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- Uy ban Chtng khoán Nhà nuàc
- So Giao djch Chüng khoán

THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát
Ten giao djch ting Vit: Tng Cong ty c6 phAn Bão him Petrolimex
Ten giao djch ting Anh: Petrolimex Insurance Corporation
Gthy chüng nhn clang k doanh nghip s& 67-GP/KDBH
V6n diu 1: 887.177.730.000 dng
V6n chü sO hUu: 1.777.934.344.906 dng
Dja chi: 1'ng 21, 22 tôa nhà Mipec Tower, 229 Tây Scm, D6ng Da, HaNOi.
Diên thoai: (024) 3776-0867
Fax: (024) 3776-0868, 3776-3283
Website: www.pjico.com.vn
Ma c phiu: PGI Ti san giao djch chng khoán TP H6 ChI Minh (HOSE)
TAM NH!N: trO thành Tng COng ty báo him hang du Vit Nam v chAt hrng và
djchvu.
SI1'MNH:
V'
Cung cap các djch vi bão him dng bO, da dang — Lam lá chAn bâo v tài chInh cho
ngtr1i mua bão him và cong dng.
V'
Tao mOi trLrng than thin, chuyên nghip, minh bach cho nhân viên sang tao và th
hin.
v' Bão toàn và phát trin bn vUng vn gop cUa các c cong
- GIÁ Tifi COT LOI:
/ Thirc hin các cam k&, kin tao nim tin cüa khách hang
/ Khong ngirng n 1irc, sang tao
V Chuyên nghip và tn tInh
Qua trInh hinh thành và phát trin:
+
Ngaythânh1p: 15tháng06nam 1995
Ngay niêm y&: 29 tháng 07 näm 2011
+
+
Các su kin khác:
1

/
Ngày 15/06/1995: thành 1p và di vào hoat dng chInh thirc vâi vn diu 1 ban du là
53 t' dng vài 5 chi nhánh true thuOc.
/
Näm 2000, tang tru&ng doanh thu tr 95 t' dng len 125 t' dng vi quy mô 12 chi
nhánh trijc thuôc. PJICO dOn nhn huân chtwng lao dng hang Ba.
/
Nãm 2003 — 2004, tang vn diu l len 150 t) dng, tAng trtr&ng doanh thu vuçit bc
len 700 t dng vOi qiy mô 35 chi nhánh trirc thuOc và hang chiic vAn phông dai din.
v'
NAm 2008, tang v6n diu l len 336 t dng, tang doanh thu dat 1.308 t' dông.
V Näm 2009, tng doanh thu dat 1.605 t' dng vài quy mô 50 chi nhánh trrc thuOc, 01
trung tam ctru hO và si:ra chtta xe CY giâi, hin 3.000 di 1 trên toãn quôc.
/ Näm 2010, t6ng doanh thu dat 1.884 t dng. PJICO k' nim 15 nAm ngày thành 1p
và dOn nhn huân chi.wng lao dng hang NhI.
/
NAm 2011, tng doanh thu dat 2.355 t' dng. PJICO chInh thirc niêm y& trên HOSE.
V NAm 2012, ting doanh thu dat 2.439 t dng, vuçit qua khüng hoáng kinh t&
/
Nàm 2013, tng doanh thu dat 2.466 t dng, duy trI mtc tang trtthng ben vüng.
/ NAm 2014, tang doanh thu dat 2.502 t' dng, ghi nhn du An vuqt qua giai doan khó
khAn chung cüa thj trtthng; gi vng vj tn hang dAu trên thj tnthng Bão him.
/ NAm 2015, t6ng doanh thu dat 2.757 t) dng, tAng trueing bn vng, hiu qua. PJICO
k' nim 20 nAm ngày thành 1p và dOn nhn huân chung lao dOng hang NhAt.
/
NAm 2016, tng doanh thu dat 2.933 t dng, hoàn thành k hoach doanh thu, gift vttng
thucing hiu uy tin hang dAn thj trithng bão him Via Nam.
/
Näm 2017, tAng vn diu l len 877 t dng, phát hAnh riêng lé thành cong cho nhà dAn
tu chin krqc nuâc ngoài Samsung Fire & Marine Insurance Company Ltd 17.743.555 c
phAn. Tng doanh thu dat 3.047 t' dng, hoàn thành k hoach doanh thu. Thành 1p dcm vj
PJICO FIà Thành tai dja ban Thânh Ph6 HaNOi. NAm 2017, PJICO áp dvng mO hInh to chic
bO may hot dng không có ban kim soát.
/
NAm 2018, t6ng doanh thu dat 3.333 t' dng, hoàn thành k hoach doanh thu, gift vftng
thuong hiu uy tin hang dAn thj trung bAo him Via Nam.
/
Nám 2020, thng doanh thu dat 3.665 t3 dng, hoàn thành vuqt mtc k hoach v doanh
thu, lqi nhun và t$' l chia c tirc 13%, gift vUng thiwng hiu uy tin hang dAu thj tru&ng bAo
him Viêt Nam.
/
NAm 2020, Trong bi cánh nn kinh t và thj truôrng bão him bj tác dng lan bâi dai
djch Covid- 19, PJICO dA hoàn thành vuqt mrc, toAn din k hoach kinh doanh. Tng doanh
thu dat 4.146 t dng, hoàn thành 119% k hoach, tang trithng 13% so vâi nAm 2020. Lçii
thun trithc thud dat 217 t dng, tang truang 8,1% so vâi 2020, t' 1 chia c trc 12%. Xp
hng tin nhim qu& t AMBEST nâng mrc trin v9ng len tIch eve, gift vftng thtwng hiu uy
tin hang dAn thi tnthng bAo him Via Nam.
V NAm 2021, là nAm PJICO kinh doanh hiu qua nhAt, lçî thun dat mcrc cao nhAt trong
hn 26 nAm hoat dng. Doanh thu hoat dng kinh doanh cüa PJICO trong nAm 2021 dat 3.974
t' ding. Trong do, doanh thu phi bào him gc dat 3.344 t dng. Lqi nhun tri.râc thu dat
436,9 t' dng, hoan thành 216% k hoach nAm, tang gAp 2 lAn so vâi 2020. VOi kt qua kinh
doanh va chi lieu igi nhun khã quan, PJICO tip ti1c thrc A.M.Best - t chirc xp hang tin
nhim tai chInh hang dAu th giâi nang hang tin nhim nAng lye tài chInh tir B+ len B++ và
2

nang 1?c tin diving cüa t chrc phát hành tr "bbb-" len "bbb", trin v9ng cüa cã hai chi tiêu
nay a müc n djnh.
2.

Ngành ngh và dja bãii kinli doanh:

Ngãnh ngh kinh cloanh: Báo him phi nhân thQ; Tái bão him; Ho?t dng dâu ur theo
quy djnh cüa pháp 1ut.
Dja bàn kinh doanh: Tng Cong ty c6 phAn Báo him Petrolimex thrqc phép hoat dng
trong và ngoài länh th Vit Nam phü hçp vài quy djnh cüa pháp 1ut. Trong do các dja bàn
tr9ng dim tti Vit Nam bao gm: Ha NOi, Thãnh ph6 H Chi Minh, Hãi Phóng, FM Nng,
CAn Tha, Dng Nai, BInh Dirang

•1

3

3.

Thông tin ye mô hInh quãn

trj, to

chfrc kinh doanh và b may quail i

Mo hjnh quãn trj: Cong ty c phAn tuân thu Dirn b Khoán 1 Diu 137 Lut Doanh
nghip s 59/2021/QH14 theo mô hInh: Di hi dng c dong, Hi dng quãn tn; Uy ban
Kirn toán trrc thuc I-Ii dng quán trj và Tng giárn d,c.
Co cAu b may quãn 1':

So' d6 t6 chCi'c và co cIu quán ly
PG INSURANCE

ww IlIEM PJICO
Dci hÔi dórig
C6 dông

Oy Ban Kkm toán

Hôi d6ng Quân tr!

Ban K(6m foon n>i b

Ban

T 6ng

Giám d6c

Phony TOi chfrh kO toOn

Phony BOo hidm SCtc khoo

Phony BOo hidrn MOi giài

Phony Id cht?c lao ctôncj

PhOny BOo hidna Do' an

Phony GiOm dinh
bdi thu'dng Xe Cd giOi

Phong COng nghe thông tin

PhOny TOI BOo hiém

Phony QuOn l tOi sOn ad
'in P01 ro tci chink

Phong I3Oo him Boncassurunce
& Ouan ly dai ly

Phony OuOnl nghiép vu
kink doanh BOo hidrn Xe Cd gir9i.
vO BOn him rL!c ttJyen

Phony Dick vu
c ho tn sOc 1< hOck hông

Phony Bcrn hidrn lOng hôi

I tin haii 0 uc a I ' vu DOu I i
thy du'riq ccr bàn

PhOny BOo hidin 101 sOn k thuOt

PhOny Dan to

COc f)cyn vi thrith viOn
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Các lien kêt hin ti cüa DN:
o PJICO clang là thàn viên cüa:
• Tp doàn xAng dAu Vit Nam (PETROLIMEX)
• Hip hOi bào hirn Vit Nam (AVI)
o PJICO clang lien doanh, lien kit, gop v6n vâi:
• Cong ty CP du tu djch vi và h tang Xang dAu (PLAND)
• Cong ty CP xay lap Petrolimex 1 (PCC 1)
• Lien doanh kho xang dAu ngoi quan Van Phong
• Tng cOng ty Tái bào him Qu& gia (Vinare)
• Cong ty c6 phn vn tái xàng dAu VIPCO
• Cong ty c phn thwing mi và sra chüa ôtô Petrolirnex
• Tng cong ty Du Vit Nam.
Cong ty thành viên: 62 cong ty trirc thuc phü khâp các tinh thành trén toàn quc
4. D!nh 1tróng phát trién
-

Các mi.c tiêu chü yu cãa Tng Cong ty:

V Phn du hoàn thành m1tc tiêu kép vira dam báo an toàn phông chng djch bnh Covid19 v&a n djnh, thüc dy mnh me hot dng kinh doanh, n 1rc phAn dAu viiçlt qua mi khO
khAn d hoàn thành mic tiêu k hoch kinh doanh a mirc cao nht.
V Hiiâng tâi Tng COng ty PJICO trâ thành "Doanh nghip báo him xanh" trong diu
kin hot dng kinh doanh "bInh thu&ng mâi".

a

/ Tip tllc kiên djnh vâi miic tiéu tAng truâng bn vcrng và hiu quA, tp trung phát trin,
1rng diing và chuyn di cong ngh s hóa vào cAc quy trinh hoat dng kinh doanh bAo him
d tit giãrn chi phi, nAng cao nAng suat lao dng, chAt luqng djch vii và nAng lirc canh tranh.
Thông diêp cüa PJICO trong näm 2022 — Näm chuyn diii s:

V
Nãrn 2022 së là narn tp trung vào chuyn di s. PJICO se là dcm vi tiên phong trong
linh virc chuyn &i s trong thj truang bAo him phi nhân th9 và trong kh& các cong ty
chuyên doanh cüa Tp doàn Xang dAu Vit Nam vài miic tiêu nham phiic vi hoat dông kinh
doanh bAo him trên rnt nn tAng mâi trong trng thai bInh thu&ng mâi sau di djch.
V Tip tiic kiên djnh vth djnh huâng phát trin Bn vng-Hiu quA-An toàn, Tng Cong
ty PJICO së tp trung dAy manh chuyn d& s6 manh me trong tAt ca các khâu cüa hoat dng
kinh doanh, quAn 1 quAn trj, coi trong tInh h th6ng, k' lut k' cucmg va chAt hiçmg djch vii
khách hang, phAn dAu hoàn thành cAc chi tiêu, nhim vii kinh doanh duçic giao, tao nn tAng
vA khâi dAu vtThg chAc cho rnt giai doan mâi thành cOng hcin.
V

K hoach doanh thu phi bAo him gc: tAng trtrông t6i thiu 10% so vai thrc hin 2021.

V

Lqi nhun kE toAn truàc thus nAm 2022: t6i thiu 250 t dng.

V

ChitrActCrc: 12%

-

Chin luçc phát trin trung va cliii han

D

/
Kiên djnh vài mIc tiêu tang trithng hqp lb", bn vItng gn lin vài hiu qua và chit
1i.rcng. Tp trung phát trin và i'rng dung cong ngh s hóa vào các hoat dng kinh doanh bão
him d nâng cao näng suAt lao dng, chAt krqng djch vt và nang 1irc canh tranh.
V Tip tiic chü trong phát trin ngun than 1,rc chAt lucing cao. Kin toàn t chüc theo
h.ràng tinh gçn, hiu qua, hiu l%rc nhm nâng cao näng suAt lao dng. Dc bit ru tiên nhân
lirc
/
Cung cAp các djch vii bào him dông bO, da dng và có chAt luqng cao dnh huâng vao
khách hang.
/
Phát trin bn v&ng d gia tang giá trj cho các c dông thông qua da dng hOa ho?t dng
bào him va dAu tr tài chInh.
V

Duy tn và dAy manh cong tác truyn thông, nâng cao uy tin thuorng hiu trên thj trthng.

-

Các mic tiêu dôi vo1 môi trirè'ng, xA hi và cong d6ng cüa Tng Cong ty:

V Xây drng môi trung lam vic chuyên nghip, minh bach, näng dng và than thin d
nhân vien phát huy tài näng va sang tao; thrc hin t& các cam kt vài nguii lao dng.
Xây dirng mi quan h bn vitng vâi các d6i tác (c dông, c quan quãn l nhà nuOc,
cac dan vj truyn thông ...). Hcip tác hiu qua vói các d& tác d cüng phát trin và dóng gop
xây dirng cong dng.
v'

V Xây drng và duy tn mi quan h t& vOi khách hang, thng xuyên to chirc các chuang
trinh tn an và h trq khách hang.
V Không ngirng tang cithng trách nhim xA hi, tIch circ tham gia các chuang trmnh tr
thin, cac cong tác xä hi. Huy dng duc sirc manh các di ngü can b nhân viên vào các
phong trào xà hi. Nang cao uy tin cüa Tng Cong ty vâi cong dng.
5. Các rüi ro:
Rüi ro bão him: là rüi ro lien quan dn thn thAt ma Tng Cong ty cO th phãi gánh chju
do phI bão him không dü d chi trã cho các sir kin duçic bão him.
-

Rüi ro tài chinh: bao gm rüi ro tin dimg, rUi ro thanh khoãn và rüi ro thj trtrông.

+
Rüi ro tin d%ing là rüi ro lien quan dn tn thAt ma Tng Cong ty có th phài gánh chju
do thay di bAt li v khá näng trã nq theo các diu khoán Hqp dng cüa các khách hang và
d& tác.
+
Rñi ro thanh khoán: Rüi ro thanh khoàn là rüi ro không thuc hin thrac các cam kt tài
chInh do mAt can di giüa tài san và nghia vi tài chinh trong ng&n han.
+
Rüi no thj trung: Rüi ro thj tru&ng là rüi ro ma giá trj hp l cüa mt cong cii tài chInh
thay d6i do nhüng yu t6 chInh nhu lAi suAt, giá c phiu va t' giá. Hot dng kinh doanh
cüa T6ng Cong ty së chü yu chju rüi ro khi có sr thay di v t' giá hi doái và giá.
+
Rüi no hoat dng: là nüi no gay ra tn thAt do sir thiu hvt hoc vn hành khOng t& các
quy trInh, h thng hoc các six kin khách quan ben ngoài. Các loai ii'ii ro hot dng chü yu
6

bao gm: rüi ro lien quan dn Báo cáo và Ki&n soát tài chInh; Pháp ch và Tuân thü; Con
nguñ; Quy trInh và Qüy ch; He thng và Thông tin; Tinh lien tiic cüa ho?t dng kinh doanh.
Ngoài ra, ãnh huâng sâu rng cUa djch beth Covid-19 và cuOc chin thrnmg mai M +
Trung lam giá xäng du và nhu cAu st'r diing giãm mnh trong 2021. Trin vQng nàm 2022
giá xäng du khó phic hi nhu thii dim tniOc Covid — 19. Diu nay ãnh hi.râng dn doanh
thu nghip vi1 báo hirn hang hóa trong ngành cüa PJICO.
Mt bang lài sut tin gtri ngân hang giám mtnh và xu huâng giám ch.ra drng 1ti. Lçii
+
nhun cCta PJICO chü yu tr hoat dng dau tu tài chInh nên vic lãi suAt tin gri giãm lam
ánh huâng rt lan dn muc tiu lçii nhun näm 2022 cüa PJICO.
Thj tru&ng báo birn canh tranh gay gt, ngày càng kh6c lit, không chi các doanh
+
nghip bâo hi&n nhO ma cã doanh nghip bão him lan cUng thirc hin chU trwmg tang doanh
thu bang vic ha phi, tAng chi phi, m?i rng diu kiin diu khoãn báo him nhm chim lTnh
thj phAn.
NAm 2021, Vit Narn xãy ra nhiu thiên tai, bAo lit dn dn vic các nhà tái bão him
+
nay càng that chat hn các diu kin, diu khoân tai thj trithng Viêt Nam và khu virc sau các
sr kiên thiên tai, thám hpa. Thj truông tái bão him tai Vit Nam và th giâi gp rat nhiêu
kho khAn khi nhiu nhà tái bào him bj giàm xp hang tin thim quc t do djch Covid — 19
và mt s nhà tái rut ra khOi thj truang Vit Nam. Diu nay dn dn khó khAn trong vic dam
phán tái t11c hçip dng tái báo him cho các linh vrc báo him hang hãi, tài san, hn hcip, k
thut.
II. TINH HNH HOAT DONG TRONG NAM
1.

TInh hInh hot dng san xuât kinh doanh

Näm 2021 là nãm PJICO kinh doanh hiu qua nht, lqi nhun dt mfrc cao nht trong
hon 26 nAm hoat dng vói kt qua nhir sau:
Tng doanh thu hoat dông kinh doanh cüa PJICO trong nAm 2021 dat 3.974 t dng.
Trong do, doanh thu phi bào him gc dat 3.344 t5' dng. Lgi nhun tnflcic thug dat 436,9 t'
dng, hoàn thành 216% k hoach nAm, tang gap 2 ln so vâi 2020.
Lçri nhun sau thud cüa PJICO dt 352 t' dng, tAng gan gAp dôi so vài 2020, 1am gia
tang mnh m ngun vn chü sc hüu và biên khà nAng thanh toán. Tai 3 1/12/2021, vn chü
sa hüu cüa PJICO tAng them 20% so vâi dau nAm dat mirc 1.778 t' dng. Biên khá nAng
thanh toán dat mc 205,7% tang cao so vâi mcrc 119,88% tai thai dim 3 1/12/2020.
Tng tài san a mUc 6.366 t' dng, tang xAp xi 4,1% so vâi dau nAm 2021. Trong do,
các khoAn du ttx ngAn han dat 2.788 t dng, tang 0,7% so vai cung ks'. Chi tiêu dir phOng
nghip vii trén bang can d& k toán dat 2.274 t dng. Quy dir phOng dao dng lan ffiy k
tip tiic duc b sung dat mrc 347 t dng, cao nhAt trên thj tnthng báo him phi nhAn th9.
T' suAt lçii nhun sau thud trên vn diu l dat 40%, tang so vâi mirc 19,8% nAm 2020.
T suAt lqi nhuân sau thu trén ngun vn chü si hUu binh quãn (ROE) tai thôi dim
31/12/2021 dat 19,8% tang so vai mire 11,9% nAm 2020, thuOc TOP dAu trén thj tnthng bão
him phi nhAn th9 tinh dn thai dim cong b&
7

2.

Tôchucvãnhâns

-

Danh sách Ban diu hành:
Hç và ten

Ch(ic v

Sinh ngày

S c phiu

T' 1 (%)

DàoNamHái

TngGiámdc

11/08/1974

10.940.348

12,33%

Trân Anh TuAn

Phó Tng Giám d6c

20/09/1969

5.540.945

6,25%

Büi Hoài Giang

PhO Tong Giárn dc

02/04/1964

26.143

0,029

LêThanhDat

PhoTngGiámdc

10/08/1964

1.452

0,002

Phm Thanh Hâi

Phó T6ng Giám dc

22/02/1975

0

0

Nguyn Thj HLrcmg Phó Tng Giám d6c
Giang

23/8/1975

10.630

0,0 12

Vung Qu6c Hung

14/2/1969

0

0

K toán trlx&ng

Nhung thay di trong ban diu hành: không
ChInh sách và nhung thay di trong chinh sách di vâi ng1.rYi lao dng:
+ S hrçing lao dông 1.46 1 ngu?xi, mrc lucing trung binh 23,5 triu dng/nguri/thang.
+ Nang suit lao dng binh quân 2,28 t dnnguii/nam. Dam bão n djnh Cong an vic
lam và thu nhp cho ngui Lao dng trong b6i cãnh Dai djch Covid-19
3.

TInh hInh dãu tir và thrc hin dc dir In

Doanh thu ho?t dng tài chInh näm 2021 dt 217 t ding, hoàn thành 108,7% k hoch
nàm. Tng Cong ty dang thi.rc hin danh mic dAu tii theo huâng du tu giá trj và linh hoat
theo xu hithng thj trueing, nm bat co hi hin thirc hóa lçi nhun các khoãn dAu tu. Tng
Cong ty cüng dang rà soát dánh giá hiu qua các khoãn d&u tu ching khoán, các khoãn gop
v6n và d xut các phung an thoái v6n phU hqp.
* Các dir In dang tin hành trin khai:
- Du tiz trIi phiEu Ngan hang TMCP Du tix và phát trin Vit Narn - BIDV
- Xây dirng vã trin khai dr In VDI
- Xây drng và trin khai dir In h th6ng quIn trj nOi dung doanh nghip (ECM)
- Xây drng và trin khai dr In h th6ng tric tIch hçip djch vi (ESB)
- Xây dirng và tri4n khai d%r In H thong Private Cloud.

4.

Tmnh hInh tãi chInh

Thijc hin phan Lách s 1iu theo thông ttr 232/2012/TT-BTC có hiu hrc tir ngày
01/01/2014.
a) TInh hlnh tài chnh
% tang giam
Nàm 2021
Nám 2020
Chi tiêu
4,053%
6.118.518.098.543 6.366.530.363.786
Tng giá trj tài san
3,975%
Doanh thu thun hoat clông 2.920.923.855.696 3.037.019.233.716
kinh doanh bão him
75.866.038.470
19,779%
Doanh thu hoat dngtài chmnh
63.338.177.961
Lvi nhun gp hot dông kinh
39,618%
800.549.864.15 1
573.385.658.578
doanh bão him
66.631.950.457
18,570%
Lçi nhun hot dng tài chInh
56.196.464.526
2.882.926.583
(35,662%)
4.480.884.868
Lçii nhun khác
436.861.002.103
101,360%
216.955.273.942
Lçi nhun truôc thus
100,636%
175.461.407.487
352.038.763.632
Lçii nhun sau thud
Lài ci ban trên c phiu
1.575
3.585
b) Các chi tiêu tài chInh cIn yzi
Don vj tInh
Các chi tiêu
1. Chi tiêu v khá nãng thanh toán
- Khá nàng thanh toán nç ngn hn
Ln
- Khâ näng thanh toán nhanh
lAn
2. C'hi tiêu v co' cá'u ngun vn
-NqphãitrTngngunvn
%
- Ngun vn chU sâ hthi/ Tng ngun
v6n
%
3. Chi tiêu v náng hrc hoqt d5ng
- Doanh thu thuAn! Tng tài san
%
4. Chi tiêu v khã näng sinh 1i
- T' suit lqi nhun sau thu/Doanh thu
%
- T' sut 1i nhun sau thu/Tng tài
san
%
- T' suAt iqi thun sau thu&'Ngun vn
chüsrhüu
%

Näiu 2020

5. Co cu c dông, thay dôi von dIu tir cüa Chü s& hfru
a) CphAn
Tang s ci phAn dä phát hành thii dim 31/12/2021
S6 c phAn ph thông dang km hãnh thyi dim 3 1/12/2021
s6 c6 phiu qu5 tti thai dim 3 1/12/2021
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Näm 2021
1,11
0,63

1,11
0,63

75,82

72,07

24,18

27.93

41,21

47.70

5,85

11,27

2,87

5,53

11,86

19,80

88.717.773c6phAn
88.717.773 cphAn
0 c phAn

70.974.218 c phn
17.743.555 c phn

S c phAn dixçic ti,r do chuyn nhuqng
S c6 phn hn ch chiyn nhucrng
b) Cicucdông:
TT

Côdông

S1wqngcphn

T1

70.339.798
18.377.975
88.717.773
66.046.032
22.671.741
88.717.773
66.158.845
22.558.928
88.717.773

c6 dông trong nuàc
C dông nuàngoài
2
Tng cong
Cdongphápnhân
1
Cdôngcánhân
2
Tng cong
Cdong1àn
1
Cidongnhô
2
Tngcng
1

79,3%
20,7%
100%
74,5%
25,5%
100%
74,6%
25,4%
100%

c. TInh hInh Thay dôi von dâu tu cUa chü so hUu: Khong
d. Giao dlch c phiu qu5: Không
e. Các chtrng khoán khác: Không
6.

Báo cáo tác dçIng lien quan dn môi trir&ng va xa hi cüa cong ty:

6.1 Tác dng dn môi truOng
6.2 Quán l ngun nguyen 1iu
6.3 Tiêu thii nAng krcing
6.4 Tiêu thu nuOc
6.5 Tuân thu pháp lut v báo v môi trithng
6.6 ChInh sách lien quan dn nguôi lao dng:
Si hrçmg lao dng 1.461 ngu?i, m(ic luing trung binh 23,5 triu dng/nguOi/tháng.
Nang sut lao dng bInh quán 2,28 t &ng/nguOi/nam. Dam bão n djnh cong an vic
lam và thu nhp cho ngixOi lao dng trong b6i cánh Di djch Covid- 19.
Luôn cái thin môi trirOng, diu kin lam vic, dAu tu them các trang thi& bj, cong ci
diing cii lam vic, v sinh cong nghip... dam bão an toàn, sfrc khóe cho nguOi lao dng
dc bit trong diu kin djch beth Covid- 19, cii th&
PJICO luOn th?c hin dy dü cac giãi pháp dam bão an toàn phông chng djch Covid- 19,
tuân thu nghiêm chinh các quy dinh v phông chng djch cüa Nhà ni.rOc và chInh quyn
dja phumg nhu yeu cu tAt cá CBNV thirc hin nghiem tue quy djnh 5K cüa B y t& Darn
bão môi tri.rOng lam vic an toàn, xây dirng và trin khai thirc hin các phucmg an lam
vic giän cách 50/50 hoäc lam vic 100% tai nhà dôi vOi dia bàn bj each ly xä hôi.
Tmnh hinh thirc hin tiêm chüng Vc xin Covid- 19 dn thOi dim báo cáo: s6 lucing CBNV
dâ tiêm 3 müi: 1.175 nguôi (dtt t' 1 79,5%); S luqng CBNV dä tiêm Ca 2 mUi: 1.464
nguYi (dat t 1 -P99%); S6 luqng CBNV mOi tiêm mUi 1: 12 nguOi (dtt t 1 0,8%). S
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krcing CBNV chixa tiêm: 11 ngir&i (chim t 1 0,7%). Can bô chua tiêm chü yu do thai
san, bnh 1 nn hc dang chi ljch tiêm.
Ben cnh vic tiêm Vc xin Covid-19, Van phong Tng Cong ty dA trién khai tiêm Vãc
xin phOng cUm müa và Vc xin phông các bnh ph cAu khun xâm 1n giüp phông ngra
giám t6i da bin chCrng nng trong trtrYng hqp không may có bj nhim Covid- 19.
Trên ca svic tiêrn Vc xin Co trong nhiu näm, ngoài vic dam bào vic lam & thu nhp
n djnh, Tng Cong ty da thirc hin M trq t6i da can bO nhân viên toàn h th6ng vào dUng
thai dim Ngithi lao dng toàn h th6ng gp khó khAn nht trong nhitng tháng gian cách
cao dim tháng 7,8,9,10/2021. Tang các khoãn chi h trçi Covid- 19 bao gm (phUc lcii,
cong doàn, chi phi khác,...) cho h cho h tiém Vc xin Co trong nhiu.
Xây drng h th6ng thang bang luing mOi, lam can ccr dOng báo him xA hi và chi trã
tin luing hang tháng cho ngi.r?ii lao dng.
Tng cong ty xay drng và cong b chInh sách khuyn khIch nhân tài và trin khai tim
kim, tuyn ding, scr d%ing tài näng, dc bit là tài näng tré, tao diu kin d h phát trién.
ChInh sách ca cu nhân 1rc k can: Mi vi tn chU cht, vj trI quan tr9ng, Tng Cong ty
du có chInh sách d6i vOl các vj trI nay d can bO yen tam cOng tác, cng hin toàn tam
toàn lrc cho Tng Cong ty va ban than hQ. Quy hoch dào tao, bi throng iàp can b k
cn cUa các giai don tip theo.
Ap d1ng nhiu chInh sách khen thuOng, dng viên nhân viên kjp th?ii nhu các chuang
trInh thUc dÀy ban hang Sale contest các nghip vii: Xe c giOi, Hang hOa, Tâi san k'
thut, Bancassurance...
ChInh sách lao dng nhm dam bâo src khOe, an toàn và phUc lcjri cUa nguOri lao dng:
Tng cOng ty khOng nhüng thirc hin dÀy di'i trách thim cUa Doanh nghip d6i vOl Ngi.ri
lao dng theo quy dinh cUa Nhà NuOc và Hçip dng lao dng ma cOn chU tr9ng dam báo
môi truOng lam vic Iành manh, an toàn; Mua bão him nhân thç cho quãn l cAp trung
tr& len; mua báo him sUe khôe mUc trách nhim cao cho CBCNV, khuyn khIch và tao
diu kiin d CBCNV tham gia các hoat doat dng th thao, van hóa, tham gia cac t chUc
doan th nhis Dáng, Cong doan, Doàn thanh niên... Hi CCB PJICO, Ban N COng, CLB
Tennis, CLB bong dá...
Hoat dng dào tao ngithi lao dng:
+ Trong nãm 2021, mc dU khó khAn do djch bnh, Tng Cong ty vn tIch c1rc t chUc
các khOa dào tao online trau di kin thUc, k nang cho can bO nhân viên. Phi hqp vOi ben
thU ba d t chCrc các khOa chuyên sâu v bâo him, t6 chUc dào tao dai 1 d cAp chcrng chi
dai 1. Các khóa dào tao dã t chUc bao gm: Dào tao c bàn v bâo him do Dai hçc Kinh
t Qu6c dan t chUc; Dào tao c bàn v bão him do Hc vin Tài chInh t chUc; Dào tao v
quán l dr an Cong ngh tin; Dào t?o c bàn v bão him do Vin phát trin bão him Vit
Nam;...
+ Do din bin phUc tap và tác dng cUa djch COVID - 19, Tng COng ty thrc hin
nghiem theo các van bàn chi do cUa ChInh PhU và các khuyn cáo cUa dja phung. Theo do,
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cOng tác dào tao tron näm 2021 chi t chirc dao tao online duc 06 d?t dào tao vâi gn 200
luçit can bO tham gia.
+ Tang cong ty cap nht ISO theo phiên bàn mâi 9001 :20 15, tái dào tao CBCNV thçrc
hin quy trInh ISO theo quy djnh mâi.
+ Ti chtrc nhiu khOa dào tao thung xuyên cho hun mt nghIn hrçit hQc viên là can b
PJICO nhm cUng c và nâng cao trinh dO k7 thut nghip vii, k näng mêm.
+ Tng Cong ty tIch circ cir các can bO nhân viên thung xuyen tham dir các khóa dào tao
chuyên sâu do Ciic Quãn l giám sat bão him, Hip hOi báo him, các th chic dào tao chuyên
nghip ben ngoài t chi.rc.
6.7 Báo cáo lien quan dn trách nhim d6i vâi cong dng dja phucrng
Hoat dng kinh doanh cUa Tng cong ty luOn d.rcic djnh huàng nh&m: Báo v an toàn tài
chInh cho khách hang, chia sé rüi ro vâi cong dng và gop phn h trq an sinh xà hOi.
6.8 Báo cáo lien quan dn hoat dng thj tnr?mg v6n xanh theo huâng dn cUa UBCKNN.
III. BAO CÁO DANH GIÁ CUA BAN GIAM oOc
1.

Dánh giá kt qua hoat dng san xuât kinh doanh

a)

Tdng quan v tInh hlnh kinh te xâ h5i và thj trzthng báo him

Giän cách kéo dài khin GDP cüa Vit Nam giám 6,17% trong qu 3/2021, trong 9 tháng
du näm tang triring GDP chi dat 1,42%. GDP nAm 2021 tAng trung 2,58%, thAp hun dáng
k so vài dr báo 4,8% tai th?yi dim tháng 8/2021.
Doanh thu cüa kh6i doanh nghip phi nhân thQ tang tni&ng am 14% tmnh riéng trong qu
3/202 1. Ca nAm 2021, doanh thu phi toàn thj tru?mg chi tang tru&ng khoãng 3,98%.
Doanh nghip báo him bt du khâi dng li kinh doanh ttr tháng 10/2021. ChInh sách giãm
50% phi truàc b dM vài o to san xut, 1p rap trong nudc giüp kIch thIch nhu cAu mua xe
mâi cüa ngithi dan và tao dà tAng truâng cho báo him ô to.
Di vâi 2 nghip vi ban buôn là báo him tài san ki thut và hang hái, cu hOi clang xut hin
nhiu hun. Các hoat dng du tu cong duc dy manh, giao thuung hang hóa sôi dng dip
cui nAm së là clan by d 2 nghip vv duy trI dà tAng trrng doanh thu và kéo t6c dO tang
tri.râng chung cüa toàn nganh báo him phi nhân thQ.
Ben cnh nhttng khó khAn, dich bnh Covid-19 cüng là yu t6 quan trQng thüc dy manh me
qua trInh phát trin bâo him s6 và dAy nhanh chin liioc chuyn dM s cüa các doanh nghip
báo him tai Vit Nam.
b)

Dánh giá v hoat dng cUa PJICO

NAm 2021 là nAm PJICO kinh doanh hiu qua nhAt, lçi nhun dat mCrc cao nhtt trong han 26
nAm hoat dng vài kt qua dr kin nhr sau:
Doanh thu phi báo him gc nAm 2021 cüa PJICO dat 3.344 t dng, giãm 4,4% so vâi 2020,
tuung duung dat 93,8% k hoach nAm (nguyen nhân s1it giAm do tác dng trrc tip tr dai
djch Covid-19 và các dçt gian cách xA hOi trên toàn qu6c).
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Tng lçii nhun tnthc hu dt 43 6,8 t dng, hoàn thành 215% k hoach lqi nhun nàm và
tang tru&ng gp 2 lAn o vâi 2020. Trong dO, mOt phAn lqi nhun (khoãng 51,7 t' dng) dn
tr vic hoàn nhp các khoân trIch 1p dir phOng phi d6i vai mt s san phAm bão him ban lé
skit giám trong näm 2021. Ben cinh do, dai djch Covid-19, các vi tn thAt, khiu nai cüa cac
nghip vii bào him xe c giâi, sirc khOe cUng giâm so vâi nAm tnrâc.
T chtrc thành cong Di hOi dng c6 dông bAt thung näm 2021: phát hành c6 phiu thir&ng
t' l 25% d tang vn diu 1 len 1.109 t' ding. Vic tang vn diu 1 sê giüp tang cu&ng
nãng luc tài chInh va tang sirc mrnh cnh tranh hin ti cüa PJICO khi tham gia các dir an
dAu thAu Ian trên thj trixang.
Nang suAt lao dng bInh quân dt 2,28 t' dng/nguaiInam, tuang duang vâi 2020. Thu nhp
binh quân dat 23,5 triu dng/nguri/tháng — tang 3% so vai näm 2020. Luôn dam bào cong
vic, thu thp in djnh cho ngtri lao dng k ca trong b61 khO khän do dai djch Covid-19.
Nâng hang tin nhim qu& t A.M.Best len B++, duy tn TOP dAu các thiwng hiu báo him
uy tin trong 06 nàm lien tiic do t6 chüc \TNReport xp hang.
2.

TInh hInh tài chInh/ Financial Situation

a.

flnh hinh tài san

Tng tài san 31/12/2021 là 6.366 t dng tang 248 t dng tang truâng 4,05 %. Phân b tài
san chü yu cho hoat dng dAu tu ngAn han (45,39%) và tài san tái bão him (24,42%).. .phU
hçp vOi dc dim kinh doanh bão him dam bão thanh khoán và phân tan rUi ro. Nçi phái thu
chim 7,65% trong thng tài san. Nçi qua han thanh toán dA &rçYc trIch du phOng quy djnh hin
hành. T suAt lçi nhun trén thng tài san näm 2021 là 6,68%.
b.

9'

Thth /zlnh iipphái trá

Nçi phãi trá dn 3 1/12/2021 cüa PJICO là 4.588 t' dng giàm 10,7% so vái cüng kS' tucing
l'rng khoãn 50 t' chU yu do giãm các khoán nçi ngAn han
Anh huang cüa t' giá: Hoat dng nhn nhuqng tái bão hirn, dAu tu tin gri cüa PJiCO co
các giao djch mua, ban và dAu ti.r bAng ctcm vi tin t không phâi là dn vi tin t k toán cüa
PJICO. Giã djnh là tAt ca các yu t khác không d&, tai thôi dim 31/12/2021 lçxi nhun thuAn
cüa Tng cong ty (tang/giám) theo t) giá.
Anh hining cüa lai suAt: PJICO không sCr diving v6n vay nên không chju ánh huâng trtrc tip
cüa bin dng läi suAt nhung giá trj hqp 1 hoc dOng tin trong trnmg lai cüa các cong cii tài
chInh s gián tip bin dng do si,r thay d& cüa lAi suAt thj tru&ng.
3.

4

Nhfrng cãi tin v co' cu ti chfrc, chinh sách, quail I5:

Trin khai các du an nAm trong chin luqc phát tnin cong ngh thông tin dà duçic HDQT phê
duyt. Tn dicing tM da ccv sâ nn tang cong ngh thông tin sn CO cüa PJICO, các ü'ng dyng
cong ngh nhu giy chiirng nhan báo him din tr, hOa dorn din tCr d phiic vi khai thác bão
hi&m.
TIch cuc tnin khai ph6 bin các chucing trInh bâo him, dào tao, hQp lam vic vài d& tác,
dcxn vj thông qua hinh thirc Online d thüc dAy và tái k& ni lai các dAu mi lam vic.
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Trin khai kim thir UAT các dir an nâng cp Core Premia và Web Portal. Xây d%rng và kim
thi:r üng dung ban hang (APP) cho di 1 và khách hang trén nn tang din thoai.
Hoàn thành trin khai nâng cp H thng ban lé và k& nM API cho các d6i tác Lotte, SavicoADD, FCCOM, PGBank...

Trin khai áp dung thI dim cp GCNBH din ti:r trén Core Premia ti mt s dja bàn tr9ng
dim bj giAn cách xä hOi do Covid- 19 thu Ha Ni, TP. H Chi Minh, Dà Nng, BInh Duang,
Dng Nai, Khánh Hôa, Cn Thi,...
Trin khai thI dim thành cong rng di,ing bàn bão him vâi nhiu tinh nAng tri,rc tuyn tai
cong ty xAng dAu KV 1, cOng ty xäng du Thanh HOa, Phü Th9, Bc Thai, Vinh Long, Ha
Giang.
Hoàn thành viêc ctánh giá h th6ng FTS k toán d d xut phircmg an xây drng h th6ng kE
toán mâi dam báo phi hqp vâi thu cAu quân l, quán trj thuc t trong cac giai don tip theo.
T chrc thành cong Di hi dng c dông bt thuing nAm 2021: phát hành c phiu thtthng
t' lê 25% d tAng vSn diu l len 1.109 t' dng và diu chinh phucing an chi trá c tirc nAm
2021. Trin khai thrc hin thu tiic phát hành c phiu thixtng và dAng k3 thay di tang von
diu I.
Ban hành mâi toàn b ISO h th6ng (10 bO) và süa d& ban hành mâi 21 b ISO nghip V%i
cüng các quy djnh v nghip vi d dam bão các vAn bàn quãn trj nOi b phñ hçxp thirc th hoat
dng kinh doath cUng thu tuãn thu các quy djnh pháp lut hin hàth.
Kh?ii dng 'a va tang thc kinh doath d bU dAp cho sr sit giâm doanh thu do djch bnh bang
vic tip tljc thrc hin co cAu 'a san phm chü lic, tp trung trin khai các thOrn giãi pháp
thüc day ban hang trong va sau giai doan djch bnh Covid- 19 theo vAn bàn chi dao Lânh dao
Tng cong ty.

Thuc hin các bin phãp tit kim, chng lAng phi, kim soát, rà soát các khoãn chi phi không
cAn thi& d d6n ngun Iiic vao khOi phiic lai hot dng kinh doanh. Thrc hin rà soát các
djch vt1 không si'r diing hoc sir diing vài cong suatitAn suat thAp trong mña djch d dam phán
vài nhA cung cap giãm chi phi sir dtng tuclng i'rng cho th?yi gian giAn cách.
Huàng dn toàn h thng v cong tác hach toán k toán, chirng tir khai thác, h sa thanh toán
dam báo dAy dü, nhanh chóng, kjp thai và tuân thu dirng quy djnh cña pháp 1ut và Tng
COngty.
Bão dAm an toàn vA sir n djnh cüa h tMng tài chinh k toán Tng Cong ty, dng thi han
ch thi da các rüi ro cOng nhu kim soát chat ch d khOng xAy ra các sir c6, vi phrn quy
dinh, pháp 1ut. Thu&ng xuyên kim tra, giám sat cac khoAn thu, chi tài chInh, cAnh báo các
dcvn vj có du hiu sai pham quy djnh cüa Tng Cong ty.
4. K hoach phát triên trong tuong lai
- Tng doanh thu: 4.308,5 t' &ng. Trong dO: T6ng doanh thu bAo him g6c: 3.678,5t' dng
tang truâng 10% so vài vOl thirc hin nAm 2021.
- Tng lqi nhun truOc thu ti thiu nAm 2022: 250 t' dng.

14

- Chia c tirc näm 209: 12%.
5. Giãi trinh cüa Bai Giám dc di vol ' kin kim toán (Trir&ng hçp kiii kiiu toán
không phãi là kin chap thun toàn phãn): Không
6. Báo cáo dánh giá lien quan dn trách nhim v môi truông và xA hi cüa cong ty.

Phát dng toàn th CBNV tham gia, huing 1rng phong trào üng hO, dóng gop phông, chng
djch bênh Covid- 19 tho ku kêu gi cUa Thu tiiàng ChInh phü, U' ban Trung .rcing Mt trn
T quc Vit Nam (UBMTTQ).
Tham gia và h.rng trng các hott dng x hOi khác nhu Hin máu tInh nguyen, Tn an ngày
thucvng binh 1it s 27/7, tham gia dóng gop xây drng nhà tInh nghia, tInh thucing, hoat dng
xä hOi tr thin tai các dja bàn,...

IV. DANH GIA CUA HDQT YE HOAT BONG CUA TONG CONG TY
1. Dánh giá cüa HOI dng quãn trj v các mat hoit dông cüa Tong Cong ty
* Kt qua kinh doanh nàm 2021:
Kê hoch 2021

Thirc hin 2021

TAng/giãm

STT

Các chi tiêu

1

Tng doanh thu (ti' d)

4.199,0

3.974,4

-5,3%

2

Doanh thu bão him g6c (t d)

3.565,0

3.344,1

-6,2%

3

T6ng Lçii nhuãn truâc thu (td)

202,0

436,9

116,2%

4

Mirc chia c trc

5%

8%

60%

'Mác chia cd tic bang tin 8% trên vn diu lé mói sau khi TCTy hoiii ihành tang vn diu
l bang hInh thzc chia cô phiêu thwáng cho cô dông hin huiu 25%P).
Doanh thu báo hkm gc trên day không bao gm báo him tàu cá theo Nghj djnh 67/cP.
* Dánh giá kt qua thirc hin:

dü näm 2021 tmnh hInh djch bnh Covid — 19 tip tic din bin phc tap, tang tnrâng
cüa nn kinh th không dat ducuc nhtr di,r báo, nhiu dja bàn tr9ng dim th%rc hin gian cách xä
hOi trong th?yi gian dài d phông ch6ng djch bnh ãnh hir0ng lan dn cong tác khai thác, tuy
nhién vth si,r quy& tam, doàn kt, sang tao, n 1irc cüa tp th Ban 1h dao và can bO than
vién trong toàn h th6ng, Tng Cong ty dâ vuçvt qua ducuc nhüng khó khän thách thCrc d hoàn
thành co bàn các chi tiêu kE hoach kinh doanh ma DHDCD giao näm 2021.
Mac

2. Bánh giá cüa HOi ding quãn tn v hotit dng cüa Ban Tng Giám dc TCTy
Vài vai trO, quyn han và trách thim cüa mInh, HOi dng quãn trj dä tIch circ trong cOng tác
1th dao, chi dao, giám sat Tang giám dc trong các hoat dng, ci th:
- T6 chirc Dai hôi dng c dong thiiing niên vào ngày 19/04/202 1 theo quy djnh.
T chüc Dai hOi dng c dông bt thuing vào ngày 03/12/2021 d thông qua phuo'ng an phát
hành c phiEu thu&ng tr ngun thng du v6n d nâng vn diu 1 và diu chinh phuorig an
chi trá c tüc nAm 2021.
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HOi dng quãn trl dä chi dto, giám sat hoat dng cüa ban quãn 1, diu hành thông qua nhUng
cong vic chInh, cii th nhu sau:
+ Giao chi tiêu k hoch san xuAt kinh doanh näm 2021 cho Tng cong ty c phAn bão
him Petrolimex;
+ Cong tác t chrc can b thuOc thm quyn cüa Hi dng quãn trj quyt djnh;
+ Giám sat cong tác dAu ttr thuc thAm quyn cüa HOi dng quãn trj quy& djnh;
+ Cong tác trin khai xay drng, ban hãnh các Quy ch quãn 1 ni bO thuc thm
quyn HOi dng quãn trj quy& djnh theo quy djnh cüa pháp 1ut...
+ Giao k hoch kinh thng hçp nAm 2021 vào cui nAm 2020 d Tng cOng ty kjp thyi
trin khai ngay tr ngày 01/01/2021, k hoach kinh doanh cüa Tang cong ty c phn bão him
s duçic diu chinh theo quy& dlnh cUa Di hôi dng c6 dong thu?Llng niên näm 2021.
- Tng giám dc diu hành dä thrc hin cO trách nhim các Nghj quyt, Quy& djnh cüa
DHDCD vâ HOi dng quán trj; Chi dao các can bO quãn 1)2 Don vj, VP Tng cong ty chp
hãnh dy dCi các quyt djnh cüa HDQT, quy djnh cüa Nhà ni.râc và Diu 1 Tng cOng ty.
HDQT luôn theo sat vã giám sat hot dng diu hành cüa Tng Giám d6c và cUa Ban diu
hânh; thithng xuyên Co nhCtng djnh hmg chi dto kjp th&i d6i vâi Tng Giám dc, Ban diu
hành trong hot dng quân 1)2, kinh doanh cüa TCTy trong diu kiên tInh hInh djch bnh bin
dng bAt thi.thng. Ti cac cuc h9p HDQT, B phn ehirc nAng phãi thirc hin báo cáo tInh
hmnh thirc hin Nghj quyt, quy& djnh cüa HDQT d HDQT dánh giá tin d, hiu qua trin
khai cac mt hoat dng cüa TCTy d6i vài T6ng Giám dc và Ban diu hành.
Các thành viên HDQT, Tng Giám dc và các can b thuc Ban diu hành dã thic hin hoàn
thành nhim vi thrqc giao; t chüc thjc hin có trách nhim d6i vài các linh vrc duqe phân
cOng t6 chrc quãn 1)2, giám sat; thuc hin và chAp hành dy dü, kjp th?yi theo quy djnh cac nQi
dung chi dao cüa HDQT, yeu c&u cüa các co quan quãn 1)2 Nba nixàc.
3.

Các k hoich, djnh hu'ó'ng cüa Hi dông quãn tr
3.1. Tlnh hlnh chung:

Tip tiic duy trl cac chi tiêu tang thIng n djnh theo dung djnh htiàng kinh doanh giai dotn
2020-2024 ma DHDCD thuing niên 2020 dã thông qua: "tang trtirng gAn 1in vâi hiu qua
và an toàn tài chInh". Tip ti1ic phAn dAu tth thãnh doanh nghip bão him ding dAu thj trixo'ng
bâo him phi nhân thQ Vit Nam v chAt hxqng djch viii, dc bit ma rng quy mO doanh thu,
gi vUng vj trI là môt trong các doanh nghiêp báo him phi nhân th9 hang dâu v quy mô
doanh thu và hot dng hiu qua.
3.2. Duh htró'ng cüa HDQT nilni 2022:
- Tng doanh thu báo him gc: 3.678.5 t)2 dng
- Lqi nhun truâc thug thi thiu: 250 t dông.
- Dr kin chi trâ cO tCrc: 12%
Các chi tiêu pháp 1nh k hoach nAm 2022 trén day di.rçic xây drng trén co sa dánh giá các
diu kin v hoat dong kinh t, xa hOi din ra 6n djnh và phü hqp vài näng 1irc cüa TCTy
Các djnh huóiig cong tác cüa Hi ding quãn tn trong näm 2022:
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- Can cir các chi tiêu k hoach DHDCD thông qua, HDQT t, chrc chi do trin khai và
giám sat tin dO thirc hin k hoch nAm 2022 cüa TCTy dam bâo dat hiêu qua cao nht Co
th. Theo sat din bin djch bnh covid- 19, ph6i hçip vài Ban diu hành dánh giá tác dng và
th%rc hin cac giái pháp M trçY, tháo gOr nhüng khó khän, vuàng mc phát sinh cüa TCTy vã
các don v trtrc thuOc
- Hoàn thin h thng quãn trj cüa TCTy và th chrc trin khai theo các quy djnh mâi cüa
pháp 1ut CO hiu 1irc thi hãnh trong nãm 2022 nhu: Rà soát, süa di b sung Diu l, quy ch
ni bO v quán trj, quy ch hoat dng cüa HDQT, quy ch hoat dng cüa Uy Ban kim toán
va các quy ch quãn 12 khác theo quy djnh cüa pháp 1ut vã phU hcirp hoat dng kinh doanh
thrc tin cUa TCTy.
- Djnh huàng và xay dimg các giãi pháp d tang cuing näng 1irc tài chInh cüa TCTy, dam
bão yêu cAu cüa pháp 1ut hin hành v v6n kinh doanh cüa TCTy.
- Tip tic chi dao t chCrc trin khai cac dr an Cong ngh thông tin trên ca sâ "Chiên 1ucc
phát trin cong ngh thông tin cüa PJICO giai don 2020-2024 tAm nhIn 2030", dam báo phü
hqp vâi nhu cAu sCr dvng và näng 1irc tài chinh cüa Tng Cong ty, thüc dAy nâng cao nang
suAt lao dng, thuc hin t& quân trj rüi ro doanh nghip vâ tang ctr&ng hiu qua khai thác
khách hang d& vâi hoat dng kinh doanh cüa TCTy.
- Tip We m& rng quy mô và tang thj phAn tai cac thj tnthng tr9ng diem có nhim tim
nang tang tnrâng quy mô doanh thu, gi& vüng và phát trin thj phAn, duy tn vâ nâng hang
quy mô cong ty Ca v doanh thu và hiu qua Wi thj truàng phi nhân th9 Vit Nam.
V. QUAN TR! TONG CONG TV
1. Hi Mng quail trj

I

a) Thành viên và ca cAu cüa HOi dng quãn trj.
Stt

Ho va Ten

Chic vu

:

NAm
sinh

So CMND

T1
SHCP

1

TrAnNg9cNAm

ChütjchHDQT

1965

036065005602

16,39%

2
3
4

Dào Nam Hal
óng Lee Jae Hoon
PhmThanhHái

Thành viên diu hành
TV không diu hành
Thànhviêndiuhành

1974
1969
1975

031774000730
M05352897
031075001894

12,33%
20,00%
6,14%

5

6
7

TVkhongdiuhành
TrucngDiuLinh
TVkhongdiuhành
NguynMnhLinh
Ba Trjnh Thj Qu'nh Thanhvienchuyentrach
Hucing

1981
1971
1970

001182030929
001071013539
001170001170

8,03%
0%
0%

b)

Các Ban thuOc Hi dông q uail trj.

*Uy Ban Kim Toán:
1. Ba Trjnh Thj Qunh Hung - Chü tjch UBKT
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2. Ba Tnrang Diu Linh

- Thành viên UBKT

*Ba n TOng Hap HDQT:
1. Ong Hoang Th Vinh
2. Ba Nguyn Thj Ng9c BIch
3. Ong VU Minh Quang

- Tnring ban
- Phó Trithng ban
- Chuyên Viên

*BaI1 Kiêm Toán nôi bô HDQT:
1. Ba Trjnh Thj Qu'nh Hwng
2. Ba Phtm Thj Ntrong

- Phu trách Ban
- Phó Trtrâng Ban

3. Ong Phm Phü Tin
4. Ba Dng Thi Thu Ngçc
5. Ong Nguyn Hông Thung
6. Trân Thj Nhung
7. Nguyn Hoàng Long

- Phó Tnthng Ban
- Chuyên viên
- Chuyên viên
- Chuyên viên
- Chuyên viên

Ho,t dng cUa Hi dOug quãn trl.

c)

Stt

S Ngh quyt/Quyt dinh

Ngày ban
hành

Ni dung

NGHI QUYET
01/2021/PJICO/NQ-HDQT

25/02/2021

Nghj quyt v vic T chtirc Dai hOi dng c
dông näm 2021

02/2021/PJICO/NQ-HDQT

01/03/2021

Du an xây dirng và trin khai h thng quán
tr1 nôi dung doanh nghip - ECM

3

03/2021/PJICO/NQ-HDQT

02/03/2021

Dii an xây dmg và trin khai h thng triic
tIch hap dich vii

4

04/2021/PJICO/NQ-HDQ

04/03/202 1 Dr an h thông Private Cloud

5

05/2021/PJICO/NQ-HDQT

15/03/2021

I

2

Nghj quyt Phiên hop Hi dng quán trj thn
thir 10 nhiêm k' TV HDQT 2020-2024

Phê duyt k hoch lira chn nhà thu dir an
09/04/202 1 xây drng và trin khai h thng quãn trl nôi
dung doanh nghip ECM
Phê duyt k hoch hra chn nhà thAu dir an
09/04/202 1 xây dirng và triên khai h thng tric tIch hap
dch vu(ESB)

6

06/2021/PJICO/NQ-HDQT

7

07/2021/PJICO/NQ-HDQT

8

08/2021/PJICO/NQ-HDQT

09/04/2021

9

09/2021/PJICO/NQ-HDQT

25/05/202 1 Chi trã c tirc dot 2 näm 2020
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Phê duyt k hoach lira chon nhà thâu Dr an
"He th6ng Private Cloud"

10/2021/PJICO/NQ-HDQT

03/06/2021

Phê duyt H so mñ thAu, k hoich phát
hành Ho so mäi thAu — Du an ECM

1 1/2021/PJICO/NQ-HDQT

07/06/2021

Phê duyt H so m?i thu, k hoich phát
hành H so m?i thu — Dii an ESB

12

12/2021/PJICO/NQ-HDQT

08/06/2021

Phê duyt H so mi thu, k hoch phát
hành H so rnôi thu — Dr an Private Cloud

13

13/2021/PJICO/NQ-HDQT

28/06/202 1

Thrc hin Hcip dng báo lành phic vi hoat
dng kinh doanh cüa Tng cong ty.

14

14/2021/PJICO/NQ-HDQT

14/07/2021

Nghj quyt Phiên h9p Hi dông quán trj lAn
thir 11 nhiêrn kS' TV HDQT 2020-2024

15

15/2021/PJICO/NQ-HDQT

22/07/202 1

Vay vn ngn hn ph%lc vi hoit dng kinh
doanh cüa Tng Cong ty

16

16/2021/PJICO/NQ-HDQT

22/07/202 1

DAu tii trái phiu Ngân hang TMCP DAu tu và
phát trin Vit Nam - BIDV

17

17/2021/PJICO/NQ-HDQT

16/09/2021

Phê duyt kt qua lra ch9n nhà thAu gói thAu
MSECMO 1

18

18/2021/PJICO/NQ-HDQT

17/09/2021

Phê duyt kt qua 1ra ch9n nhà thAu gói thAu
MSECMO 1

19

19/2021/PJICO/NQ-HDQT

20/09/2021

Phê duyt kt qua 1ra ch9n nba thAu gOi thAu
HH-PVCL-GDO 1-01

20

20/2021/PJICO/NQ-HDQT

20/09/202 1

Thành 1p Uy ban kim toán trrc thuc Hi
dng quàn trj Tng cong ty

21

21/2021/PJICO/NQ-HDQT

Phuong an phát hành c phiu thiiâng d tang
24/09/202 1 vn diu I tr nguôn thng dir vn và diu
chinh phi.rong an chi trá c tüc näm 2021

22

22/2021/PJICO/NQ-HDQT

14/10/202 1

23

23/2021/PJICO/NQ-HDQT

10/12/202 1 Phê duyt dir an VDI

24/2021/PJICO/NQ-HDQT

Phuong an phát hành c phiu thithng d tang
13/12/202 1 vn diu l tilt ngun thing dir vn và diu
chinh phuong an chi trã c t1rc näm 2021

10
11

24

19

Nghj quyt Phiên h9p Hi dng quàn trj lan
thir 12 nhiém k' TV HDQT 2020-2024

25

2 5/202 1/PJICO/NQ-HDQT

27/12/2021

Nghj quy& Phiên hçp Hi dng quãn trj thn
thr 13 nhiêm kS' TV HDQT 2020-2024

26

26/2021/PJICO/NQ-HDQT

28/12/2021

Phê duyt k hotch kinh doanh tam thñ nãm
2022.

QUYET D!NH
1

01/2021/PJICO/QD-HDQT

Khen thi.ràng Tp th&cá nhân Ban Kim toán
14/01/202 1 Ni bô dã hoàn thành xut sAc nhiêm vu näm
2020

2

02/2021/PJICO/QD-HDQT

25/01/2021

B nhiêrn lai Phó truâng Ban Kim toán Ni
b

3

03/2021/PJICO/QD-HDQT

25/02/2021

Thành 1p Ban chi dio t chirc Dai hi dng
c dông thizng niên näm 2021

4

04/2021/PJICO/QD-HDQT

25/02/2021

Thành 1p Tiu ban giüp vic cho Ban chi dao
t chirc DHDCD thuäng niên näm 2021

S

05/2021/PJICO/QD-HDQT

26/02/202 1 B nhiêm lai Giám dc PJICO Sài Gôn
Phê duyt chü tri.rclng du ttx dir an "Xây dmg
01/03/202 1 và triên khai h thng quãn trj ni dung doanh
nghip (ECM)"
Phé duyt chü tri.rcYng dAu tu dir an "Xây
02/03/202 1 drng và trin khai h thng tric tIch hçip djch
vu (ESB)"

6

06/2021/PJICO/QD-HDQT

7

07/2021/PJICO/QD-HDQT

8

0 8/202 1/PJICO/QD-HDQT

04/03/2021

9

09/2021/PJICO/QD-HDQT

10/03/2021

10

10/2021/PJICO/QD-HDQT

11

1 1/2021/PJICO/QD-HDQT

12/03/202 1

Phê duyt dir an "Xây dmg vã trin khai h
thng triic tIch hçip djch vii (ESB)"

12

12/2021/PJICO/QD-HDQT

12/03/2021

Thành 1p Ban dir an "Xây dimg và trin khai
h thng triic tIch hçp djch vii (ESB)"

13

13/2021/PJICO/QD-HDQT

15/03/2021

Phê duyt dr an "He thng Private Cloud"

14

14/2021/PJICO/QD-HDQT

15/03/2021 Thành l.p dir an " H thng Private Cloud"

15

15/2021/PJICO/QD-HDQT

24/03/2021

Phê duyt chü trisang du ti.r di,r an "He thng
Private Cloud"

Phê duyt dr an "Xây drng vã trin khai h
thng quãn trj nôi dung doanh nghip (ECM)"
Thành 1p Ban Du an" Xây dirng và trin
10/03/202 1 khai h thng quãn trj ni dung doanh nghip
(ECM)"

20

Thành 1p Ban Kim tra xác nhn tu each c
dông dr h9p DHDCD thumg niên 2021

16

16/2021/PJICO/QD-HDQT

24/03/2021

Thãnh 1p Ban Kim phiu DHDCD thixà?ng
nien narn 2021

17

17/2021/PJICO/QD-HDQT

3 1/03/2021

B nhiêm Giám dc Cong ty Bão hiém PJICO
Can Tho

18

18/2021/PJICO/QD-HDQT

31/03/2021

B nhiêm Giám dc Cong ty Bão hiém PJICO
Hái Phông

Phê duyt k hoch hra ch9n nhà thu dir an
10/04/2021 "Xây dirng và trin khai h thng quãn trj ni
dung doanh nghip (ECM)"
Phê duyt k hoach 1ra ch9n nhà thAu dr an
10/04/202 1 "Xây dirng và triên khai h thông triic tIch
hçxp djch vii (ESB)"
Phê duyt k hoach hra ch9n nhà thu dr an
10/04/202 1
"He thng Private Cloud"

19

19/2021/PJICO/QD-HDQT

20

20/2021/PJICO/QD-HDQT

21

21/2021/PJICO/QD-HDQT

22

22/2021/PJICO/QD-HDQT

03/05/202 1 B nhiêrn lai Giárn dc PJICO Ha Thành

23

23/2021/PJICO/QD-HDQT

03/05/202 1 Bô nhim 1ii Giám dc PJICO Thang Long

24

24/2021/PJICO/QD-HDQT

10/05/202 1 Giãi th Cong ty TNHH Ciru h PJICO

25

25/2021/PJICO/QD-HDQT

12/05/202 1 Nâng krang cho can b

26

26/2021/PJICO/QD-1-IDQT

12/05/202 1 Nâng luong cho can b

27

2 7/202 1/PJICO/QD-HDQT

25/05/2021

28

28/2021/PJICO/QD-HDQT

03/06/202 1 Phé duyt h so mi thu ECM

29

29/2021/PJICO/QD-HDQT

07/06/202 1 Phê duyt h so môi thAu ESB

30

30/2021/PJICO/QD-HDQT

08/06/202 1 Phê duyt h so man thAu Private Cloud

31

3 1/2021/PJICO/QD-HDQT

32

3 2/202 1/PJICO/QD-HDQT

33

33/2021/PJICO/QD-HDQT

17/06/202 1 Bô nhim 1i TruOng ban Tng hcip HDQT

34

34/2021/PJICO/QD-HDQT

17/06/202 1 Xp 1ii mtrc krang cho can b

35

35/2021/PJICO/QD-HDQT

36

36/2021/PJICO/QD-HDQT

37

37/2021/PJICO/QD-HDQT

Giao k hoach kinh doanh và k hoach tài
chInh tong hçp näm 2021

Ban hánh Quy ch ni b v quãn trj Tng
cong ty
Ban hánh Quy ch hott dng cüa Hi dng
08/06/2021
quán trj
08/06/202 1

Kin toàn nhân sir Ban dir an" Xây dirng và
09/07/202 1 trin khai h thng quãn trj ni dung doanh
nghim (ECM)"
Kin toàn nhân sir Ban dir an "Xây drng vã
09/07/202 1 trin khai h thng triic tIch hçp djch vu
(ESB)"
Kiên toàn nhân six cüa Ban dix an "He thng
09/07/2021
Private Cloud"
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38 38/2021/PJICO/QD-HDQT
39 39/2021/PJICO/QD-HDQT

Xr 1 khoãn cho vay không thu hi duc cüa
14/07/2021 d6i tung nq là Cong ty Xây d%mg ca ban B Giáo duc và Dào to
Diu chirih chi tiêu k hoch v tin krorng 6
29/07/2021
tháng cuôi näm 2021

40

40/2021/PJICO/QD-HDQT

30/07/202 1 Kéo dâi thii gian gi chrc vi cüa can b

41

41/2021/PJICO/QD-HDQT

16/09/2021 Phé duyt kt qua 1%ra ch9n nhà thAu ECM

42

42/2021/PJICO/QD-HDQT

17/09/2021 Phê duyt kt qua l%ra chçn nhà thu ESB

43

43/202 1/PJICO/QD-HDQT

20/09/202 1

44 44/202 1/PJICO/QD-HDQT

Phê duyt kt qua 1a chçn nhà thAu Private
Cloud
Thành 1p Uy ban kMm toán trirc thuc Hi
20/09/2021
dng quán trj Tng cong ty

45

45/2021/PJICO/QD-HDQT

20/09/202 1 Quy ch hot dng cUa Uy ban Kim toán

46

46/2O21IPJICO/QD-HDQT

20/09/202 1 B nhim nhãn sr Uy ban Kim toán

47 47/2021/PJICO/QD-HDQT

20/09/2021 Thành 1p Cong ty Bão him PJICO Thu DOc

48 48/2021/PJICO/QD-HDQT

20/09/202 1 B nhim Giám d6c PJICO Thu Duc

49

49/2021/PJICO/QD-HDQT

Ban hãnh quy ch boat dng cüa Ngthi di
21/09/2021 din vn Ip doàn Xang du Vit Nam tai
Cong Ty c phAn bào him Petrolimex

50

50/2021/PJICO/QD-HDQT

23/11/2021 Ch d phii cp d6i vâi can b

51

51/2021/PJICO/QD-HDQT

10/12/2021 Phê duyt chü trtxcyng du tu dir an VDI

52

52/202 1/PJICO/QD-HDQT

13/12/202 1

53

53/2021 /PJICO/QD-HDQT

13/12/2021 Thành 1p Ban dir an VDI

54

54/2021/PJICO/QD-HDQT

15/12/2021 Quyt djnh nghi vic d hiring chê d hru tn

55

55/2021/PJICO/QD-HDQT

28/12/202 1 Giao nhiêm vu cho can b

56

56/2021 IPJICO/QD-HDQT

28/12/2021

Phê duyt dir an "He thng ão hóa may tram
VDI"

Giao k hoach kinh doanh và k hoach tâi
chInh tam thri näm 2022

d) Ho3t dng cüa các thanh viên Hi dông quail trj dc 1p:
Ba Trjnh Thj Quj)nh Hwong, Uy viên HDQT d5c 4p, Chi tjch Uy ban KL4m toán, truc tiêp
phy trách Ban Kim toán ni b5:
Thirc hin nhim vi thithng truc HDQT. Chi do diu phi cong vic chung cüa HDQT
khi Chü tjch HDQT yang met;
Theo dOi, phu trách linh virc Nhân sir, Lao dng - tin kro'ng;
Theo dOi vic thrc hin các chi tiêu k hoch san xuat kinh doanh hang näm;
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Theo dOi, pht trách cong tác Kim toán nOi bO;
Thirc hin cac nhim vi khác theo quy djnh cüa Diu 1 PJICO và quy djnh cUa pháp
1ut và khi HOi dng quán trj yeu cAu.
Hoit diig các Tiêu ban thuc HDQT:
•

Ban Tng hçrp - HDQT
Thirc hin chirc nang tham mini, giüp vic cho H)i dng quãn trj trong cong tác quán
1 và giãi quyt các cong vic trên tt cá các Iinh vuc hott dng cüa Tng cong ty: Nghiên
ctru djnh huàng chin luçic; theo dOi vic trin khai k hoch kinh doanh, các hçat dng tài
chInh-k toán hang närn, hot dng dAu Px, cong tác t chirc lao dng tin luang; 1p chung
trInh, k hotch hott dng cüa HOi dng quân trj; t chirc chuân bj chuorng trInh, ni dung, tài
1iu phiic v%1 cuOc h9p, ghi chép ni dung các biên ban, t chrc vic thông qua nghj quyêt cüa
HOi dng quãn trj, giüp vic Hi dông quãn trj giám sat qua trinh th chirc thirc hin; tng hcip
nOi dung, 1p chucing trmnh và phi hçip vâi các phông ban chüc näng cüa T6ng cong ty trin
khai thrc hin thu t1c tin hành h9p Dai hOi c dOng, theo dOi qua trInh t chrc và kt qua
thic hin Nghj quyt cüa DHDCD
Ban Kim toán
Ban Kirn toán Ni b thirc hin k hoch Kim toán Ni bO näm 2021 dUçIC Hi dng quán
trj phê duyt tai cOng van s6 09/2021tPJICO/CV-HDQT ngày 05/02/2021. Ban Kim toán
ni b thijc hin cong tác kim soát: Lp và gcri báo CáO kim soát djnh k' näm 2020 và 06
tháng du närn 2021 theo dung quy chê Kim toán nOi bO; Thirc hin các cong tác giüp vic
cho Hôi dng quán trj: Rà soát báo cáo quán trj cüa Tng cong ty gui Uy ban chirng khoán
Nhà nu4cc/ Sâ Giao djch chi.rng khoán, thirc hin các báo cáo HOi dng quán trj cac sir vi theo
yêu cu cüa HOi dng quán tn; Thirc hin cOng tác kim toán tai 17 don vj, thông báo kt qua
kim toán tâi T6ng giám dc ngay khi dcit khi kt thüc dot kim toán d chi dao các don vj
khc phiic sau kim toán, thirc hin báo cáo k& qua kim toán djnh k5' hang qu, nAm tOi HOi
dng quán tn; Các cong tác khác theo yêu cu cüa HOi dng quãn trj nhu : Rà soát, süa di
Quy ch Kim toán nOi b theo Nghj djnh s6 05/2O19fND-CP ngày 22/01/2019 cüa Chinh
phU quy dlnh v Kim toán nOi b và huàng dn theo Thông tu s 66/2020/TT-BTC ngày
10/07/2020 cüa BO Tài chinh v vic ban hânh Quy ch mu v kim toán ni b áp d%ing
cho doanh nghip; SCra di Quy ch ph61 hçip cong tác kim tra, kim toán và kim soát cho
phU hcip vâi thuc t; Xây dirng Quy trInh kim toán ni b; Ph& hçp vâi Tng Cong ty trong
vic cung cAp tài 1iu vâ lam vic cüng doàn Kim toán Nhà nuâc; Tham gia cUng cac
Phông/Ban cüa Tng Cong ty sCra di Quy ch quãn 1 tài chInh và Quy ch du tu.
2.

Uy ban kim toán:

Uy ban kim toán duçvc thãnh 1p theo Quyt djnh s 44/2021/PJICO/QD-HDQT ngày
20/09/2021 cüa Hi dng quãn trj Ting Cong ty c phn báo him Petrolimex; Uy ban kiêm
toán duçic hot dng theo Quy ch hot dng cüa Uy ban kim toán ban hành kern theo quyt
djnh s 45/202 1IPJICO/QD-HDQT ngày 20/09/2021 cüa HOi dng quán trj Tng Cong ty c
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:

phn bào him Petrolirnex nhm darn bäo chrc nãng nhim vt cUa liJy ban kiêm toãn theo
quy dinh cña pháp 1uit dôi vi Cong ty dai chüng.
Nay TiJy ban kiêrn toán xin duçc báo cáo két qua kirn soát närn 2021 cüa Tong cong ty CO
phtn báo him Petrolirnex nhu sau:
a) Thông tin v thành viên Üy ban Kiêm toán.

Stt

Thành vien Uy ban
kiem toãn

Ba Trinh Thj Qu'nh
Hucng

2

Ba Truang Diu Linh

Chuc vu

Ngay bat
du/không con là
thành viên

Thành viên
HDQT dc lipTr 20/09/2021
ChU tich Uy
ban
Thành viên
HDQT — Thành
Tir 20/09/202 1
vien Uy Ban
Kirn toán

TrInh d chuyên
mon

CCr nhân k toán

Thac s kinh té

b) Cuc hQp cüa liJy ban Kirn toán

Stt

Thành viên Uy ban kim
toáii

Sbuôi
hQp
tham dr

Ty l tham
dlyh9p

Tl
biu
quyêt

1

Ba Trjnh Thj QuS'nh Huong

02

100%

100%

2

Ba Truong Diu Linh

02

100%

100%

Lydo
không tham
dir hQp

c) Hott dng giárn sat cüa IJy ban Kiêrn toán dM vi HDQT, Ban Tng giám doe diêu hành
Va cô dông.
IJy ban kirn toán thirc hin giárn sat thông qua:
Trirc tip theo döi hoat dng cüa HDQT thông qua các phiên h9p; trao di, tharn gia
qua trInh ra quyt djnh cüa HDQT duâi hInh thüc biu quyêt;
Giárn sat hoat dng cUa Ban diu hành thông qua vic chip hành các Nghj quyt cña
HDQT cüng nhu co ch phän quyn giva HDQT vã Tong Giám doe;
Trao &i trirc tip vâi Tng Giám dc, Giám dc rnt s don vj d näm bat tInh hinh
boat dng kinh doanh cüa T6ng cOng ty;
Giárn sat thông qua kênh báo cáo và trao di vi Phó TOng giárn dOe phii trách Tài chInh,
K toán trung;
Giárn sat thông qua h thng các báo cáo cüa Tng Cong ty.
d) Sir phi hgp hoat dng giüa Uy Ban Kirn toán di vói hoat dng cüa HDQT, Ban Tng
giám dc diu hành và các can b quán 1 khác.
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Uy ban kim toán luôn phi hçip t6t vâi các thãnh viên HDQT, thành viên Ban diu
hành, các can b quãn 1 lien quan trong pham vi thirc hin chirc näng giám sat cüa
mInh;
Ban diu hành luôn tao diu kin thun lqi và dá 1rng kjp thai các yêu cAu v thông
tin phic vi yêu cAu giám sat cüa UBKT;
UBKT cUng thi.r?mg xuyên trao d&, ph& hçip vâi Ban Tong giám d& vã các bO phân
lien quan trong vic t, chirc h thng kim soát và theo dOi các hoat dng kim soát;
Kjp th?i thông báo thting rüi ro lam ãnh hixâng dn igi Ich cüa c clông dn HDQT,
Ban diu hành và kin nghj nhüng giãi pháp xir l. Các kin nghj dA diigc HDQT chi
dao Ban diu hành trin khai khc phiic.
e) Hoat dong khác cüa Uy Ban Kim toán.
* Giám sat bO phn Kim toán ni b cüa T6ng cong ty:
Xem xét, trInh HOi dng quán trj phê duyt Quy ch Kim toán nOi bO;
Xem xét két qua phát hin va kin nghj cüa Kim toán ni bO nAm 2021;
Xem xét, k hoach Kim toán nOi bO näm 2022 truâc khi trInh HDQT phé duyt;
Trirc tip chi dao thirc hin k hoch cüa Ban kim toán ni bO.
* Tham dij các phiên hop cüa HDQT, các cuOc h9p cüa Ban diu hành Co lien quan dn hot
dng kim soát và kim toán d tham gia gop kin v djnh huâng diu hành kinh doanh,
quân 1 tài chInh và hoàn thin các quy ch quãn 1;
* Thrc hin các báo cáo theo yeu cu cUa c dông lan;
* Xây dirng k hoach cong tác và phân cong nhim vii cho các thành viên cUa UBKT.
3.Thü lao và các khoãn lçi Ich cüa Hi dông quail trj, Ban Tng giám dôc
a) Liro'ng, thu*ng, thu lao, các khoãn lçri Ich nãm 2021:
* Hi dng quán trj: Miic h.rong và thu lao cüa HOi dng quán trj thirc th trong näm 2021:
2.887.089.600 dng.
* Ban T6ng Giám d6c (06 nguii): Mirc luong và thu lao cüa Ban Tng Giám dôc thirc t
trong näm 2021: 8.985.830.000 dng.
b) Giao djch c phiêu cüa c dông ni b:
Ba Nguyn Thj Huong Giang — PhO Tng giám dc Tng Cong ty C6 phn Báo him
Petrolimex dang k ban s6 lugng c6 phiu là 136.730 CP. Phuong thrc giao djch: Dt lnh
trén san giao djch, thai gian thirc hin tr ngày 19/08/202 1 dn 14/09/202 1. S6 hrçing c6 phiu
dâ giao djch là 126.100 CP vâi giá trj dA giao djch tInh theo mnh giá: 1.261.000.000 VND.
So lucrng c6 phiu nrn giü sau khi thrc hin giao djch cüa bà Nguyn Thj Htrorng Giang là
10.630 CP (t' l: 0.0 1%).
c) Hçrp dông hoc giao dlch vol c6 ilông ni b:
- Giao djch giia T6ng cong ty c6 phn bâo him v doanh thu phi bào him vâi Tp doàn
Xàng du Vit Nam là 458.470.181.000 dng, trong do Van phàng Tp doàn là
2.597.54.177.4 16 d6ng, Cong ty CP 4n tái xang du VITACO là 23.485.248.048 d6ng.
- Các khoàn phái thu t?i ngày 3 1/12/2021 cüa T6ng cong ty C6 phAn bão him Petrolimex
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vOi T3p doàn Xäng d&u Vit Nam là 34.990.270.843 ding, trong dO Van phOng Tp doàn là
30.333.l58.417dng, các dan vl thuOc Tp doàn Xang dâu là 4.657.112.426 dông.
d) Thirc hin cac quy djnh v quán trj cong ty: Thrc hin theo dung quy djnh cüa pháp lut.
VI. BAO CÁO TA! CH!NH
1.

Y kin kiém toán
Báo cáo tài chInh hçip nht kern theo cia phãn ánh trung thuc và hçip l, trén cac khIa
ctnh trQng yu, tInh hInh tài chInh cüa Tng Cong ty tii 31 tháng 12 nãm 2021 cUng nhu kt
qua hot dng kinh doanh và tInh hinh h.ru chuyn tin t cho nArn tài chInh kt thUc cüng
ngày, phü hçrp vài các Chun rnrc k toán Vit Narn, He thng k toán Via Nam và các quy
djnh hin hành CO lien quan ti Vit Nam.
2.

Báo cáo tài chInh dirçvc kiêm toán
Báo cáo tâi chInh hçp thAt kern theo cia cia duxçic kim toán bao gm bang can d& k
toán hçip nhAt tti ngày 31/12/2021, báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh và báo cáo tInh
hInh liru chuyn tin t cho näm tài chInh kt thüc cüng ngày và các thuyt rninh kern theo
duçic Tng Giám dc Tng cong ty phé duy phát hành và &rqc cong b ngày 17/03/2022
ti website: https://www.pj ico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/bao-cao-tai-chinh .1.
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