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NHIM K's.' 2019-2024 NGAY 15/03/2021 

Thrc hin Nghj quyt cüa Hi d6ng Quàn trj và Dai  Hi Dng C6 Dông v k hoch kinh 
doanh 2020, Tng Giám D6c báo cáo Hôi ding quãn trj ye Két qua hoat dOng  kinh doanh näm 
2020; Giái pháp và djnh huàng kinh doanh näm 2021 nhix sau: 

PHAN I 
TINH HINH THIIC HIN KE HOACH KINH DOANH NAM 2020 

1. TINH HINH THI TRUNG 

Djch bnh Covid- 19 ánh huâng tiéu crc dn tInh hInh kinh t th gi&i và Vit Nam. GDP Vit 
Nam tang trixâng 2,91%, müc thâp nhât trong thp k vra qua (2010-2020). 

Th trirng bâo him phi nhân th9 09 tháng Mu nãm 2020 tang trithng 5,38% trong dO Báo 
Vit giám 7,4%; PVI giãm 1,2%; PTI tang 3,3% (so 1iu tr Hip hi báo hiêm). Thj phân Top 
5 DNBH phi nhân th9 tiêp tiic giãm tr 63% näm 2015 xuông 56% trong 2020, giãm 2% so vâi 
2019. 

Doanh thu bào him xe may tang dt bin do tác dng tich circ tr Nghi djnh 100/2019/ND-CP 
cUa Chinh Phü và các dçxt tong kiêm soat phixang tin giao thOng. 

Vit Nam trãi qua mt nm thiên tai khc 1it, dj thung nht trong 02 thp niên vài 14 can 
bão và áp thâp nhit dài don dp, han  m.n nghiêm trQng, sat  lâ quy mô Ian ánh hithng trirc tiêp 
den rcii ro bôi thi.thng cUa thj trumg bào hiêm và tái báo hiêm 2020. 

ChInh Phü chInh thüc ban hành Nghj djnh 03/2021/ND-CP ngày 15/01/2921 v báo him bat 
buc TNDS cüa chü xe ca giài co hiu 1rc áp ding kê tr 01/3/2021. Diem nôi bt cüa Nghj 
djnh nay là cho phép doanh nghip báo hiêm cap GCNBH din tir. 

Trong khi các nghip vi báo him truyn th6ng gp khó khän, các san phAm báo him dan 
gián, dóng gOi, quy trInh tht g9n trén nên tang cong ngh s là xu huàng cUa thj trträng bào 
hiêm phi nhân thQ dê phü hqp vài kênh tri,rc tuyên và nhu câu cüa ngui tiêu dung. 

2. KET QUA CHUNG CUA PJICO: 

2.1. PJICO hoàn thãnh vJxQt mfrc, toàn din ké hoch kinh doanh trong bi 
t-thj trtrông bj ãnh hu*ng tiêu cic tir dch bnh Covid-19 

Trong bi cânh nn kinh t va thj truYng báo him bj tác dng Ian bâi dai  djch Covid- 19, Tng 
cong ty PJICO dA hoàn thành vuçit mic, toàn din k hoach kinh doanh. NAm 2020 là nãm 
PJICO có kt qua kinh doanh t6t nht trong 25 nAm hoat dng và phát trin. Cu th: 

T6ng doanh thu hoat dng kinh doanh cüa PJICO trong nAm 2020 dat  4.146 t' dng hoàn thãnh 
119% k hoach näm, tang trlx&ig 13% so vâi 2019. Doanh thu phi báo him g6c (chi.ra bao 
gm doanh thu cá Nghj djnh 67) dat  3.498 t d6ng, tang 14,6% so vâi 2019, hoàn thành 121% 
k hoach 2020. 

Nàm 2020 cUng là näm PJICO co lqi nhun cao nhAt tir trixOc dn nay: Lçii nhun triroc thuê 
dat 217 t dóng, hoàn thành 120 k hoach nAm, tang truông 8,1% so vâi 2019. 

C6 tiic chi trã: 12% (Dä tam  Cmg c ti:rc 10% cho các c dong trong tháng 12/2020). 

Nang suit lao dng binh quân 2,3 t dng/ngu&i/näm, tän 15% so vâi 2019. Dam bào 6n djnh 
cong an vic lam và thu nhp cho nguxi lao dng trong bôi cãnh Dai  djch Covid- 19. 



3. KET QUA cAc NHOM NGHIP VV: 

Thrc hin k hoch kinh doanh bäo him näm 2020 theo nghip v (DVT: triu dng) 
'SO lieu chua bao gOm doanh thu báo hiêm tàu cá theo Nghi djnh 67) 
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1 Xecgiài 1.179.800 1.444.192 122% 12,6% 49% -3,1% 
2 Sxc khOe 442.000 720.664 163% 89,9% 20% -16,0% 

3 Hang hóa 232.000 218.040 94% -23,4% 17% 6,1% 
4 Thu thity 239.400 250.953 104% -9,5% 34% -23,7% 
5 Thi san, hn 

hqp, hang 
không & nang 
hrçing 

695.800 732.248 105% 2,6% 30% 5,7% 

6 D%rán,k 
thut 

112.500 131.970 117% 14,5% 38% -30.3% 
z TongcQng 2.901.500 3.498.068 121% 14,6% 36% -5,3% 

3.1. Bão him Xe corgiói duy trI tc d tang tru'&ng 12% trong bôi cãnh th tru'ông gp 
nhiu khó khán, thách thfrc 

Doanh thu báo hilm xe cc giái näm 2020 dqt 1.444 t. dng, tang trwàng 12,6% so vái nám 
2019, t)' l chi bOi thw&ng báo hiêm gOc 49% giám 3,1% so v61 2019. Toàn thj trufing báo hiêm 
xe ccr giái tang rrzthng 5,1%. Trong ã'ó, Báo Vit giám 23%, PVI giám 10%, Báo Minh tang 
5%, PTI tang 5%, PJICO tang 12% (so lieu 09 (hang 2020,). 

Doanh thu bào him xe may tang truông dt bin trong 2020 dat  150 t' dng, tang 45% so vâi 
2019 do tác dng ngh dnh 100/201 9/ND-CP cüa ChInh Phü và các dct tong kiêm soát phi.rong 
tin giao thông trên toàn quOc. 

Theo s6 lieu tr Hip hi o to VAMA, tng doanh s ban ô tO cüa toàn thj tru?mg tInh den bet 
tháng 11/2020 giám 14% so vâi cüng k' 2019. Mc dü gp nhiêu khó khàn khách quan nhix 
giãn cách xahOi,  cnh tranh khôc 1it, doanh so ban ô tO siit giám manh  nhi.rng báo hiêm ô to 
cüa PJICO van duy trI toe d tang tnrâng 10%, hoàn thành vuçlt mi.'rc tiên do kê hoach dé ra. 

3.2. Bäo hiêm Sfrc khôe 

Nàm 2020, doanh thu nhóm nghip vii bão him src khóe toàn th tru&ng duy tn t6c dO tang 
truông 26% so vOi 2019. MOt  so DNBH có toe dO tAng truàng cao trong 09 tháng niur 
MIC( 123%), BIC(47%),... 

Doanh thu bão him süc khôe 2020 cüa PJICO dat  720 t dng, tang truông 90% so vi 2019 
và hoè.n thành 163% kê hoach nAm. 

Trin khai dng bO nhiu biên pháp thüc dÀy doanh thu bão him sue khOe trong do Co ma 
rng hci,p tác các san phâm bão hiêm sinh mng, báo biêm chäm soc src khOe vâi nhiêu dôi tác 
là các tO chic tài chfnh nhu FWD, Shinhnbank, Wooribank, Lotte Finance, Mirea Asset,.. 

K' két thOa thun hcip tác dng báo him vâi SVI (Samsung Vina) cung cAp djch vi,i bão him 
chain sOc sue khOe cho cong dông doanh nghip Han Quôc tai  Vit Nam. 

Tip t%tc hoàn thin các h th6ng phÀn mm quàn 1 nhu tIch hçrp phAn mm Premia vao quy 
trinh khai thác bôi ththng; Hoàn thin va dtra vào sCr ding module bâo lânh vin phi bao gôm 



cã ni tri Va ngoi trü. 

3.3. Bão him hang hãi 

Doanh thu nghip vi báo him hang hóa PJICO näm 2020 dt 218 t d6ng, giãm 23% so vài 
näm 2019 và hoân thành 94% ké hoach nAm 2020. T' 1 chi bôi thr&ng 17%, tAng 6,1% so vth 
2019 do doanh thu sitt giãin mnh. Doanh thu bão him hang toàn thj trlx?ing cüng siit gâm 13% 
so vi cmg kS'  do ãnh huâng chung cUa di dich  Covid-19. 

Bâo him hang hóa xAng dAu VAn phông Tp doãn giãm khoàng 50 t' dông trong 2020 do tác 
dng kép tir gia xAng dâu va hrcing tiêu thi giãm mnh do di djch Covid- 19. Báo hiêm hang 
hóa ngoài xAng dAu cUa PJICO trOc tInh giãm 15% so vâi 2019, ttrcmg dirong tôc d cüa thj 
tru?xng. 

Doanh thu nghip vii tàu thUy dt 251 ti', giàm9,6% so vâi 2019, hoàn thành 104% k hoach 
2020. Day là kêt qua ciA thrçic dir báo ngay tr dâu nAm. Ngoài yêu to khách quan do djch bnh 
Covid-19, dé kim soát rüi ro và nAng cao hiu qua kinh doanh, PJICO ciA chü dng rà soát cAt 
giàm khai thác mt so di tàu biên quôc té khai thác không hiu qua, rUi ro cao. 

3.4. Bão him Tài san & Hn hçrp, Hang không & NAng lLrçrng 

Doatth thu nghip vt Tài san & Hn hçip, Hang không & Nang lircyng nAm 2020 dat  732 t' 
dông, hoàn thành 105% kê hoach và tAng tr1xng 2,6% so vài 2019. Trong khi thj trtrng tang 
truâng 10% (theo so 1iu 09 thang 2020 Hip hi bâo hiém). 

Djch bnh Covid-19 ciA ành htrâng nng n dn mãng nghip v1 tài san hn hqp, lam s1t giám 
manh cia tAng trrnrng lien tiêp trong 03 nAm trâ lai  day. Nhiêu djch vii bão hiêm tài san, hon 
hçip cia khôn tái c thanh cong do các ca sâ kinh doanh tarn  dóng cra, cAt giâm chi phi bão 
hiêm. Mt sO khách hang cilng de ngh gian no hoäc chuyên sang hInh thrc dâu thâu canh 
tranh, dam phán laj  phi dé tiêt giam chi phi bão hiêm hoc bO khOng mua tiêp dn bào hiêm 
Gián doan kinh doanh B!. 

Cu6i 2019, t 1 dng bào him cüa PJICO d6i vâi Vietjetair tang tir 10% len 20%, Bamboo 
Airway tAng tr 15% len 20% gop phân tang doanh thu và giârn tác dng cüa djch bnh Covid-
19 dênlTnh vi,rc bão hiém hang khong cüa PJICO trong nAm 2020. Tuy nhién, do ánh huông 
nng nê cüa dch bnh Covid- 19, nhiêu hang hang không cia yêu câu lien danh các cOng ty bão 
hiêm gia han  thxi  han  thanh toán phi do khOng dam bão khã nAng thanh toán trong giai doan 
müa djch. 

3.5. Bão him Dir an, K5 thut 

- Doanh thu nAm 2020 cüa PJICO dat  132 t' dng, tAng 14,5% so vâi nAm 2019, hoãn thành 
117% ké hoach nAm 2020. T' 1 chi bôi thu&ng uc 38%, giãm 30% so vâi 2019. 

- NAm 2020, ngoài các yu t khAch quan nhi.r thrc hin v6n Mu ttr ngân sách nhã nuâc tang 
cao, các cOng trInh trQng diem dtrc chinh quyên thüc day quyêt lit, Tong Cong ty cüng cia 
triên khai cAc chtrong trinh thUc day ban hang nhAm tao  dng hrc cho can b khai thác tham 
gia vào các d an lan nhx cao toe BAc Nam, dr an nAng hrçing tái tao  (din gió, din mt 
tr&i,...) 

3.6. Khai thác qua môi giói — Bancassurance 

KIt qud kin/i doanh máng môi gkfri 

- Doanh thu nAm 2020 máng mOi giâi dat  215 t' d6ng, tang trirông 15% so vôi nAm 2019 và 
hoàn thành 105% ke hoach nAm. T' 1 tái tVc  tOt (>90%), tang t 1 tham gia dôi vâi các djch 
viii tái t1c khOng có tOn that. 

- Mo rung và kI k& hçip tác duqc v&i nhiu nhOm/Cong ty mOi giOi mOi nhu nhóm Han Qu6c & 
Ha Ni; Cong ty môi giOi Aegis; Cong ty môi giOi LK, Cong ty mOi gi&i Integer. 

KIt qua kinh doanh mãng Bancassuarance 
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NAm 2020, doanh thu dat  217 t dng, tang 22% và hoàn thành 106% k hoach näm. 

Trin khai d an chuyên quân Bancassurance tai  các dan vi;  thüc dy manh  khai thác 
Bancassurance tai  cac dja phuang vâi tong chi phi giành cho chuang trinh là 859 triu. Ky kêt 
&rçYc nhiêu vài các to chirc tài chInh, ngân hang mài. 

Nâng cp phn mm cp dun online Bancassurance, hoàn thin h th6ng và quy trinh trin khai 
Bancassurance ngày càng chuyên nghip hun. Triên khai dr an cap don bão hiêm hang hóa 
online. 

3.7. Cong tác quãn l, phát tri&i kênh ban hang qua h thing daily 

Doanh thu ban báo him qua h thng cac ci:ra hang xang du thuOc  Petrolimex näm 2020 dat 
200 t' dông hoàn thành 108% kê hoach, tang truông 23% so nAm 2019. 

T6ng Cong ty lien tiic kim tra, rà soát tr xa dng thñ ph6i hqp càng các doàn cong tác cüa 
Tong Cong ty den các don vj dê kiêm tra hoat dng dai  l', chüng chi dào tao,  cong nç phãi trà 
hoa hông dai 1~',... 

T6ng Cong ty dA ph6i hçip vài các don vj thành viên và các cOng ty xäng dAu thrc hin tuyn 
diin, dào tao  dtrçic 46 khóa cho 825 dai  1. So hrqng hçp dong di 1' k' mâi bao gôm cá nhân 
và tO chüc là 683. 

3.8. Hoat dng tái bão him 

Thrc hiên theo phtrang an Tái bâo him dä &rçic HOi dng quán trj phê duyt, näm 2020 PJICO 
dà thành cOng trong vic tái t1c chtrung trInh tái bào hiêm darn bão an toàn và hiu qua, tao sr 
linh hoat cho khai thác gOc. Vê co bàn, hoat dng tái bão hiêrn dA hoàn thành và hoàn thành 
virqt müc kê hoach thrçic giao. 

• PhI nhixqng tái bão him: 888 t dng hoàn thành 108% KH 

• Thu bi thtrng tái bào him: 290 t dng 

• ba hng nhucxng TBH: 225 t d6ng, hoàn thành 118% KH 

• Doanh thu nh.n tái bào him: 160 t) d6ng, hoàn thành 101% k hoach 2020 

3.9. Hot dng du tir 

Doanh thu hoat dng tài chInh nàm 2020 dat  245 t' ding, hoãn thành 114% k hoach näm, 
tang 5% so vOi nam 2019. lông Cong ty dang thirc hin danh mic dâu tu theo huórng dâu ttr 
giá trl va linh hoat theo xu hx&ng th tnr&ng, näm bat ca hOi  hin thirc hóa 1ci nhun cac khoán 
dâu tx. Tong Cong ty cUng dang rà soát dánh giá hiu qua các khoãn dâu ti.r chng khoán, các 
khoàn gop von và dé xuât các phi.rang an thoái vOn phü hp. 

4. CAC HOAT DQNG QUAN TRI KINH DOANH 

4.1. Luôn dam bão tuân thu các quy djnh phông chIng djch Covid-19 và duy trI hoat 
dng kinh doanh bão hiêm trong sut thôi gian cao dim cüa djch bnh 

Thrc hin dánh giá tac dng cüa djch bnh Covid-19 dn th trtrYng bão him phi nhãn thQ nói 
chung va PJICO nói riêng, dánh giá tác dng theo tirng lTnh virc hoat dng bao gôm kinh doanh 
báo hiém gôc, tái bâo hiêm, dâu tix tài chInh dê thrc hin diêu chinh ké hoach sat vài tinh hInh 
thirc té và din biên dich bênh. 

Trin khai cac giãi pháp dng b, toàn din dam bâo hoat dng kinh doanh din ra xuyên su& 
nhtr lam vic triên khai h thOng lam vic tr xa trên toàn h thông 60 Dan vj thành viên; cap 
don bào hiém và thanh toán, xuât hóa don din t1r trtrc tuyên 100% online cho khách hang. 

• . P .A 4.2. Thirc hiçn kiçn toan to chu'c theo hu*ng tinh gyn, hiçu hjc, hiçu qua. Nam 2020, 
nâng suit lao dng dat  2,3 t dngIngirôi/näm, tang 15% so vói 2019 

Kin toàn t6 chCrc Van phông Tng COng ty theo huâng tinh gçn, hiu 1irc, hiu qua nhis sap 
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nhâp phông hang hóa, phOng tàu thüy thành phOng bào him hang hãi; tách máng 
bancassurance kM hcip vài phong quán 1 dai  1' d hInh thành phông bão hiêm bancassurance 
và quàn 1 di 1, di ten phông bão him môi giâi — bancassurance thành phOng báo hiêm môi 
giYi. 

PJICO thành 1p mâi PJICO Trang An - don vj thr 5tai dja bàn Ha Ni, thành 1p mâi PJICO 
Tan Bmnh Ducing tai  khu virc Dông Nam BO giüp bô sung mng luâi kinh doanh tai  dia bàn 
trQng dim vâi tim nang thj truYng ion. PJICO Tràng An rnc dü rnOi thành 1p nhung doanh 
thu näm 2020 uOc dat  48 t' dOng, hoãn thành gân 200% kê hoach âê ra (25 ti). 

- Quan 1 tht dinh biên lao dng, dam bão nAng suit, hiu qua và thu nhâp cho ngui lao dng: 
Tng s lao dng hin tai  1.570 ngix&i, tuyên ding mOi 110 ngu&i, châm düt HDLD 156 ngtr&i; 
nAng suAt lao dng binh quân 2,3 t dOng/ngtreiilnam, tAng 15% so vOl 2019. 

4.3. TIch cy'c mor rng mng hrói và h th6ng phân phi ban hang 

- K kM thOa thun hcip tác vOl t chirc tài chInh Han Qu6c Lotte Finance Vit Nam thông qua 
sir h tr cüa SFMI va SVI. Phân phôi san phâm bào hiêm strc khOe PJICO tOi các khách hang 
cüa LOTTE Finance. 

- K kM thOa thu.n hçp tác vOl ngân hang Shinhan, phãn ph6i các san phm bão him cüa PJiCO 
tOi hon mt triéu khách hang cüa ngân hang Shinhan. 

- K kM thOa thuân hçip tác phân ph& chéo san ph.m giüa PJICO — Boittech (cong ty cOng ngh) 
— FWD (cOng ty báo hiêm nhân thQ) trên nên tang trng dung cong ngh. 

4.4. H th6ng tài chInh, k toán, 9uãn tr Iuôn dLrçrc dam bão an toàn, n djnh; Xp 
hang tin nhim dirçc duy trI vôi trién vçrng tich cy'c 

ThirOng xuyên kim tra, iám sat các khoãn thu, chi tãi chinh, cánh báo các dan v cO du hiu 
sai pham quy djnh cUa Tong Cong ty. 

Trin khai thành cOng hóa don din tr trên toàn h tMng và tt cã các phân h nghip vii lam 
tiên dê day manh  irng dung chuyCn dôi so và nâng cao chAt luqng quAn trj, djch vii khách hang. 

Thirc hin vic kim tra, huOng dan, quyt toán djnh müc chi phi kinh doanh nAm 2020 và rã 
soát cOng nq cho 18 Don vj. 

Tin hành kim tra kim soát toàn din va theo chuyên ct tai  các Don vj thành vién. Dánh giá 
viêc thrc hiên các khuyên nghi và kêt qua khAc phiic sau kiêm tra kiêm soAt nAm 2020. 

T chüc tp huAn nghip vv k toán tài chInh nhm nAng cao trinh d chuyên mon nghip vi, 
cap nhât chinh sách, chê d mOi cüa Nhà nuOc bao gôm môt so chuyên dê nhir Quy djnh quàn 
ltài chInh mOi; Phtrong phAp trIch 1p dir phOng nghip v11; H thông báo cáo mOi trên phAn 
mém nghip vi; Luu trt chüng tr so sách kê toAn, chuyên d Quy trinh hóa don din tr,... 

Hoàn thành t6t vic h trçi cung cp các s 1iu, tài lieu phiic viii các Doàn Kim toán và Xp 
hng tin nhim cüa A.M.Best. 

4.5. Chit hrçrng giám (1!nh hi thu0ng 

NAm 2020, cong tác giám sat dc 1p cht lucing djch vii d61 vOl m,t s6 nghip vii trQng tam 
nhtr Xe co giOi, Süc khOe, Thl san k thuat  tiep ti1c duqc Tong Cong ty quan tam triên khai 
th%rc hin giüp cãi thin ch& hrcvng djch vi trên toàn h thOng. T' l khách hang hal lông theo 
khao sAt trung bInh dat khoAng 90%. 

4.6. Tang cu*ng irng dyng chuyn di s trong hoat dng kinh doanh bio him 

Hoàn thànhxây dirng bO bAo cáo chin krçic phát trin cong ngh thông tin giai doan 2020-
2025. Bat dâu triên khai xAy drng cAc h tAng cOng ngh vâ phAt trién các üng ding nên tang 
v kinh doanh bAo hiêm. Nghien cihi và tim kiêm các giai phAp lien quan den triic kM nOi ESB, 
hru tr(t dAm may Private Cloud. 

Dir An nâng cp Premia len giao din Web Portal dA hoân thãnh co bAn vic xây drng và dang 



trién khai qua trinh UAT kim thi'r. Du kin trong qu 1/2021 së hoàn thành UAT. 

Trin khai các dr an kt n6i dii lieu thông qua API vài các d6i tác t chirc d phán ph6i san 
phâm bão biêm qua nên tang cOng nghê nhr Ngân hang, tO chtc tin diing, Boltech, Mioto, Save 
Money,... 

Hoàn thành qua trinh kim thir d an Portal bAo him cho dai  1 CHXD Petrolimex phic vi 
quán i' an clii, cap dcin, ban hang, quyêt toán trên h thông, hn chê rüi ro khai thác. 

Xây di,rng báo cáo quán trj cho các Nghip vi Xe c giâi, Tãi san k thut, Hang hOa, Tàu 
thüy, Süc khOe, quán l nçi, kiêm soát nOi bO. Xây drng báo cáo so 1iu khai thác, bôi thuông 
Xe co giâi phi1c vi Ciic quán l giám sat báo hiêm. 

4.7. Các cong tác khác 

T chüc thành cong Dai hOi dáng bO T6ng Cong ty khOa IV nhim k' 2020-2025. 

T chüc Dai hOi dng c dông trrc tuyn l.n du cüa PJICO và Tap doàn XAng du Vit Nam. 

Phát dng Giãi chy phong trào "PJICO Running for Health and Charity" giüp nâng cao tinh 
than lam vic, mirc dO gan kM cia can bO nhãn viên cüng nhu quyên gop dtrçic tong so tiên han 
500 triu dong üng hO dng bào mien Trung bj thit hai  do bAo lii. 

T6 chirc cac chui sr kin th thao, van hóa gn kM CBNV d chào mirng k' nim 25 nAm 
thành 1p Tong Cong ty nh.r t chüc giái bong âá, tennis, chay bO,... 

Phát dng toàn th CBNV tham gia, huàng 1rng phong trào Ung hO,  dóng gOp phOng, ch6ng 
djch bnh Covid-19 theo Rn kêu gi cüa Thu tuâng ChInh phü, U ban Trung uang Mt trn 
T6 qu& Vit Nam (UBMTTQ). 

Hoàn thin, chinh trang h th6ng biMtfbang hiu tai  don vj PJICO theo nhn din thwrng hiu 
chung. H thông pano quáng cáo diem ban báo hiêm tai  CHXD Petrolimex trén toàn quôc hin 
dat dO phU 75% CHXD cO bin quáng cáo. 

Tham gia và hi?ing thig các hoat dng xã hOi  khác nhu Hin máu tinh nguyen,  In an ngày 
thuang binh 1it s5 27/7, tham gia dOng gop xây dimg nhà tinh nghTa, tinh thucxng, hoat dng 
xA hOi  tii thin ti các dja bàn HOa BInh, Trà Vinh,... 

PHAN II 
!NH HU%NC, KE HOACH KJNH DOANH NAM 2021 

1. Di báo tInh hInh th tru0ng 2021 

1.1. Nhüng diu kin thun 191 

ChInh phU dt mic tiêu 2021 GDP Vit Nam dat tS l tang 6-6,5% trong b6i cãnh kinh t Vit 
Nam cO dâu hiu phiic hôi và lay lai duçic dà tang tru&ng. 

ChInh Phu Vit Nam dã dua ra các chInh sách nhm h trçl các doanh nghip trong nuóc tái 
khâi dng san xuât kinh doanh. Nhiêu ngãn hang dA ca câu lai  thii  han  trá nçi, min, giãm, ha 
lai suât, cho vay mri vri lAi suit tru dAi dê phát triên san xuat kinh doanh. MOt  so chInh sách 
khác nhu giãm thuê tnic ba,  giám thuê dôi vâi nhiên lieu bay, tang cithng dâu ttr cong... 

Th tnxông bão him phi nhân th9 phic hi va duy tn t' l tang trtrâng t6t. Dr kin cãnäm 
2020 thj trithng bão hiêm phi nhãn thQ tang trlx&ng khoãng 7-8% và nAm 2021 r6c tinh tOc dO 
tang trtxông khoãng 6-7%. 

1.2. Nhung khó khän, thách thuc 

Anh huâng sau rông cüa djch bnh Covid- 19 và cuOc chin thtrong mai  M5- Trung Qu6c lam 
gia xang dâu và nhu câu sii diing giãm manh trong 2020. Tniên vQng nàm 2021 giá xang dâu 
khO phiic hOi nhu thii dim trixâc Covid-19. Diêu nay ânh hu&ng lm den doanh thu nghip vi 
báo him hang hóa trong ngành cüa PJICO. 

E 



Mt bang lAi suit tin gCri ngân hang giãm manh và xu htrâng giám chua dung lai.  Lçii nhun 
cüa PJICO chü yu tir hoat dng dâu tu tài chmnh nên vic lAi suât tiên gui giãm ãnh huâng rAt 
tan den muc tiêu lçii nhun näm 2021. 

ThI trtthng bào him canh  tranh ngày càng kh6c 1it, khong chi các doanh nghip bào him nhO 
ma cã doanh nghip báo hiCm 1&n cüng thirc hin chU trtrang tang doanh thu bang vic ha phi, 
tAng chi phi, ma rng diêu kin diêu khoân bâo hiêm nhAm chiêm lrnh thj phân. 

NAm 2020, Viêt Nam xáy ra nhiu thiên tai, bAo lii dn dn vic các nha tái bão him ngAy 
cAng thAt cht han các diêu kiin,  diêu khoàn tai  thj trueing Viêt Nam và khu vrc sau các si 
kiên thiên tai, thàm ha xày ra. 

Thj triiang tái bào him tai  Vit Nam và th giôi gp rAt nhiu khó khAn khi nhiu nhà tái bào 
hiêm bj giãm Xêp hang tin nhim quOc tê do djch Covid- 19 và mt so nhà tái rut khOi thj tru&ng 
Vit Nam. Diêu nay dn den khó khAn trong vic dam phán tái ti,ic các hcip dông tái bào hiêm 
cho các linh vic bAo hiêm hang hái, tài san, hon hçp, k thut. 

D6i vâi PJICO vic dat  duçic mlrc tAng tru&ng doanh thu cao trong nAm 2020 là do nghip vi,z 
bAo hiêm ban lê tang truâng cao. Tuy nhiên trong 2021, PJICO s khong con dtrqc h.râng Içxi 
the tr thj trtl&ng nhu nghip vii bão hiêm xe may không cOn hiu 1mg tr Nghj djnh so 
100/2019/ND-CP ngày 30/12/2019 cüa ChInh phC và vic nhu câu mua bão hiêm bat buc 
TNDS xe may cüa ngu&i dAn ph,i thuc vao Cong tác kiêm tra cüa các ca quan churc nang. 

Thông diêp cüa PHCO trong näm 2021:  

lrIch dn bài phát bieu ket lun cüa Tng bI thir, Chü tjch nuôc tai Dai hi Dãng lAn thu XIII: 

"...chz trongphá! trkn hq tdng thông tin, vim thông, iqo nci Fang chziyn di s quc4c gia, 11mg 
bwác phát trin kinh i sci, xã hi sá." 

Ben canh  do, Thu tuâng ChInh phü dA ban hành quyet djnh s6 749/QD-TTg ngày 03/6/2020 ye 
vic phê duyt "chtrang trinh chuyen d6i s6 qu6c gia den nAm 2025, djnh huàng den nAm 2030", 
trong dO nêu rO tAm nhin den nAm 2030: "Vit Nam trá thành qulc gia sd, cn djnh và lhjnh vuc/ng, 
lien phong thz nghiem các cong ngh và mO hInh mái, ddi mái can bàn, toàn diên hog! d5ng qudn 
l, diu hành cña ChInh phz, hog! d5ng san xuli kinh doanh cua doanh nghiêp, phzaing ih&c s6ng, 
lam viêc cáa ngwôi dan, phái lriln mOi trithng s6 an bàn, nhán van, r5ng khp" 

Tai Nghi quyet s6 01/2019/PJICO-NQ-DHDCD cüa Dai  hi d6ng cô dong thuäng then nAm 
2019 cUng nêu rO djnh huàng mic tiêu phát trien cUa Tng Cong ty trong giai doan (2019-2024): 
"Xáy dwng chiln hto'c cOng nghê thông tin pith hçip tltng giai doqn, dáp t-ng nhu cdu v quán l, 
nâng cao chdt h9ng djch vi phc vy khách hang, quáng ha lhwing hiu cia Tdng cong ly va xu 
htthng ban hang online clang phth 1rin dO'i vài phán khác khách hang chuyên giao djch th dyng 
áng dyng cOng ngh thông 1in 

Co the nOi chuyen d6i s6 dA va dang là vAn de mang tInh qu6c gia, môi trixang chuyen dM s6 
ngày cang duçxc Dãng, Chmnh PhU quan tAm chü trQng nhu trien khai cAn cuâc cong dan gAn chip, 
thanh toAn mobile money, chtrang trinh thanh toán không dung tien mat. Dày là nhung nen tang 
t6t di vâi PJTCO - là mt doanh nghip dlch  vii, tài chInh, de cO the thirc hin thành cong chuyen 
d61 s giüp thIch 1mg kjp thai vOl môi truâng kinh doanh canh  tranh và ngày càng biên dôi nhanh 
chOng. NAm 2021, tiep t%lc kiên djnh vOi djnh huOng phAt trien Ben vüng-Hiu qua-An toàn, lông 
Cong ty PJICO së tp trung dAy mnh chuyen d61 s manh  m trong tAt câ các khâu cua hoat dng 
kinh doanh, quãn 1 quán trj, dng thai de xuAt các giAi pháp tr9ng yeu de trien khai các dir an 
quan tr9ng theo djnh huOng chien luçc CNTT dA ducic HDQT vá DHDCD phê duyt. 

Ben canh do, tiep tvc  coi trpng tInh h th6ng, k' lut k' cuang và chAt krcmg djch vi,i khách 
hang, phAn dAu hoàn thành vtrçYt mlrc các chi tiéu, nhim vi kinh doanh dtrçic giao, tao  nén tang và 



khâi du vüng chic cho mt chu k' 25 nàm thành cong hon tip theo. 

2. Dinh hirong mt s chi tiêu k hoch kinh doanh näm 2021 

- Tng doanh thu bão him gc: 3.565 t dng (khong bao gm tàu cá theo Ngh dinh 67). Trong 

do: 

+ Doanh thu bão him gc tang truOng 6% (khong bao gm tàu cá theo Nghj dnh 67 và bão 
him süc khóe ngtri vay khai thác qua Cong ty tài chInh): 3.265 t dng 

+ Doanh thu bâo him st'rc khôe ngu?i vay khai thác qua Cong ty tài chinh: 300 t' dng 

Tng lqi nhuân tr.rrc thu& 202 t' dng. 

Chia c t.'rc: 12%. Trong do chi trã 5% bang tin rnt và 7% bang c phiu. 

Tong Cong ty xdy dtrng chi lieu k hoach kinh doanh nãm 2021 dita lrên mOt so yêu 10 sau: 

- Dánh giá tInh hInh kinh t& xã hi din ra n djnh, thj tnthng khong cO yu t bAt thi.rOng va 
phü hçp vói näng hrc cüa lông Cong ty. 

- Näm 2021, dir báo kinh doanh các nghip v báo him xe co gi&i, tàu thüy, hang hóa, tài san 
k thu.t sê khó khän hon do khách hang bj ãnh hisng nng né sau 03 dt djch Covid-19 và 
giãn cách xã hi t1r dâu närn 2020. Khó khän ye tài chInh dn den vic khách hang cat giàm 
hoc không mua bão hiêm dé tiêt kim chi phi. 

- Doanh thu dAu tu tin gl'ri nAm 2021 cüa PJICO dr kin sê skit giàm rnanh  do lãi suât tiên gth 
hin tai  dang giàm và xu huOng tiêp si,it giâm mnh trong giai don tiêp theo do ãnh htthng bâi 
djch Covid-19. Li nhu.n cüa PJICO chU yêu den tü hot dng dâu tu, vi vy diêu nay së ãnh 
huâng lan den kê hoach doanh thu và igi nhu.n cüa PJICO. 

- Trong qu' 4/2020, Vit Narn d xãy ra nhiu thiên tai vài ton thAt Ian v nguäi và tâi san. Các 
vii vic phát sinh trong cuôi 2020 dr kiên së giãi quyêt vã clii trã trong närn 2021. Diêu nay tác 
dng lan den hiu qua kinh doanh cüa PJICO trong nãm 2021. 

(Trwàng hap dich bnh ovid-19 dilii bié'n bOt thithng và kéo dài, tác d5ng ánh hiràng lan dê'n 
ket qua kinh doanh cüa TOng Cong ty, lrên c0 sà dánh giá diêu kiên thztc lien thj lrtthng bOo 
hiêm, DHDCD üy quyCn HDQTxem xét quyêl djnh diêu chinh Ice hoach phà h(p). 

3. Các giãi pháp cu the 

Muc lieu Irong tOrn trong nOrn 2021:  

- Kiên djnh vOi miic tiêu tang truOng bii ving và hiu qua, t.p trung phát trin và trng diing 
cong ngh so hóa vao các hot dng kinh doanh bão hiêm dé nâng cao näng suât lao dng, chat 
hxcing djch vii va nang 1rc canh  tranh. 

- Dam báo tuyêt di an toàn trong qua trInh hot dng kinh doanh. Tip tVc  tang cuäng cong tác 
phOng chOng djch Covid-19 dé hot ding kinh doanh bão hiêm din ra lien tiic, xuyên suôt. 

- PhAn dAu hoàn thành tt các chi tiêu k hoach kinh doanh theo djnh huang cüa Di hi Dng 
cO dOng va Hôi dong quãn trj trong närn 2021 trên co sa triên khai dong b các giãi pháp. 

- Duy tn, phAn dAu cãi thin kt qua xp hang tIn nhim Qu6c t cüa A.M.Best, tIm kiêm và 
khäc phçic nhüng diem ton ti, han ché cüa h thOng, thay dôi htràng quán trj, báo cáo theo yêu 
câu cüa A.M.Best và Ban diêu hành dé ra. 

- Chü trong Cong tác phát trién nguôn nhãn hxc chat 1uçng. Kin toan to chirc theo huâng tinh 
gun, hiu qua, hiu luc nhäm nâng cao nang suât lao dông. 

- Tip tuc cüng Tap doàn Xang dAu VietNam trInh co quan cO thAm quyn phê duyt d an cho 
phép Tâ doàn Xang dâu Vit Nam näm giü lâu dài vOn diêu l cüa PJICO — day là 1 trong 
nhng nên tang dê PJICO phát triên ben vüng, hiu qua, lâu dài. 
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DI thwc hin các muc tiêu trên, Tdng óng ty cdn tap trung vào các cOng viêc, giái pháp cu ihl: 

3.1. Ciãi pháp di vói các nhórn nhiêp vu 

• Luôn theo döi sat din biên thi trucing dê dua ra các huàng dn nghiep vu phü hqp. 
Quyêt liit  triên khai KHKD ngay tir dâu näm 2021 dê tim kiêm các ca hi thi tru1ng. 

• Dánh giá các chuang trinh thüc dy ban hang trên toàn h thing cho các nghip vi Xe 
co giài, Tài san, Dr an, Hang hóa, Tàu thüy tr do dua ra các giãi pháp cho nAm 2021, 
phán dAu duy tn các chucing trinh Sale contest cho các nghip viii có hiu qua. 

• Trin khai sam giAy chng nhan bão him din tCr cho san phm b& buc TNDS chü 
xc cci giôi dé lam nén tang triên khai cho các san phãm ban lé khác. 

• Tang clx&ng phát trin khai thác báo him cho các di tixclng khách hang thuc khu vrc 
có vn du tu nuàc ngoài, các cong ty lien doanh. 

• Hoàn thin va sr diving thuäng xuyên các báo cáo quán trj, báo cáo thông minh (B!) 
nghip viii trên Premia, FTS phuc vi khai thác, tái tic, chào phi,... 

• Rà soát ban hành lai  toãn bi các quy trInh ISO v nghiep vi t,r Khai thác, cp don dn 
Giám dinh bôi thu&ng, Tai bão hiêm, Quán ly'. . .dê dOng b vñ Premia và xCr I sO hOa, 
&m giãn hóa thu tiêt kim chi phi. 

3.2. GIaI pháp thüc dy các kênh ban hang 

• Tan d%mg tnit d chuong trinh Sale contest cho can bô chuyên quàn Bancas ti cac Dcm 
vj dê thác day mnh me doanh thu ban hang qua kênh ngân hang/to chüc tài chInh. 

• Gia tang t lê thâm nhp báo him PJICO trong chuong trInh bão him Toyota 
Insurance (TI). Phân dâu chim linh thj phan bão hiêm TI trên 20-30% trong nAm 2021. 
Trin khai các d%r an hçip tác mâi vâi các d6i tác dA ky' kêt nhu Vinfast, Boltech, FWD, 
Mioto, Shinhanbank, Lotte Finance, Savico, Mobiphone... •A 

• Ph6i hçvp chat chë vài mng luài các Cong ty Xang du d thüc dy cong tác ban hang 
dong thii phát triên các phuong thrc b hang mài thông qua h thông nay. Tniên khai 
Portal ban báo hiêm cho he th6ng CHXD cüa Petrolimex trên toàn quôc. 

• Tang cuâng trin khai ban hang theo kênh/chui dAn thay the vic ban lé truyn thng 
dê dáp i.'rng yêu câu tang trxâng doanh thu và tang näng suAt lao dng. 

3.3. Giãi pháp dAy m3nh chuyn di s và wng dyng cong ngh thông tin vào myi nit 
ho3t dng kinh doanh và quãn trl 

• Trien khai chiEn luqc phát trien cong ngh thông tin giai doan 2021-2025 da &rqc Hi 
dong quãn tn phê duyt. Tp trung xay dung kién trác doanh nghip, ha tang cong ngh, 
phát triên các Crng dung nén tang ye kinh doanh báo hiêm, quãn trj rüi ro, quãn l khách 
hang nhäm mic tiêu den 2025 so hOa 70% các quy trInh nghip vi1, tác nghip ni b. 

• tTng ding trit de phAn mm 101 Pnemia và FTS ke tfr khâu khai thác, giám djnh, bM 
thuông, dr phOng b6i thumg, tái bão hiêm. Rà soát iai  h thng phân mêm kê toán FTS 
dê d báo dáp img duqc nhu cau sü dimg và s6 bOa trong th&i gian tai. 

• Golive dir an nâng cAp Premia len phién ban mài (Web Portal) cho nghiêp vi Xe co 
giOi, Süc khOe vñ nhiêu tInh nang dáp (mg nhu câu hiên tai và trong giai doan t&i. 

• Trien khai Golive và dào tao s(m dijng Portal ban hang cho h tMng hon 2.500 CHXD 
Petnolimex trên toán qu6c. 

• Trien khai b sung duäng truyn cho các don v dam báo h thng mang thông su6t, n 
djnh, dáp üng yêu cAu triên khai các phAn mêm (mng dung. 

3.4. Gui pháp nhân sr, h thong 



• Tip tic kin toàn cci cAu t chirc h thng; thành 1p them các don v tai  các khu virc 
dia bàn trong diem tiêm näng dong th?i xem xét. dánh giá, sap nhâp. giãi the dôi vài 
các dcm v hot dng không hiu qua. 

• Nâng cao chit lixçmg cong tác quãn 1, str ding can b, dánh giá nang luc trinh d thông 
qua kêt qua lam vic, kêt qua kinh doanh. 

• Xây dirng di ngü can b vng yang chuyên mon nghip viii, k nang quãn l' lAnh d?o, 
phâm chat dao dirc và su tam huyêt gan bO vâi Tong Cong ty. 

• Kiin soát chat dinh hiên lao dông. ia tang thu nh5p 'a nang su5t lao dOng 

• Nâng cao chAt hrcmg, hiu qua hiu suAt lam vic ci:ia nhân viên thông qua các chInh 
sách: triên khai trng diing CNTT trong cong tác quãn 1 nhân sir, dào to nâng cao trinh 
d chuyên mOn nghip vii. 

• Cái tin chInh sách h.rang thisOng, tang ci.rng cOng tác quân ly, dánh giá, xr I' lao dng 
vi ph?m; áp diing B chi sO do kräng chat luqng cOng vic KPIs cá nhân cho các 
PhOng/Ban t?i  Van phOng lông Cong ty. 

3.5. Các giãi pháp quail tr khác 

• TIm kim các phiscing an phü hçip nh&m duy trI và phân dAu cãi thin két qua Xép hng 
tin nhiêm cho cac näm tiêptheo. Trong 2021, tiêp tuc phOi hçp vOi A.M.Best chuân b 
cung cap d lieu vã các thông tin lien quan cho Xêp hng tin nhim. 

• Rà soát ban hành quy dinh quán l' tài chInh, kE toán phiên ban 2020/2021. Dào to 
ht.rOng dn cong tác hch toán kê toán, quàn tr tài chInh toàn h thông. Tang cu&ng 
cong tác kiêm soát hach toãn ké toán. kiêm soát chi phi. cong no. hóa don an chi. 

• Thçrc hin cac bin phap nhm tit giãm chi phI và h?n  ch tinh trLng vtrcrt chi nhis triên 
khai các doàn cOng tác rà soát, kiêm tra, dc bit 1rng diving cOng ngh thông tin dê giãm 
thiêu các cong vic trung gian và tang näng suât lao dng. 

• Tip tic trin khai cOng tác giám sátdc 1p chAt Ii.rng djch vii t?i  tAt cá các Phông 
nghip vi t?i  Tong Cong ty, truâc mat áp dn cho Xe cci giâi, Tãi san k5?  thut, Sirc 
khôe. Trién khai Giám sat dc 1p chat hrcmg bôi thu&ng xe 0 to dôi vâi các ho so dithi 
phân cap ô các don vt ngoài Ha Ni và Thành phO 1-10 ChI Minh. 

• Tip tVc  duy tn HI QLCL và h trg các phOng ban trong vic cp nhtJscra di tài 1iu 
ISO clap irng yeu câu kinh doanh. 

• Tim kim di tác tái bào him dung dAu vOi xp hang tin nhim cao va tim 1irc tài 
chinh mnh. Xây drng tiêu chi lisa ch9n dôi vâi các nhà tái bão hiem không có xêp 
hung Rating. 

• Trin khai phi.rong an Tái bão hiêrn dA di.rc F1i dông quan trj phC duyt dam bao an 
toàn và hiu qua tài chInh cüa Tong COng ty. Thiêt 1p và ma rng quan h vài các dOi 
tac Tái báo hiêrn trong ITnh vvc  nang hrçng, dâu khI, hang khOng dê phic vii nhu câu 
phát triên bão hiem cho nhóm nghip vu nay. 

• Phi kt hop vâi các phOng ban Tng COng ty thixc hin kiêm tra và humg dn tái bão 
hiêrn tai môt so don vj Co phát sinh tái bão hiem IOn. Ban hành quy trinh rà soát, dOi 
chiêu cOng nv tai bão hiêm trong qu)2 1/2021. 

PHAN Ill 
MQT SO BE XUAT, KIEN NGHI 

1. TrInh Hi dng quãn trj xem xét, phé duyt các tài lieu sau: 
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1.1. T& trmnh cüa Tng giám dc v vic phé duyt báo cáo tài chInh dA duc kim toán cüa 
T6ng Cong ty nAm 2020 

S ., A . . 1.2. Ta trrnh cua Tong giam doc ye phtrang an phan phoi lçn nhuin nam 2020 va m9t so chi 
tiéu chInh k hoch kinh doanh näm 2021 

2. D nghj Hi dng quán tr xem xét, phê duyt B tâi 1iu ti Dii hi dng cô dong thix&ng 
niên nAm 2021 bao gm: 

2.1. Chixcing trinh Dai hi dng c6 dông nAm 2021 và Quy ch Dai  hi (Do Ban Tng hçip 
HDQT chuãn bj). 

2.2. Báo cáo kt qua kinh doanh näm 2020 và k hoach 2021 cUa T6ng Giám dc tai  Dai hi 
d6ng cô dông thu?xng niên näm 2021 (Do Tong giam doe chuán bi). 

2.3. Báo cáo k& qua hot dng cüa HDQT näm 2020 và djnh hLrâng k hoch 202 l(Do Ban 
Tong hçip HDQT chuân bi). 

2.4. Báo cáo cüa Ban kim toan ni b tai  Di hi dng c6 dOng nam 2021 (Do Ban kim 
toán ni b HDQT chuân bj). 

2.5. Tci trinh cia Hi dOng quãn tij thông qua Báo cáo tái chInh ciA thiçic kim toán cüa lông 
Cong ty cho k' ké toán kêt thUc 3 1/12/2020 tai  Di  hOi  dông cô dOng thuing niên nAm 
2021 (DInh kern quyên Báo cáo tài chInh hcip nhât lông Cong ty Co phãn bão hiém 
Petrolirnex cho nAm kêt thüc 31 thang 12 nAm 2020) (Do lông giám dôc chuân bj). 

2.6. Th trinh cüa Hi d6ng quán trj thông qua phuang an phân ph61 Iai nhun nAm 2020 và 
ké hoach näm 2021 (Do Tong giám dôc chuãn bi). 

2.7. Ia trInh cüa Hi dOng quán trj vvic quyt toán qu tin krang và thu lao cUa các thAnh 
viên HDQT lông Cong ty cô phân bAo hiêm Petrolimex nAm 2020 (Do lông giám dôc 
chuânbj). 

2.8. Ti trinh cüa Hi dOng quantr v phuang an trA lixang, thi lao cho các thành vién HDQT 
HDQT lông Cong ty cO phân báo hiêrn Petrolimex nArn 2021 (Do lông giám dOc chuân 
bi). 

2.9. Th trinh cia Hi dOng quãn trj thông qua phuorng an 1ra ch9n dan vj kiêm toán báo cáo 
tãi chmnh nAm 2021 (Do Ban kiém toán ni bO HDQT chuân bi). 

2.10. Dix thão Diu l sCra ciM (nu Ca) (Do Ban TOng hcip HDQT chuAn bj). 

2.11. Dix tháo quy ch quán trj ni bô (nu co) (Do Ban lOng hqp HDQT chu.n bj). 

2.12. Dix tháo quy ch hot dng cUa HDQT (nu co) (Do Ban lOng hcip HDQT chuAn bj). 

3. D trin khai các rthim vi,i, giai pháp trên, lOng giám dOe báo cáo Hi dOng quãn tn phé 
duyt v k hoach dAu tu phát frin mài trong nArn 2021 bao gOrn: (1) Du tu phát triên mtnh 
v Cong ngh thông tin, chuyn dOi sO (gOrn các dr an nhtr GiAi pháp truc kEt nOi ESB, quãn 
1 ni dung doanh nghip ECM, liru trü darn may Private cloud, áo hóa ha thng may tInh, 
rnng VDI, nAng cp phAn rnm Core, d&i tu ca so ha tng thi& bj may tInh,...); (2) DAu tu 
xây dimg Ca b, hoàn thin Ca sO vt chAt, trii sO lam vic, phuang tin vn tài cho các Dan 
vj và tru sO chInh VAn phOng TOng Cong ty d darn báo hoat dng kinh doanh chuyên nghip. 
lhtrc hin dAu tu tuân theo quy djnh cia pháp 1ut và các quy djnh, quy ch hiên hành cia 
TOng COng ty. 

4. D nghj HOi  dOng quàn trl phé duyt chU trtrang các ni dung sau d báo cáo Dai  hi dOng 
cO dOng thu&ng nien 2021 xem xét, biu quyt thông qua: 

4.1. Tip ttc trin khai dix an tim kim tr11 sO vAn phOng lOng Cong ty tai  Ha Ni (theo nghj 
quyêt so 01/201 9/PJICO-NQ-DHDCD ngày 18/4/2019 cüa Dai hi dOng cO dOng 
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PJICO). 

4.2. Chü tnlang tang v6n chü sâ hüu và tim kim, trin khai các giãi pháp phü hcip dê nâng 
cao Biên khã näng thanh toán cüa PJ!CO. 

4.3. Chi trã C6 tic nAm 2021: 5% bang ti&n mt vâ 7% bang cô phiu. 
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