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BAO CÁO KET QUA HOAT BONG CUA HBQT NAM 2021
vA B!NH HU'ONG Kit HOACH 2022.

PHAN I: BAO CÁO KET QUA HOAT BONG NAM 2021 CUA HO! BONG QUAN TR!.
1. Kêt qua san xuât kinh doanh nám 2021 cüa Tng Cong ty (TCTy):
* K& qua kinh doanh närn 2021:
Ké hotch 2021

Thrc hin 2021

Tàng/giãm

STT

Các chi tiêu

1

Tng doanh thu (t d)

4.199,0

3.974,4

-5,3% \¼

2

Doanh thu bão hiêm gôc (t' d)

3.565,0

3.344,1

-6,2%

3

Tng Lgi nhun truâc thuê (t'd)

202

436,9

116,2%

4

Miirc chia cé tüc

5%

8%

60%

(Mz'rc chia cd tt'cc bng tin 8% trên vn diu lç rnó'i sau khi TCTy hoàn thành tang
von diéu l bang hInh thic chia cO phiêu thtró'ng cho CO dOng hin hiu 25%).
Doanh thu báo hié'm go'c trên day khOng bao gm báo hié'm tàu cá theo Nghj djnh
67/CP.
* Dánh giá kt qua thirc hin:
Mc dU näm 2021 tInh hmnh djch bnh Covid — 19 tip tiic din bin phic tap, tang
truâng cüa nn kinh t không dat duc nhu dir báo, nhiu dja bàn trong dim thirc hin giän
cách xã hi trong thi gian dài d phông cMng djch bnh ãnh hithng lan dn cong tác khai
thác, tuy nhiên vai su quyt tarn, doàn kt, sang tao, n 1rc cüa tp th Ban länh dao và can
b nhân viën trong toàn h thông, Tng Cong ty dä vuçrt qua duc nhung khO khãn thách thirc
d hoàn thành Ca bàn các chi tiêu k hoach kinh doanh ma DHDCD giao näm 2021.
2. Báo cáo các mat hoit dng cüa HBQT:
2.1. Tng kt các cuc hop cüa Hi dng quân trj:
Hi dng quãn trj dã t chi.lrc hoat dng theo dñng quy djnh cüa Diu 1, Lust doanh
nghip. Các cuc hp cüa Hi dng quán trj duçic duy tn du dn theo dung quy djnh. Näm
2021, Hi dng quãn trj dä barn sat djnh huâng cüa Nghj quy& Dai hi dng c dOng, chU
dng trin khai các giãi pháp phü hqp vâi tInh hInh din bin djch bnh Covid- 19 và cac diu
kin thirc tin thj tri.thng báo hirn d t chilic hoat dng kinh doanh.
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Nãm 2021, HDQT dä t chi1rc h9p 04 phiên h9p trijc tip, 42 1n 1y kin các thành
viên HDQT bang van bàn, ban hành 26 Nghj quy&, 56 Quy& djnh và nhiu van bàn d quyêt
djnh các ni dung thuOc chi'rc trách, thim vii cüa HDQT trong cong tác chi dao, quãn ly,
giám sat các hot dng cüa Tng cong ty.
2.2. V cong tác chi dao trin khai k hoach kinh doanh näm 2021:
- D TCTy có th sam t chirc trin khai thirc hin kinh doanh nãrn 2021, HDQT dä thirc
hiên cong tác tam giao k hotch kinh doanh näm 2021 cüa TCTy triiàc ngày 01/01/2021.
Trong Qu 1/202 1, trén ca sa k& qua kinh doanh chInh thtrc cüa TCTy theo báo cáo Tài chInh
näm 2020 dã duoc kim toán, HDQT da xay dirng k hoach kinh doanh 2021 phU hcp vâi các
nguyen tc djnh huâng, phü hcip vâi thirc tin và trInh DHDCD thu?ng niên näm 2021 chInh
thirc thông qua.
- Các Qu, HDQT du t chi'rc các cuc h9p trrc tip hoac tr?c tiëp k& hqp vâi trirc
tuyn d thung xuyên giám sat tin d kinh doanh cña TCTy vã cO nhtng chi dao djnh huàng
va giãi pháp kjp thai. Hoat dng và tin d kinh doanh cüa TCTy du duçic dang tâi cong bO
hang qu theo dung quy djnh cüa pháp 1ut d các c dông có th theo dOi.
- Tiêp ti1c thirc hin ma rng quy mô kinh doanh tui các dja bàn tr9ng dim, HDQT dã
phé duyt và thành 1p them 01 Cong ty bâo him PJICO Thu Dc tai khu vrc Thành ph H
ChI Minh, nâng tng s cOng ty tai dja bàn khu virc Thành ph H ChI Minh thành 05 dan vj
truc thuôc.
2.3. Chi dao rà soát, xây dirng k hoach và t chirc thirc hin vic ban hành mâi hotc
si'ra di, b sung di vai toàn bô h thng các tài 1iu tir Diu l, quy ch& quy djnh, quy trInh
cüa Tng cOng ty d dam bão tuân thu quy dnh hin hành cüa pháp 1ut và phü hçip vâi thirc
tin trin khai hoat dng quãn 1, kinh doanh cña TCTy. Dn thai dirn hin nay, TCTy dà
hoàn thành stra di, b sung nhiu quy ch& quy djnh, quy trInh và vn dang tip tiic trin khai
thirc hin sira diii b sung các quy ch& quy djnh, quy trInh con Iai, dij kin hoàn thành së hoàn
toàn b trong nãrn 2022.
2.4. Kin toàn ca cu t chirc quán l cüa TCTy theo quy djnh cüa Lut doanh nghip
s 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020. Theo do: Trén ca sâ Diu 1 süa di näm 2021, HDQT
d thành 1p Uy ban kim toán tnrc thuc HDQT. Uy ban kim toán ducc th chirc hoat dng
theo quy ch hoat dng cüa Uy ban kim toán và theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành. Chü
tjch Uy ban kim toán là thành vién dc 1p HDQT duçc HDQT bau theo dñng quy djnh cüa
Pháp 1ut.
2.5. Chi dao thirc hin nghien ciru, xay dirng và t chirc thkrc hin cOng tác "Quy hoach
can b Tong cOng ty trong giai doan 202 1-2025" thuc thAm quyn quyt djnh cüa HDQT va
TGD d chun bj di ngQ can b du nàng 1irc, phm cht dáp i.'rng duçic yeu cau phát trin cüa
TCTy trong giai doan sip tâi.
2.6. Chi dao cOng tác kim tra, giám sat hoat dng cüa toàn h thng TCTy dam bão
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rnoi rnt hott dng cüa TCTy Co bàn tuân thu theo các quy djnh hin hành cüa pháp lut.
Cong tác kim tra, giám sat duçc thirc hin theo nhiu lOp vOi k hoich cii th và có sir phi
kt hcxp gitta cac b phn thuc HDQT và Ban diu hành.
2.7. Giám sat, duy tn và chi do cài thin k& qua xêp hang dánh giá theo tiêu chun
quc t cña TCTy. VOi kt qua kinh doanh và chi tiêu 1?i nhun xuât sic, PJICO tip tiic duqc
A.M.Best dánh giá näng lrc tài chInh 0 mirc cao. Ngay 27/10/2021, t chirc xp htng tin
nhim tài chinh hang du th giOi A.M.Best dä nâng hang tin nhim nAng lirc tài chInh cUa
PJICO tr B+ len B++ và näng li,rc tin diing cña t chirc phát hành tir "bbb-" len "bbb", trin
v9ng cUa cã hai chi tiêu nay 0 mirc n djnh.
2.8. Nghiên cüu, chi do ti'rng buOc trin khai các dix an theo "Chin 1uçc phát triên
cong ngh thông tin cña PJICO giai don 20 19-2024 thrn nhin 2030" phü hcip vOi xu th cüa
xà hôi, phü hop vó'i yêu cu v t chirc hoat dng quân l, kinh doanh cüa doanh nghip.
PJICO hin nay là don v tiên phong cüa thj trung phi nhân th9 trong linh virc chuyn dM
s. Các ü'ng diing cOng ngh thông tin dUa Tong cong ty d và dang trin khai là các cOng C11
hU'u hiu d phát trin kinh doanh, tang nàng suit lao dng va t chirc quán l, quãn trj, giám
sat h thông TCTy ngày càng chat chë, minh bach.
2.9. Chi dao t chirc thành cong Di hi dng c dông thrOng niên và Dai hi dOng
cO dông bat thuO'ng närn 2021 theo hInh thirc trirc tuyên bO phiêu din t1r dam bào theo dung
quy djnh djnh dlla pháp lust, dam bão s(rc khOe và to diêu kin cho toàn b các cô dông CO
the tham dir Dti hi trong dieu kin tinh hInh djch bnh din bien phirc tap.
2.10. T chi'rc trin khai các thu ti1c d thixc hin tang vn diu bang hInh thi'rc chia c
phiu thrOng cho c dông hin htu tir ngun thng du vn c phn theo phé duyt dlla
DHDCD bt thuOng nãrn 2021. Theo dO, c dông näm gitt 100 cô phn tai th0i dim ch&
danh sach phân b quyn nhn c phiu tht.rOng sê duqc nhtn 25 c phn mOi. Den th0i dim
hin nay TCTy dã co bàn hoàn thành phuong an tang vn diu l.
2.11. Lam vic vOi co quan kim toán Nhã nuOc, t chüc hoàn thành các khuyn nghj
cüa co quan Kirn toán Nhà nuOc d darn báo hoat dng cua TCTy ngày càng tt hon.
2.12. Thu lao dlla tOng Thành viên HDQT ci th theo TO trInh DHDCD ye vic quyêt
toan thu lao Thành viên HDQT näm 2021.
3. Hott dng ella các Ban thuc Hi dng quãn trj:
3.1. Uy Ban kiêm toãn:
HDQT thành 1p U ban kirn toan là co quan chuyen mon thuc HDQT. Mt s
nhim vii chinh cua Uy ban kiem toán nhu sau:
- Giám sat tinh trung thirc bao cáo tài chinh cua Tng cOng ty và cOng b chinh thic lien
quan den kêt qua tài chInh cua Tng cong ty;
- Rà soát h thng kim soát ni b và quán l rui ro;
- Rà soat giao djch vOi nguOi có lien quan thuc thrn quyn phe duyt cua Hi dng
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quãn trj hotc Di hi dng c dong và dint ra khuyn nghj v nhung giao djch cAn có phê
duyt cña Hi dông qu4n trj hoac Dai hi dong cô dông;
- Giám sat hott dng cüa Ban Kim toán ni b;
- Kiên nghj cong ty kirn toán dc ltp, müc thu lao và diêu khoãn lien quan trong hcp
dông vi cong ty kirn toán d Hi dong quán trj thông qua truOc khi trInh len Di hi dông
cô dong thutrng niên phê duyt;
- Theo dOi và dánh giá sir dc lap, khách quan cüa cOng ty kim toán dc ltp và hiu
qua cüa qua trinh kiêrn toán, dc bit trong trung hçip Tong cong ty cO sü diing các djch vii
phi kiêrn toán cüa ben kiêm toán;
- Giám sat nhArn bâo darn Tng cong ty tuân thu quy djnh cüa pháp lust, yêu cAu cüa co
quan quán l và quy djnh ni b khác cña Tong cong ty.
3.2. Ban Kiêm toán Ni b do Thành viên HDQT dc 1p trirc tiêp phi trách:
- Närn 2021, Ban Kirn toán ni b dã th1rc hin k hotch kim toán theo dung phê
duyt cüa HDQT, 1p báo cáo kim toán và báo cáo HDQT d HDQT chi do diu chinh hoat
dông quán l, kinh doanh cüa TCTy dam bão tuân thu dung quy djnh cüa TCTy và cüa Pháp
luât.
- Thành viên Hi dng quãn trj dc 1p dä t chi'rc thirc hin nhim vii cUa Ban Kim
toán ni b dam báo theo quy djnh hin hành.
'A

3.3. Ban Tong h9'p:
- Thirc hin nhirn vi1 tham rnu'u, giüp vic cho Hi dOng quán trj trong cOng tác quán
l và giái quyt các cong vic trên ttt Ca các linh virc hoat dng cña Tng cOng ty.
- Thirc hin thu t1ic cOng b thông tin cüa TCTy; t chüc thirc hin quyn cüa c dong
theo dung quy djnh cüa pháp lut, dam bão dAy du, chInh xác.
4. Dam bão Iqi Ich C dông và Nhà dAu ttr:
- Luôn thirc hin cung cp, cOng b thông tin dAy du ti các c dông theo nguyen tc
cOng khai, rninh bach và dam bão tuân thu dung quy djnh cüa pháp lut v thirc hin báo cáo
di vâi Cong ty Dai chñng niêrn y&.
- Trên co' si kEt qua kinh doanh 6 tháng näm 2021, và nguôn tài chInh ttr thtng du von
c phAn, d darn báo 1i ich cüa c dOng hin hüu, HDQT dã quyt djnh trInh DHDCD diu
chinh ti.r Phtrcing an chia c tuc 12%, trong do 7% bAng c phiu và 5% bAng tin mt thành
Phuo'ng an tang vn diu l bAng hinh thuc phát hành c phiu thuung cho c dOng hin huu
t' 1 25% (100 c phAn hin huu duçic nhtn them 25 c phAn mâi) và chi trã c tuc nãm 2021
là 8% bAng tin rnt trên vn diu l mOi.
- LuOn dam báo cOng bAng các quyn lçi cüa ttt cá các c dOng, t chtc thuc hiên
quyn cua các c dOng theo quy djnh hin hành cua pháp lut.
5. Cong tác giám sat dôi vol Tng giám dc và Ngu*i diu hành khác:
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- HDQT luôn theo sat va giám sat ho?t dng diu hânh cña Tng Giám dic và cüa Ban
diu hành dam bão cong tác t chrc hoat dng cüa TCTy dung thm quyn, dung quy djnh
cüa TCTy và cüa pháp 1ut. Trng ni dung Nghj quyt, quyt djnh cüa HDQT duçic b phn
chrc nang báo cáo tInh hInh t chirc thirc hin ti các cuc h9p HDQT djnh kS' d HDQT xem
xét, dánh giá, yeu cu giái trInh va có nhiing chi dao kjp th?i di vâi Tng Giám dc, Ban
diu hành v mçi mit hot dng cüa TCTy.
- Các thành viên HDQT, Tng Giám dc và các can b thuc Ban diu hành dã thirc
hin hoàn thành nhim vii duçic giao; t chirc thirc hin có trách nhim di vâi các linh virc
duqc phân cong t chirc quãn 1, giám sat; thirc hin và chip hành dy dii, kjp thñ theo quy
djnh cac ni dung chi dao ciia HDQT, yêu cu cUa các cci quan quán 1 Nhà nuâc.
PHAN II: IMNH HU'ONG KE HOACH KINH DOANH NAM 2022.
1. Miic tiêu tr9ng tam:
Tip tic duy trI các chi tiêu tang trithng n djnh theo dung djnh huâng kinh doanh giai
don 2019-2024 ma DHDCD thurng niên 2019 dã thông qua: "tang trung gin 1in viti hiu
qua và an toàn tài chInh". Tip tiic phn du tth thành doanh nghip báo him dung d.0 thj
tru'ng báo him phi nhân th9 Vit Nam v chit hrcing djch vii.
- PhAn du hoàn thành miic tiêu kép vita dam báo an toàn phông chng djch bnh
Covid- 19 vita n djnh, thiic dy manh me hott dng kinh doanh, n lirc phn du vuçYt qua
mi khó khän d hoàn thành miic tiêu k hoach kinh doanh a mitc cao nht trong näm 2022,
thu hçp khoáng cách v quy mO vâi các doanh nghip Top trên.
- Tiêp ti1c tp trung phát trin, itng ding và chuyn di cong ngh s hóa vào các quy
trInh hoat dng kinh doanh báo him d tit giám chi phi, nâng cao näng suit lao dQng, cht
Iuçmg djch vçi và näng lirc cnh tranh ciia TCTy, dap itng yêu cu hot dng quãn 1, kinh
doanh cña TCTy trong diu kin tInh hInh djch bnh phirc t1p và theo xu huang chuyn di
s dang din ra mmnh me t?i Vit Nam.
2. Các chi tiêu k hoach kinh doanh co ban näm 2022:
2.1. Các chi tiêu kê hoach:
- Tng doanh thu: 4.316,8 t dng. Trong do: Tng doanh thu báo him gc: 3.678,5t'
dng (không bao gm tàu Ca theo Nghj djnh 67 và Bão him site khôe nguôi vay khai thác
qua các tt chiic tin dung) tang tri.thng 10% so vOi vói thirc hin näm 2021 (theo phê duyt
ciia HDQT v các chi tiêu djnh hiiâng xây drng k hoch kinh doanh tai Nghj quyt so
22/202 1/PJICO-NQ-HDQT).
- Lqi nhun trnâc thu ti thiu: 250 t' dng.
- Dir kiên chi trá c tire bang tin: 12%.
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Các chi tiêu pháp 1nh k hoch närn 2022 trén day duc xay dirng trên co sâ dánh giã
các diu kin v hot dng kinh t& xã hi din ra n djnh và phU hcp vài näng lrc cüa TCTy.
2.2. Các dnh hiróng cong tác cüa HDQT trong nãm 2022:
- Can cir các chi tiêu k hotch DHDCD thông qua, HDQT tëi chüc chi dto trin khai
và giám sat tin d thirc hin k hotch närn 2022 cüa TCTy darn bão dt hiu qua cao nhât cO
th. DAy rnanh quy rnô doanh thu, nâng cao di sng vt chAt cho can b nhân viên trong toàn
h thng.
- Hoàn thành phumg an tang vn diu l bang hInh thirc chia c phiu thuâng cho Co
dong hin hfu.
- Chi dio hoàn thành vic ban hành rnâi hotc sra di, b sung di vâi toàn b quy ch&
quy djnh va tài 1iu v t chi'rc quàn 1, quàn trj cüa TCTy phü hp vó?i quy djnh hin hành
cüa pháp 1ut và thijc tin hoat dng cüa TCTy.
- Chi dao hoàn thành cong tác quy hoach can b giai dotn 2021-2025 trong toàn h
thng PJICO, d chuAn bj di ngü can b dü näng 1irc, phArn chAt dáp 1rng duqc yêu cAu phát
trin cüa TCTy.
- Tiêp titc chi dto t chtrc trin khai các dir an Cong ngh thông tin trên co sâ "Chin
Iuoc phát trin cOng ngh thông tin cña PJICO giai dotn 20 19-2024 tAm nhIn 2030", dam bão
phü hçip vth nhu cAu si1r diing và nang lrc tài chInh cüa Tong Cong ty, thüc dày nâng cao nang
suAt lao dng, thrc hin tt quán trj rüi ro doanh nghip và tang ci.thng hiu qua khai thác
khách hang di vâi hoat dng kinh doanh cüa TCTy.
- Tip t%lc mO rng quy rnO và tang thj phAn di vâi nhung dja bàn tr9ng dim có nhiu
tirn nãng tang trrng quy mô doanh thu cho TCTy.
- Tip tiic t chüc th?c hin giám sat d duy trI kt qua xp hang dánh giá theo tiêu
chuAn quc t cüa TCTy trong näm 2022 và các nam tiêp theo.
- Thng nhAt ca bàn các giãi pháp trQng tam tp trung thirc hin trong näm 2022 theo
báo cáo cña Tng giárn dc tai Dai hi.
Trân tr9ng cam on!

6

