôi han  ch ti 
da các rüi ro cüng nhu kiêm soát cht chê dê không xãy ra các sir cô, vi pham quy dinh, pháp lut. 

Trong näm 2019, thrc hin viec kim tra, hixng dan, quyt toán djnh mirc chi phi kinh doanh näm 
2019 và rà soát cong no cho 13 dcn vj: PJICO Ben Thành, Sài Gôn, Gia Djnh, Dông Sài Gôn, BInh 
Duong, Dng Nai, Thang Long, Dông DO, Ha Ni, Ha Thành, Ca Mau, Long An, Bach  Dang. 

T chxc tp hutn nghip vii k toán tài chinh nhm nâng cao trInh d chuyên mOn nghip vii, cp 
nht chInh sách, chê d mOi cüa Nhà nixOc bao gOm mt sO chuyên dê nhtr Quy djnh quãn iS'  tài 
chInh mâi; Phuang pháp trIch 1p dirphOng nghip vii; H thông báo cáo mcii trên phân mêm 
nghip vi; Lixu tri~ chrng t1r sO sách kê toán, chuyên dê Quy trInh hóa don din tr,... 

5.3. Cong tác quãn iS',  thu hi Cong ncr 

Tng cOng ncr phãi thu toàn Tng Cong ty khoãng 927,97 t5' dng, giám 11,95% so vâi närn 2018, 
trong do 150,3 t5' dOng là ng phãi thu khó dôi, tang 0,24% so vOi näm 2018 (tang 0,36 t5' dOng). 

Ncr phãi thu v phi bão him gc khoàng 581 t5' dng, chim 19,73% doanh thu, giãm 15,18% so 
vâi dâu näm. Trong do nç không có khã näng thu hôi là 107 tS'  dông, giãm 4,95 tS'  dông so vOi dâu 
näm. 

5.4. Cong tác kiêm soát ni b 

Näm 2019, t chirc và tin hành kim tra kim soát toàn din, theo chuyên d tai  22 dan vj thành 
viên; Hu kiêm thu6ng xuyên tai  Ha Ni dê khuyên nghj khãc phic hoàn thin cOng tác giám djnh 
bOi thuing 0 tO. 

Khuyn nghj cong tác khai thác, cAp don bão him, trIch Ip dir phOng bi thixmg, cOng tác giám 
djnh, bOi thithng nghip vii báo hiêm, thirc hin quy trInh nghip vii ISO và các quy djnh lien quan. 

Xác minh tn thAt thu cá, tAu thüy ni dja, báo him 0 tO có tinh tit triic 1çi bão him và bão him 
giáo viên hoc sinh: 18 h.rçt tai các tinh BInh Djnh, Ngh An, Hãi Phông, Quáng Ninh, Quãng BInh, 
Quang Trj và Binh Phuâc. 

5.5. Cong tác triên khai ü'ng diing phãn mm cong ngh thông tin 

Thãnh ltp Ban dr an xây dirng chin 1uçic cOng ngh thOng tin trong giai doan näm 2020-2025 (dà 
to chüc xong ni dung kháo sat cOng ngh thông tin phitc vçi xây dimg chiên luqc CNTT trén toàn 
h thông). 

- Hoàn thành biic dAu dir an nâng cAp h thng phn mm k toán len phiên bàn mOi và tIch hcTp 
vói hóa don din tr. Chuân bj cho dir an nâng cap Premia len giao din Web Portal. 

Tip tic hoàn thin phAn mm dir phông bi thithng xe co giOi, nâng cAp len phiên bàn 2.0 d kim 
soát rüi ro bOi thxOng, cOng tác trIch 1p  dir phông nghip vi,i cüng nhi.r phiic vii báo cáo quãn trj 
kjp thai. 

- Trin khai nhp 1iu khai thác, bi thtthng tp trung trên Premia cho toàn h thông Tong COng ty 
dOi vi nghip vii Tài san, Dr an, KS'  thut (bao gOm cã Hn hçTp). 

- Ban hành quy trinh v Xr iS'  h thng mang, may tinh, Quy trInh cAp phát quyn và tài nguyen 
cOng ngh thông tin, Quy trInh xay dmg, nâng cap phân mêm rng diing cOng ngh thông tin, Quy 
trInh cap phát quyên sir diing phân mêm Premia. 
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5.6. Cong tác Tong hqp, pháp ch 

Dam báo h thng báo cáo cho các co quãn quãn 1, các cuc hQp Dai  hi dng c dông, Hi dông 
quãn trj, Tong kêt, So kêt dáp i.rng dung yêu câu và dung tiên d. Phôi hçip vâi các Phông!Ban to 
chirc thành cong các Hi nghj so kêt 2019, DHDCD thuorng niênInhim kS'  20 19-2023, Hi dông 
quãn trj,. 

Hoàn thãnh và duy tn kt qua dir an xp hang tin nhim thung niên do t chi.rc AMBest xp hang 
giai doan 20 19/2020 vói kêt qua Nang 1irc tài chInh B+, triên v9ng on djnh. 

Thirc hin t& Cong tác diu phi các cuc h9p vâi Di tác chin li.rçc SFMI; cii the, triên khai các 
khóa dao tao tai Van phông Tong Cong ty ye nghip viii xc co gii và trirc tuyên; triên khai các dir 
an da duc hai ben thng nhât nhu Tái bão hiêm, thOa thun h?p  tác vâi Wooribank, tái tiic hp 
dông dông báo hiêm xe co giOi cho di xe cüa SVI và các doanh nghip Han Quôc,... 

Cong táC pháp chê dã thirc hin tt vic tham muu pháp l, kim soát vic tuân thu cho Ban diu 
hành và CáC don vj, phông ban b phn lien quan. Tong so v'.i phát sinh khii kin trong näm 2019 
là 13 vi, PJICO dã dóng duçc 5 vii tranh chap, giám t' 1 bôi thiRng sO tiên hon 13 t' dông. 

5.7. Cong tác dlch  vi khách hang và truyn thông 

Cong tác giám sat dc 1p chat 1i.rçng djch vii GDBT xe ô to tai  2 Trung tam Ha Ni và TP. HCM 
ye co bàn dã di.rçYC kim soát tir dâu cho dn khâu khão sat mirc d hài lông cüa Khách hang. T' l 
hài lông cüa khách hang tai  2 khu vrc dat  97%, tinh trng giãi quyêt ho so cüa can b GDBT và kê 
toán dä dixc day nhanh dáng kê, muc d hal lông cüa khách hang ye chat lugng Giám djnh viên 
duçic nâng cao. 

- Näm 2019, Tng Cong ty dà M trg v hinh ánh, hoàn thin, chinh trang h thng binIbãng hiu 
tai don vj PJICO; duy tn và mi rng lap d.t h thông pano quãng cáo tai  Cua hang Xang dâu 
Petrolimex; 

Tip tiic tp trung dy manh  cong tác PR, truyn thông trên các kênh nhu truyn hinh, báo mng, 
VOV Giao thông; Tniên khai tIch hçrp mg di1ng Zalo vào kênh ti.rong tác, phiic vii và chäm soc 
khách hang trirc tuyên 24/7. 

5.8. Cong tác Bang, doàn th& các hoit dng cong dng, chäm lo dôi sng can b nhân viên 
và các mt cong tác khác 

LuOn dam bao các tnang thit bj hoat dng t& to môi trung lam yiêc than thin, an toàn dê can 
b nhân vien lao dng sang tao.  Ngoài ra, de thüc day tinh than lam yiêc, dng yjen nhng CBNV 
có thành tIch tot Tong Cong ty luôn khuyên khich to chuc các chi.rong tninh tp trung nhi.r nghi mat 
theo chê d, các dot khám süc khOe djnh kS',... 

Phát dng Giài chay phong trào "PJICO Running for Enyironment" giüp nâng cao tinh thin lam 
vic, muc d gän ket cüa can b nhân viên cUng nhu gOp phân vào các hoat dng gin giü, bao v 
mOi trixng, tir thin,... 

Phát dng chixong trInh Van ngh PJICO The Voice 2020, tao  khOng khI gn két, tang cthng hoat 
dng phong trào van hóa van ngh và hra ch9n các tiet miic hap dan dê biêu din tai  Hi dien van 
ngh nam 2020. 

- Tham gia và huO'ng ung các hoat dng xã hi khác nhu Hin máu tInh nguyen,  Tn an ngày thuong 
binh lit s 27/7, tham gia dOng gop xây drng nhà tInh nghTa, tInh thuong, hoat dng xã hi tir 
thiên tai  các dia bàn Hôa BInh, Trà Vinh,... 
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PHAN II 
D!NH HIJOG, KE HOACH KINH DOANH NAM 2020 

1. Dir báo tmnh hInh thj tru'b'ng 2020 

1.1. Din bin dii dich Covid-19 

TInh dn th?ñ dim ngày 22/04/2020, & 199 quc gia và vüng lãnh th trén the giOi dã có tong cong 
gân 2.500.000 trix&ng hçp nhim Covid-19, trong do dã có trên 177.000 ca tü vong và hcm 450.000 
ca hôi phiic. Các quôc gia bj ânh hix&ng nng nê nhât cüa djch bnh (tInh theo so ca nhiêm) gôm 
có: M5 (586.866 ca), Tây BaNha (170.099), Y (159.5 16 ca), Pháp (136.779), Dirc (130.072), Anh 
(88.62 1), Trung Quôc (82.249),... 

Tai Viêt Nam, dn th&i dim báo cáo có 268 ca nhim, 0 t& vong, 222 ca hM phi1c. D kim soát 
tot tinh tr.ng djch bnh, ChInh Phü Vit Nam dà thrc hin dông b nhiêu giái pháp nhäm han  chê 
tôi da khã nãng lay lan djch bnh cüng nhix các ánh htrâng, tác dng den kinh tê xä hi, tháo g& 
khó khän cho san xuât kinh doanh, bão dam an sinh xà hi trng phó vói djch Covid-19 tai  các Chi 
thj 11, 15 và 16 cüa Thu tiiOng ChInh Phu. 

1.2. Tom hrqc mt s tác dng do di dlch  bnh Covid-19 

- Tang tru&ng kinh t cüa Vit Nam së giãm tc dáng k con 4,8% do tác dng cüa djch COVID-19 
vâ sr suy giãm thrcing mai  toàn cáu, theo di báo vi'.ra dugc Ngan hang Phát triên châu A (ADB) 
cong bô ngày 03/04/2020. To chirc nay nhn djnh kinh tê Vit Nam dang gp nhiêu khó khän do 
dai dich, six bung phat cua dich bênh dA leo thang len môt gial doan mm vao thang 3/2020, tac dông 
mnh den tat ca cac dôi tác thuang mai  và dâu tix quan trçng cüa Vit Nam, hInh thành các Cu SOC 
dOi v&i Ca phIa cung và câu & hâu hêt mi linh v1rc cüa nên kinh tê. Hang bat  1inh virc, tü chê biên 
chê tao,  ban lé, xuât nhp khâu dêu di xuOng trong Qu I. Tang tru&ng dã giám xuOng mirc 3,8% 
trong Qu 1-2020 so vâi müc 6,8% cüa cüng k' näm 2019 

- Nhu cu di 'ai,  4n tái, tiêu dung hang hóa cüa ngu&i dan giãm manh,  giá xäng dâu the giâi lao doe 
ljch sr ye duOi müc 0 USD/thüng. Diêu nay cho thy djch bnh Covid-19 có mirc d ãnh hi.r&ng 
sau rng tOi 1mb vrc bão hiëm hang boa 4n chuyên, hang hóa xuât nhp khâu cüa toàn thj trlx&ng. 
DOi vâi Bão hiêm PJICO, vic krcmg tiêu thii xang dâu giãm và giá xang dâu the gi&i Va trong nuOc 
giâm manh  chixa tmg có, anh hix&ng trrc tiêp den linh virc báo hiem hang hóa Xang dâu cua PJICO. 
Theo ixOc tInh cüa PJICO, dOi vài kjch ban djch bnh ket thOc trong qu 2 näm 2020, doanh thu 
Bão hiem hang hóa PJICO së s'it giãm khoáng 20% so v&i k hoach 2019. 

- VOi trInh trng các phung thirc 4n chuyn hành khách bj dInh tr, d.c bit di vOi linh virc hang 
khOng, các chuyen bay bj cat giam gán nhu toàn b se ãnh hu&ng trrc tiep den doanh thu bao hiem 
hang khOng do Cong ty bao hiem phai hoân 'a  phi bao hiem do tau bay khOng s1r diing. Ben canh 
d, báo hiem trong các lTnh virc vn chuyen hang hóa và 1ung tieu thii xäng dáu, nhien 1iu bay 
cüng sê giam theo. Theo dO, doanh thu phi Bão hiem Hang khOng cUa PJICO i.xàc siit giam tI.r 30% 
den 50%, bao hiem Tau thuy ixâc skit giám tir 10% den 20% so vOi 2019. 

Bão him Xe co gi&i cua PJICO dang có du hiu ch&ng 'a  bt du t1r tháng 03/2020, và dä bat 
dau sit giám manh  trong 15 ngáy dâu tháng 04, nghip v11 Xe Ca giOi cua PJICO chäc chän së tim 
an nhieu rüi ro sit giam doanh thu 1&n dao dng tr khoáng 15 dn 20% so vâi 2019 do khan him 
lucing xe ban ra và ngu&i tieu dung han  che ca khoan chi tiêu lan. 

Do anh hu&ng cua djch bnh Covid-19, tng vn dang k cap mâi, diu chinh và gop vn mua c 
phân cua nba dau ti.r nuOc ngoài (von FDI) trong 2 tháng dâu näm nay dat  gân 6,47 ti USD, chi 
bang 76,4% so vOi cOng kS'  näm 2019. Vic các loai hinh dau tix giam manh  s ánh hu&ng khOng 
nhO den sir tang trlx&ng các doanh thu mâi cua thc loai hInh báo hiem tài san, k thut, dir an trong 
bôi cãnh t' tr9ng các dir an cO vn du tix ngoi du Ui vào Vit Nam ngày càng tang. 
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Khó khän chung cüa nn kinh t da ãnh hxOng trirc tip dn nhu cAu tin diing cüa khách hang (hêt 
Qu 1/2020, tin diing tang 1,3% thâp hon nhiêu so vói mirc tang 3,2% cüng k' nàm 2019) 1am s14 
giám doanh thu, cüng nhu tang rüi ro ye nç xâu do khách hang gp khó khän và thirc hin cho vay 
ru dãi hon nhãm i'rng ciru khách hang. Trên thj tru&ng chirng khoán, nhUng tác dng tiêu circ cüa 

djch bnh dä phãn ánh rO net. TInh den hêt 31/3/2020, chi so VN-Index siit giám mnh (-31%) so 
vth dâu nàm, các nhà du tu nithc ngoài dâ ban rông 33 phiên lien tiêp vOi giá trj ban rông Ca Qu 
I khoãng 9.200 t' dông; giá cô phiêu cüa cac cong ty chüng khoán giãm 28% so vOi dâu näm. Tác 
dng tieu crc cüa djch bnh Covid-19 den lTnh virc tài chinh ngân hang së lam ãnh huâng mnh 
me den hot dng kinh doanh cüa PJICO bat dâu tir Qu 11/2020 do viêc diêu chinh lãi suât, dan 
tOi doanh thu hoat dng dâu tu tài chinh trong 15 ngày dâu tháng 04/2020 skit giãm dáng kê do lài 
suât ngân hang dông lot giám süt. 

Ben canh do, djch bnh Covid-1 9 cüng ãnh hung trirc tip tOi cách thirc 4n hành, to chirc hoat 
dông kinh doanh cüa PJICO. Dê dam bão an toàn cho ngi.r?i lao dng và khác hang, PJICO dã thirc 
hin dông 1ot các giãi pháp tInh huong nhix To chirc lam vic tm thai tai  nhà theo nhórn phân,ca 
each nht; Hn chê mci giao djch vOi các khách hang, dôi tác (trong tn.rng hp không can thiêt); 
Tam hoãn toan bô cac hoat dông chuong trinh tap the, giao kru, kêt nOi, dao tao tap trung, , Diêu 
chinh li các quy trInh phôi hçip, lam vic dê cOng vic din ra thông suôt và hn chê tOi da có the 
các ãnh huâng den hot dng kinh doanh bão hiêm;. 

2. D!nh  huó'ng mt s chi tiêu k hoich kinh doanh näm 2020 

Tren co 5Y tinh hInh, din bin và dánh giá các tác dng hin hUu, tiêu crc cüa djch bnh 
Covid-19 den hoat dng kinh doanh bão hiêm cüa PJICO, trong boi cãnh va kjch bàn djch bnh Covid-
19 duoc kiêm soát và duGc Co quan có thâm quyên cOng bô ket thüc djch trong Qu 2/2020, Tong 
Giám dOc trInh Dai  hi Dông cô dong va Hi dông quãn trj phe duyt mt sO chi tiêu kê hoach kinh 
doanh nam 2020 nhi.r sau: 

Doanh thu bão him gc: khoãng 2.90 1,5 t' dng, giãm khoãng 5%  so vâi s6 doanh thu phi báo 
hiem gOc thirc hin nam 2019 (khOng bao gOm doanh thu phi bào hiêm tau cá theo Nghj djnh 67). 

L?i nhun truâc thu& 180,8 t' dng, giãm 10% so yâj thirc hiên näm 2019. 

Chiacttrc: 12%. 

3. Các giãi pháp ciii th 

Myc tiêu trQng tam trong nãm 2020: 

Toàn h thng n lrc phn du vuçt qua mi khó khän, thách thirc d hoàn thành mic tiêu k hoach 
kinh doanh và kê hoach tài chinh tong hçip theo djnh htxOng cüa Dai  hi DOng cO dOng và Hi dOng 
quãn trj trong näm 2020. Tiêp tic kien djnh vOi miic tieu tang trung ben vüng và hiu qua, tp 
trung phát triên, üng diing và chuyen dOi cOng ngh sO boa vào các quy trinh hoat dng kinh doanh 
bão hiêm dê nâng cao nang suât lao dng, chat lung djch vii va nang hrc canh  tranh, d.c bit trong 
bôi cánh dich bnh Covid-1 9 din bien phc tap, ành huâng manh  me den hoat dng kinh doanh 
truyen thông cüa PJICO. 

Duy tn, cãi thin kt qua xp hang tin nhim Quc th cüa A.M.Best, tim kim Va khc phiic nhtng 
diem tOn tai, han chê cüa h thOng, thay dOi huàng quãn trj, báo cáo theo yêu câu cüa A.M.Best va 
Ban dieu hanh dê ra. 

Tip tiic cüng Tp doan Xang du Vit Nam trInh Thu tuOng ChInh Phu phe duyt d an cho phep 
Tp doàn Xang dau Vit Nam nam gi lâu dài 3 5,1% von diêu l cüa PJICO — day là 1 trong nhUng 
nen tang e PJICO phát triên ben vrng, hiu qua, lâu dài. 
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Dé thuc hiên các muc tiêu lrên, Tong COng ty can tap  Irung vào các cOng vic, giái pháp cy the: 

3.1. Các nhóm giái pháp v kinh doanh bão hiém gc 

• T6ng Cong ty tip tiic theo dOi sat sao cong tác trin khai thrc hin k hoch kinh doanh 
näm 2020 tii các Dan vj, Phông/Ban toàn h thông dê dam bão barn sat tiên d thirc hin 
kê hoach kinh doanh näm 2020. Trên ca si các dánh giá tác dng cüa djch bnh Covid-19, 
xem xét báo cáo dé xuât diêu chinh kê hoch kinh doanh kjp thñ và phü hçp vOi tInh hInh 
và diên biên cüa thj tnrng trong truông hcTp can thiêt. 

• Tip tiic thirc hin co cu 1i san phm chü hrc, ttp trung xây dmg các nhóm giãi pháp thiic 
day ban hang trong và sau giai doan djch bnh Covid-19 nhix: 

> Tang ctxO'ng nhtn din, lan tOa thixcrng hiu, quãng bá hInh ãnh cüa Bão him PJICO bang 
vic thiic hiên truyên thông qua h thông báo din tCr, truyên hInh, Google Ads, Facebook 
Ads, VOV... nhäm h trçi các do'n vj thüc day ban hang ngay sau khi djch két thüc và 
cách ly toàn xã hi. 

> H trg các Dan vj toàn h thng trong vic cung cAp thông tin nghip vii d duy trI t' 1 
tái tiic khách hang qua các kênh khai thác Dii 1, Trirc tiêp, Ngân hang, To chirc tài 
chInh,... 

> Trin khai và thüc dAy minh các san phArn bão him chäm soc sirc khOe, sinh mng thit 
yêu dê cung cap nhanh chóng phiic vii nhu câu cüa ngithi tiêu dung; 

> Trin khai các chi.rang trInh ru däi v phi, thñ hn báo him cho khách hang trên toân 
quôc kêt hçip vâi Cong tác truyên thong, quãng bá thuang hiu PJICO. 

> Trin khai mtnh m và m rng, b sung các chuang trInh thüc dAy ban hang Sales 
contest cho can b, ngui lao dng; dông th?yi giãm phi báo hiêm trong phm vi cho phép 
dê hO tr ngixi tiêu dung trong bôi cãnh kinh té khó khän do djch Covid-19 gay ra; 

> DAy nhanh tin d giái quyt bi thung, tip tiic quán trit bi thi.rng viên, giám djnh 
viên lam vic trách nhim nhit tInh và dt t' lê hài lông khách hang cao nhât, dam báo 
giu vüng thixang hiu, uy tin cüa PJICO trên thj trt.thng dông thai thirc hin các bin pháp 
can thiêt dê kiérn soát chtt chë t 1 bOi thung và dir phông bOi thrnmg cüa các nghip 
vi, giám thiêu tInh trng tric 1çi (neu có) trong müa Covid-19; 

> DAy nhanh qua trInh chuyn di s Online toàn din, trong do dAy mnh ban báo him 
qua h thông ban hang trirc tuyên website ipjico.vn phic vii ban hang trrc tuyên 24/7 
trong rnüa Covid-1 9 vi các chuang trInh uii dA giam giá, xüc tiên vi các dOi tác thuang 
mi din tir dê triên khai ban hang. 

• Thirc hin các bin pháp dng b tr quy trInh, ung diing cOng ngh nhArn hn ch rüi ro, 
giãm t' l bOi thung nghip vi, kiêm soát dir phông bOi thung, giUp don gián hóa thu 
ti1c, phông chOng tric l?i  Va nang cao giá trj khách hang. 

• Phi hçip chat chê vOi mtng luâi các Cong ty Xãng dAu d thüc dAy cong tác ban hang dong 
thai phát triên các phuang thüc ban hang rnOi thông qua h thông nay. Xây drng chiên lugc 
ban hang, marketing cho kênh ban hang qua h thông cCra hang Petrolimex giai doan 2020-
2025. 

• Tang cung trin khai ban hang theo kênh/chui dAn thay th vic ban lê truyn thng d 
dáp 1rng yêu câu tang truâng doanh thu và tang näng suat lao dng. 

• Tn diing ti da sr h trçY cüa Nhã dAu tu chin 1uçc SFMI trong vic tiép c.n, ban bao 
hiêm cho cong dng ngui Han Qu6c, doanh nghip Han Quc tai Vit Nam, dc bit chü 
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tr9ng khai thác bão him thông qua h thng Ngân hang nh.r Wooribank, Shinhanbank, 
Lotte Finance... 

3.2. Giãi pháp tái bão him 

• Trin khai phuong an Tái bão him dã duc Hi dng quãn trj phê duyt dam bão an toán 
và hiu qua tài chInh cüa Tong Cong ty. TIm kiêm dôi tác tái bão hiêm dirng dâu vOi xêp 
hang tin nhirn cao và tiêm 1irc tài chInh rnanh. Xây drng tiêu chI hra ch9n dôi vOi các nhá 
tái báo hiêm khong có xêp hang Rating. 

• H trç cho các nghip vi và dan vj trong h thng trong cong tác khai thác, nâng cao sirc 
ctnh tranhvOi các doanh nghip bão hiêm khác, thüc day khã näng nhn tái bão hiêm cho 
các nãm tiêp theo. 

3.3. Các nhóm giãi pháp v quãn trl 

• T chirc hoat dng quán trj, diu hãnh kinh doanh mt cách linh hoat d phU hcp vth din 
biên cüa djch Covid-19 trong các tInh huong và phü hçip vth tInh chat cong vic cüa nganh 
dich vi báo hiêm. 

• Tp trung vào chAt 1ixcng tang truOng và nãng suAt, các hoat dng chua cn thit hay chiia 
hiu qua cat giãm và don nguôn 1irc vào các san phâm có the manh,  hiu qua. Tiêp tijc cho 
rà soát các khoãn chi phi di.r thra, han  chê tôi da tInh trng vuçit chi, lang phi. 

• Trin khai rã soát 1i tAt cá các khuyn nghj, khuyn cáo cüa A.M.Best, tim kim các phiiang 
an phü hçip nhäm duy tn vá cái thin kt qua Xêp hang tin nhim cho các näm tiêp theo. 
Tiêp ttc thirc hin truyên thông kêt qua Xêp hang tOi các Dôi tác trong và ngoài nuOc dê 
lan tOa thuang hiu cüa PJICO ra thj trumg Quoc tê. 

• Thirc hin các bin pháp nhm tit giám chi phi và han  ch tInh trng vuçt chi nhu trin 
khai các doàn cong tác rà soát, kiêm tra, dc bit üng ding cong ngh thông tin dê giám 
thiêu các cong vic trung gian và tang nang suât lao dng. 

• Xây drng chin krçc phát trin cOng ngh thông tin giai doan 2020-2025, tAm nhIn 2030. 
Triên khai dir an nâng cap Premia len phiên ban mOi (Web Portal) vOi nhiêu tInh näng dáp 
t'rng nhu câu hin tai  và trong giai doan tâi. So hóa trit dê và tOi da các quy trInh nghip 
vii, quãn l. 

• Tip tc trin khai cong tác giám sat dc 1p chAt 1ung djch vii tai  tAt cã các PhOng nghip 
vii tai  Tong Cong ty, trixOc mat áp ding cho Xe ca giâi, Tài san k thu.t, Sic khôe. Triên 
khai Giám sat dc 1p chat luçing bOi thi.rng xe 0 to dOi vi các ho sa dixOi phân cap các 
don vj ngoài Ha Ni và Thành phO HO ChI Minh. 

3.4. Giãi pháp dAn tir tãi chmnh 

• Da dng hóa danh miic dAu tu và tim kirn các ca hi, danh miic dAu tix mOi d gia tang 
doanh thu dâu tu trong näm 2020. Tp trung vào dâu tu dài han,  các nganh Co tiêm näng 
tang truâng cao, di ngü quãn l tot, dnh giá hap dan. 

• Thuing xuyên rà soát 'ai  danh  mvc  dAu tu tài chInh, tin gri d d xuAt phiiong an thoái 
vOn dôi vâi các khoan miic dâu tu kern hiu qua hoc dä dat  dugc igi nhun kS'  vçng; hoàn 
thành vic thoái von khôi Vinare. Tiep tic tang cu&ng quãn l hiu qua h thông tài san 
PJICO, nà soát các din tIch du thira khOng sir diing d có phuong an phü hgp. 

3.5. Giãi pháp nhân sr, h thing 

• Xây dirng di ngü nhân sir, quy trinh nghip v, quy trInh quan 1 4.0. 
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• TMp tiic kin toãn cc cu t6 chirc h th6ng; thành 1p them các dun vj t.i các khu vrc dja 
bàn trçng diem tiêm nang dông thyi xem xét, dánh giá, sap nhp, giâi the di vâi các dun 
vj hoat dng không hiu qua. 

• Nãng cao chit hrçing cOng tác quán 1, sü ding can b, dánh giá nang Irc trInh d thông 
qua k& qua lam vic, k& qua kinh doanh. Triên khai dr an ho trçi hung cho các Phó Giám 
dôc và các Giám djnh viên, bôi thuing vien tai  các Cong ty thành viên. 

• Xây drn dôi ngü can b vüng yang chuyên mon nghip v%i, k näng quãn 1 lânh dao, 
phám chat do drc và sir tam huyêt gn bó vói TOng Cong ty. 

• Ap diving B chi s6 do lu&ng chit 1ung cOng vic KPIs Ca nhân cho các PhOng/Ban tai  Van 
phàng Tong Cong ty 

KInh thwa các Qu c dông, các Qu vj dgi bilu! 

Tói v1a trinh bay xong báo cáo kit qua hoat dng kinh doanh cüa Tang Cong ty cphn 
báo hiêm Petrolimex nám 2019, nhIbig djnh hiding, myc tiêu, giáipháp co ban và các chi 
tiêu kê hoczch tong quát nám 2020 cza TOng COng ty trong tác d5ng ánh hiding ion cüa 
djch bnh Covid-19 nhw dã phán tIch 0 trên. Nám 2020 chác c/ian sê là m5t näm day khó 
khàn, thách thic dOi vó'i hogt dng kinh doanh báo hiêm cia PJICO, tuy nhien vOl nám ban 
lê 2019 dirçrc dánh giá là nàm PJICO dt dt kêt qua kinh doanh tOt nhát, toàn din nhOt 
trong 24 nàin phát triên, tOi tin rang PJICO cimg vOi nén tang a dwoc xdy dyng mt cách 
ben vfrng Se tiêp tyc vuqt qua dzçic mi k/id k/ian, thách thzc dé cd the phát triên mgnh mE 
và hoàn thành toàn din các myc tiêu kê hogch trong giai don nay. 

Dl hoàn thln hon nüa các giáipháp kinh doanh, tôi mong nhn dwcic kiln gop cza 
Quj vi cO dOng dê xay dng, l&nh dgo PJJCO kinh doanh hiu qua và ben vffng hoii, cling 
cO vj trI vüng chác trong nhdm doanh nghip dan dáu thj trwO'ng bOo hiêm phi nhOn thQ 
Vit Nam. 

Xin trân trQng cOrn cm và kInh chic Dgi h(5i dng c dOng thw&ng niên nárn 2020 cia 
TOng COng ty cô phOn báo hiêm Petrolimex thành cOng tOt dçp. 

TONG CONG .. N BAO HIEM PETROLIMEX 

DAO NAM HAl 
(Tong Ciám doe) 
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