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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 

Kính gửi các Quý cổ đông, 
Với 2 năm liên tiếp ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP trên 7% kể từ năm 2011 đến nay, nền kinh tế 
Việt Nam thuộc nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu thế giới. Mặc dầu tình hình 
kinh tế - chính trị thế giới có nhiều biến động, Việt Nam vẫn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, các 
chỉ tiêu về kim ngạch xuất nhập khẩu và vốn đầu tư nước ngoài giải ngân đều đạt mức tăng trưởng 
cao nhất từ trước tới nay. 

Về tình hình thị trường bảo hiểm, tổng doanh thu phí toàn thị trường năm 2019 ước đạt 160.180 tỷ 
VND, tăng trưởng 20,5% so với 2018 và chiếm khoảng 3% GDP. Trong đó, doanh thu phí bảo 
hiểm phi nhân thọ ước đạt 52.390 tỷ VND, tăng trưởng 14,6% so với 2018. Thị trường bảo hiểm 
nói chung và bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong nhiều năm 
qua. Dù vậy, tình hình cạnh tranh gay gắt và diễn biến tổn thất phức tạp vẫn là quan ngại chung, 
ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ của nhiều doanh nghiệp. 

Các chương trình bảo hiểm của Chính phủ như Bảo hiểm Nông nghiệp, Bảo hiểm Tàu cá còn vướng 
một số bất cập trong quá trình triển khai, do vậy kết quả trong năm 2019 không đạt như kỳ vọng.  

Về hoạt động kinh doanh của VINARE, điểm sáng trong năm 2019 là chúng ta đã đạt mức tăng 
trưởng doanh thu ấn tượng 23,2%, vượt 12,9% so với kế hoạch dự kiến. Trong tổng doanh thu phí 
tái bảo hiểm 2.221 tỷ VND, hai nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất là  Tài sản - 30% và  Bảo hiểm 
Tai nạn cá nhân cho người vay vốn - 23%. Đây cũng là 2 nghiệp vụ có tốc độ tăng trưởng cao trong 
năm 2019 theo định hướng tập trung phát triển các dịch vụ mới song song với việc nâng thị phần 
các sản phẩm truyền thống. 

Tình hình tổn thất của Bảo hiểm Tài sản và Thân tàu tiếp tục diễn biến xấu trong năm 2019, tỷ lệ 
bồi thường của Bảo hiểm Tài sản trên 87% và Bảo hiểm Thân tàu lên đến 154%, ảnh hưởng không 
nhỏ đến chỉ tiêu lợi nhuận kinh doanh nghiệp vụ.   

Hoạt động đầu tư tài chính của Tổng công ty trong năm 2019 đạt kết quả tốt với thu nhập từ hoạt 
động đầu tư tài chính và hoạt động khác tăng gần 16% so với năm trước. Nhờ đó, lợi nhuận trước 
thuế của Tổng công ty đạt 332 tỷ VND, tăng 7,1% so với năm 2018 và về đích kế hoạch của Hội 
đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. 

Biên khả năng thanh toán của VINARE tiếp tục được duy trì ở mức 6,6 lần so với biên khả năng 
thanh toán tối thiểu do Bộ Tài chính quy định. Việc chi trả cổ tức cho cổ đông được thực hiện đúng 
thời hạn và theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Năm 2019, tỷ lệ cổ tức trình Đại hội 
đồng cổ đông thông qua là 20%, cao hơn so với dự kiến 12% trước đó. 

25 năm đồng hành cùng thị trường bảo hiểm Việt Nam 

Năm 2019 cũng là năm đánh dấu chặng đường 25 năm VINARE đồng hành và phát triển cùng thị 
trường bảo hiểm Việt Nam. Kể từ khi thành lập đến nay, mặc dù trong bối cảnh hội nhập và cạnh 
tranh gay gắt, kết quả kinh doanh của VINARE liên tục được cải thiện và phát triển. VINARE kiên 
định với chiến lược phát triển hiệu quả và bền vững, đề cao việc tuân thủ kỷ luật khai thác, kiểm 
soát chặt chẽ rủi ro, lấy hiệu quả hoạt động làm thước đo hành động, VINARE đã đạt được những 
kết quả đáng khích lệ.  

Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 16,5%/năm, doanh thu phí giữ 
lại tăng trưởng bình quân 24,4%/năm. Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, thu nhập hoạt động đầu tư 
đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 27%/năm. Bình quân lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty tăng 
trưởng 23%/năm. Tổng phí giữ lại cho thị trường trong 25 năm hoạt động đạt trên 14.000 tỷ đồng. 
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Đã chi trả tiền bồi thường nhận tái bảo hiểm đầy đủ và kịp thời hàng chục nghìn tỷ đồng, góp phần 
ổn định sản xuất kinh doanh cho người được bảo hiểm. Số vốn đầu tư trở lại nền kinh tế hàng nghìn 
tỷ đồng/năm, đóng góp không nhỏ vào thu ngân sách Nhà nước. 

Về năng lực tài chính, từ số vốn 40 tỷ ngày thành lập đến nay, các chỉ tiêu thể hiện năng lực tài 
chính của VINARE có sự tăng trưởng vượt bậc: Tổng tài sản đạt 6.772 tỷ đồng; Vốn điều lệ 1.310 
tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu 2.921 tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường thời điểm 31.12.2019 đạt 2.883 
tỷ đồng. 

Với những thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh và những đóng góp cho thị trường bảo 
hiểm Việt Nam trong 25 năm qua, VINARE đã vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao 
quý của Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài chính, trong đó có các Huân chương Lao động hạng Nhất, 
Nhì, Ba, Huân chương Độc lập hạng Ba và nhiều danh hiệu cao quý khác. 

VINARE đã nhiều năm được xếp hạng trong Top 30 doanh nghiệp minh bạch nhất của Sở giao 
dịch Chứng khoán Hà Nội. 

Năm 2019, VINARE đã vinh dự được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ vì những thành tích 
xuất sắc trong hoạt động kinh doanh. 

VINARE liên tục được vinh danh trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất 
trong nền kinh tế và Top 5 Doanh nghiệp ngành Bảo hiểm có lợi nhuận tốt nhất do Chương trình 
xếp hạng Profit500 của Vietnam Report và VietnamNet công bố.  

Kính thưa các Quý vị, 

Trong chặng đường sắp tới, thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011-
2020 và Đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến 
năm 2025 của Chính phủ, VINARE đã và đang thiết lập một chiến lược phát triển trên tầm cao mới 
với một kế hoạch hành động tích cực, tiếp tục cam kết mạnh mẽ việc cung cấp các giải pháp dài 
hạn và dịch vụ chất lượng quốc tế cho thị trường trong nước và khu vực, tham gia vào các chương 
trình bảo hiểm của Chính phủ, đồng hành và hỗ trợ thị trường bảo hiểm Việt Nam hướng tới sự 
phát triển bền vững và hiệu quả và thực thi trách nhiệm cộng đồng trong các hoạt động phát triển 
kinh tế xã hội. 

Năm 2020, dự báo chỉ tiêu GDP tiếp tục duy trì đà tăng trưởng 6,8%, thị trường bảo hiểm được 
Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm dự báo tăng trưởng với tốc độ 20%, trong đó khối phi nhân thọ 
tăng trưởng 12%. 

Với đà tăng trưởng của năm 2019, VINARE đã xây dựng kế hoạch kinh doanh 2020 với dự kiến 
doanh thu phí nhận tái bảo hiểm tăng 15,5% và lợi tức trước thuế dự kiến tăng 7% so với năm 2019. 
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến được duy trì tối thiểu là 12%. 

Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, sự hợp tác quí báu của các đối tác 
và các cổ đông, sự hỗ trợ tối đa từ chính sách đổi mới của Chính phủ trong lĩnh vực bảo hiểm, cùng 
với những nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ công nhân viên VINARE, tôi tin tưởng rằng 
VINARE sẽ tiếp tục chinh phục những thử thách và đạt được những đỉnh cao mới trong chặng 
đường sắp tới.  

Thay mặt Hội đồng quản trị và nhân danh cá nhân, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ 
của các cơ quan liên quan, sự hợp tác của các quý cổ đông, đối tác của VINARE và đặc biệt đánh 
giá cao những nỗ lực và thành tựu mà các cán bộ nhân viên của VINARE đã đạt được trong năm 
2019.  

Năm 2020 đánh dấu sự bắt đầu của kế hoạch kinh doanh 5 năm 2020 – 2024 và cũng là nhiệm kỳ 
mới của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tôi xin chúc VINARE đạt được những thành tựu xuất 



4 

 

sắc trong hoạt động kinh doanh và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được Hội đồng quản trị và Đại 
hội đồng cổ đông giao phó. 

Chúc Quí vị hạnh phúc, sức khỏe và thành đạt./.  
        

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                    Lê Song Lai 
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THÔNG TIN CHUNG 
� Thông tin khái quát 
� Lĩnh vực và địa bàn kinh doanh 
� Quá trình hình thành và phát triển 
� Mô hình quản trị và Cơ cấu tổ chức bộ máy 
� Các công ty trực thuộc 
� Ban lãnh đạo 
� Định hướng phát triển 
� Các rủi ro 
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Thông tin khái quát 
� Tên giao dịch: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam 

� Giấy phép kinh doanh: 28GP/KDBH ngày 15/11/2004 của Bộ Tài chính 

� Vốn điều lệ: 1.310.759.370.000 VND 

� Địa chỉ: 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

� Điện thoại: 84 24 39422354 

� Fax: 84 24 39422351 

� Emai: vinare@vinare.com.vn 

� Website: www.vinare.com.vn 

� Mã cổ phiếu: VNR 

 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh  
� Ngành nghề kinh doanh của VINARE 

- Kinh doanh nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi 
nhân thọ và nhân thọ trên thị trường trong và ngoài nước. 

- Đầu tư tài chính vào các lĩnh vực trái phiếu Chính phủ, trái phiếu, cổ phiếu doanh 
nghiệp, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, kinh doanh bất động sản và các hoạt động 
đầu tư khác theo luật định. 

 

� Địa bàn kinh doanh: Tổng Công ty có trụ sở chính tại 141 Lê Duẩn, Hà Nội và Chi nhánh 
tại 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Quá trình hình thành và phát triển 
 

1994 
 

• VINARE chính thức được thành lập và là công ty tái bảo hiểm trong nước đầu 
tiên với số vốn ban đầu là 40 tỷ  đồng 

• Qui chế tái bảo hiểm bắt buộc (kết thúc năm 2005) 

1999 
 

• Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba nhân kỷ niệm 5 
năm ngày thành lập 

2001 • Khánh thành và đưa vào sử dụng trụ sở chính tại 141 Lê Duẩn, Hà Nội  

2004 
2005 

 

• Thực hiện cổ phần hóa thành công và Tổng Công ty chính thức đi vào hoạt 
động dưới hình thức công ty cổ phầnvới vốn điều lệ là 500 tỷ đồng, vốn điều lệ 
thực góp là 343 tỷ đồng 

• 13 công ty bảo hiểm phi nhân thọ trở thành cổ đông của VINARE với các cam 
kết về trao đổi dịch vụ  

• Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì nhân kỷ niệm 
10 năm ngày thành lập 

2006 
 

• Doanh nghiệp đầu tiên trong ngành bảo hiểm và thứ 10 được niêm yết tại Trung 
tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

2007 
2008 

• Tăng vốn điều lệ thực góp lên đến 672 tỉ đồng 

• Swiss Re trở thành đối tác chiến lược (25% cổ phần) 

2009 
 

• Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất nhân kỷ niệm 
15 năm ngày thành lập 

2011 
 

• Phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ thực góp lên 1.008 tỉ đồng 

2012 
2013 

 

• Tái cấu trúc bộ máy  

• Hệ thống IT mới (WebXL) được đưa vào vận hành 

• Được A.M. Best xếp hạng năng lực tài chính mức B++ (Tốt) và năng lực tín 
dụng của tổ chức phát hành mức “bbb" 

2014 
 

• Phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ lên 1.310 tỉ đồng  

• Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Ba nhân kỷ niệm 20 
năm ngày thành lập 

• Duy trì mức xếp hạng năng lực tài chính B++ và năng lực phát hành tín dụng 
"bbb" 

2015 
2016 

• Chiến lược phát triển 2015 – 2020: hoạch định chiến lược phát triển nâng tầm 
hoạt động của VINARE 

• Duy trì mức xếp hạng năng lực tài chính B++ và năng lực phát hành tín dụng 
“bbb” 
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2017 • Lần thứ tư liên tiếp nằm trong số 30 doanh nghiệp minh bạch nhất năm 2016 – 
2017 theo Chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch của các doanh 
nghiệp niêm yết trên HNX của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

• Duy trì mức xếp hạng năng lực tài chính B++ và mức xếp hạng năng lực phát 
hành tín dụng “bbb+” 

• Thương hiệu mạnh Việt Nam 2017 (Thời báo Kinh tế Việt Nam) 

• Thương hiệu Tái bảo hiểm tốt nhất Việt Nam 2017 (Tạp chí Global Brands) 

2018 • Năm thứ hai liên tiếp được nằm trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lợi 
nhuận tốt nhất 2018 - Xếp thứ 5/15 Top Doanh nghiệp ngành bảo hiểm có lợi 
nhuận tốt nhất do Chương trình xếp hạng Profit500 của Vietnam Report và 
VietnamNet công bố 

• Thương hiệu mạnh Việt Nam 2018 (Thời báo Kinh tế Việt Nam) 

2019 • Vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị xuất sắc trong phong 
trào thi đua nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập 
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Một số chỉ tiêu kinh doanh chính giai đoạn 2015 – 2019 
� Số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán  

Đơn vị: tỷ VND 
 Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 2019 

Doanh thu phí nhận 1.617 1.656 1.651 1.803 2.221 

Doanh thu phí giữ lại 613 562 587 785 1.191 

Doanh thu đầu tư và khác 230 231 297 365 337 

Kết dư dự phòng nghiệp vụ (net) 818 839 910 1.072  1.314 

Vốn điều lệ 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 

Tổng tài sản 6.465 6.350 6.472 6.667 6.994 

Lợi tức trước thuế 290 287 311 358 344 

Lợi nhuận sau thuế 241 240 259 302 287 

ROA (%) 3,73 3,78 4,01 4,53 4,10 

ROE (%) 9,19 8,81 9,64 10,24 9,33 

EPS (VNĐ) 1.802 1.777 1.918 2.204 2.134 

 

� Số liệu báo cáo tài chính công ty mẹ đã được kiểm toán 
Đơn vị: tỷ VND 

Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 2019 

Doanh thu phí nhận 1.617 1.656 1.651 1.803 2.221 

Doanh thu phí giữ lại 613 562 587 785 1.191 

Doanh thu đầu tư và khác 243 239 304 355 357 

Kết dư dự phòng nghiệp vụ (net) 818 839 910 1.072 1.314 

Vốn điều lệ 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 

Tổng tài sản 6.372 6.239 6.314 6.456 6.773 

Lợi tức trước thuế 275 271 285 316 332 

Lợi nhuận sau thuế 225 224 234 261 275 

ROA (%) 3,53 3,58 3,70 4,05 4,05 

ROE (%) 8,79 8,44 9,05 9,30 9,40 

EPS (VNĐ) 1.802 1.777 1.918 2.204 2.134 
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Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý 
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Các công ty con, công ty liên kết 
� Công ty Đầu tư Vinare Invest 

- Giấy phép kinh doanh: 0103034106 cấp ngày 25/12/2008 

- Địa chỉ: Tầng 6, 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

- Vốn điều lệ: 100 tỷ VND 

- Vốn điều lệ thực góp tại thời điểm 31/12/2019: 93.919.000.000 VND 

- Lĩnh vực hoạt động: 

 + Kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản 

 + Kinh doanh các dịch vụ tài chính 

 + Các ngành nghề, dịch vụ khác mà pháp luật không cấm và HĐQT thấy có lợi nhất 
cho Công ty 

- Tỷ lệ góp vốn của Vinare: số tiền góp 60.000.000.000 VND, tương đương 63,8% vốn 
điều lệ.  

- Các cổ đông chính: Vinare (63,8%), Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (10%), 
Sudico (10%), Công ty cổ phần Bất động sản Phú Lộc (10%), các cổ đông khác 
(6,2%). 

 

� Công ty liên kết Bảo hiểm Samsung - Vina  
- Giấy phép đầu tư: số 20/GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 30/08/2002 

- Địa chỉ: Tầng 45, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 2 Đường Hải Triều, Quận 1, 
TP Hồ Chí Minh  

- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 VND 

- Vốn điều lệ thực góp tại thời điểm 31/12/2019: 500.000.000.000 VND 

- Lĩnh vực hoạt động: cung cấp các dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ (bao gồm cả tái bảo 
hiểm) và đầu tư tài chính theo luật định. 

- Tỷ lệ góp vốn của Vinare: 25% vốn điều lệ, tương đương  125.000.000.000 đồng 

- Đối tác liên kết: Công ty bảo hiểm Cháy và Hàng hải Sam Sung, Hàn Quốc. 
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Hội đồng quản trị 

Họ và tên Trình độ chuyên 
môn 

Chức vụ đang 
đảm nhiệm Chức vụ công tác đã qua Quốc 

tịch 

Ông Lê 
Song Lai  
Chủ tịch  

- Thạc sỹ Luật - Đại học 
Tổng hợp Cambridge 

- Cử nhân Luật – Đại học 
Quốc gia Hà Nội 

- Phó Tổng Giám 
đốc SCIC  

- Chủ tịch HĐQT 
Công ty CP Bảo 
Minh 

- Chủ tịch HĐTV 
Công ty Đầu tư 
SCIC 

Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm, Bộ 
Tài chính 

Việt 
Nam 

Ông 
Phan 
Kim 
Bằng 
Phó Chủ 
tịch 

(Miễn nhiệm 
từ ngày 
27/3/2019)  

Cử nhân kinh tế - Đại 
học Tài chính kế toán Hà 
Nội 

- Thành viên HĐQT 
Tập đoàn Bảo Việt;  

- Chủ tịch HĐTV 
Tổng công ty Bảo 
hiểm Bảo Việt 

- Trưởng phòng Kế toán Công ty 
bảo hiểm Hà Nội 

- Phó Trưởng phòng BH Con người; 
Trưởng phòng Quản lý đại lý 

- Trưởng Ban kiểm toán hoạt động 
bảo hiểm phi nhân thọ, Phó Giám 
đốc Kiểm toán nội bộ Tập đoàn, 
Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn 
Bảo Việt 

Việt 
Nam 

Ông 
Nguyễn 
Xuân 
Việt 
Phó Chủ 
tịch 

(Bổ nhiệm 
Thành viên 
HĐQT từ 
ngày 
24/4/2019 và 
Phó Chủ tịch 
HĐQT từ 
ngày 
16/7/2019) 

- Kỹ sư Công nghệ chế 
tạo máy – Đại học Bách 
khoa Hà Nội. 

- Cử nhân Quản trị kinh 
doanh thương mại 

- Tổng Giám đốc 
Tổng công ty Bảo 
hiểm Bảo Việt 

- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 
Bảo hiểm Bảo Việt 

- Trưởng ban Phát triển ứng dụng 2 

- Trưởng ban Vận hành và Bảo trì 
ứng dụng 

Việt 
Nam 

Ông Đào 
Nam Hải 
 

- Thạc sỹ Quản trị kinh 
doanh – Đại học quốc 
gia Hà Nội & Đại học 
Irvine Hoa Kỳ  

- Thạc sỹ Luật kinh tế, 
Viện Nhà nước và Pháp 
luật 

- Cử nhân Tài chính 
doanh nghiệp – Đại học 
Kinh tế quốc dân 

Tổng Giám đốc Tổng 
Công ty cổ phần bảo 
hiểm Petrolimex 
(PJICO) 

- Trưởng phòng Tổng hợp kiêm Trợ 
lý Tổng Giám đốc Công ty PJICO 

- Trưởng phòng Thị trường kiêm 
Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Giám 
đốc Chi nhánh PJICO Lạng Sơn  

- Phó Tổng Giám đốc Công ty 
PJICO 

Việt 
Nam 

Ông 
Phạm Sỹ 
Danh 

- Sau Đại học, CHLB 
Đức 

 - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

- Thứ trưởng Bộ Tài chính 

Việt 
Nam 



 

13 

 

Họ và tên Trình độ chuyên 
môn 

Chức vụ đang 
đảm nhiệm Chức vụ công tác đã qua Quốc 

tịch 
Thành viên 
độc lập 

- Cử nhân kinh tế, CHLB 
Đức 

Ông 
Phạm 
Công Tứ 
Thành viên  

- Thạc sỹ Quản trị kinh 
doanh - Học viện Quản 
trị kinh doanh Vương 
quốc Bỉ  

- Cử nhân Tài chính - Đại 
học Tài chính - Kế toán 

 

Tổng Giám đốc 
VINARE 

- Kế toán trưởng VINARE 

- Phó Tổng Giám đốc VINARE 

Việt 
Nam 

Ông Mai 
Xuân 
Dũng 
Thành viên  

- Thạc sĩ Kinh tế và Tài 
chính quốc tế, Đại học 
Queensland, New 
Zealand 

- Chứng chỉ Đại học bảo 
hiểm, Học viện Bảo 
hiểm - Tài chính Úc - 
New Zealand 

- Cử nhân Kinh tế bảo 
hiểm, Đại học Kinh tế 
quốc dân 

Phó Tổng giám đốc 
VINARE 

- Phó Trưởng phòng Tái bảo hiểm 
Hàng hải VINARE 

- Giám đốc Ban Hàng hải VINARE 

 

Việt 
Nam 

Ông 
Nguyễn 
Đình An 
Thành viên 

- Thạc sỹ Kinh tế - Tài 
chính, Đại học 
Staffordshire, Anh 
Quốc 

- Cử nhân Kinh tế, Đại 
học Kinh tế quốc dân 

Tổng Giám đốc 
Công ty TNHH Quản 
lý Quỹ Bảo Việt 

- Trưởng Ban Thư ký Tổng hợp Tập 
đoàn Bảo Việt 

- Thành viên Hội đồng thành viên 
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo 
Việt 

 

Việt 
Nam 

Ông Vũ 
Anh 
Tuấn 
Thành viên 

(Bổ nhiệm 
Thành viên 
HĐQT từ 
ngày 
24/4/2019)  

- Cử nhân Kế toán – Viện 
đại học Mở Hà Nội 

- Phó Tổng giám đốc 
Tổng công ty cổ 
phần Bảo Minh 

- Giám đốc Công ty Bảo Minh Hà 
Nội 

- Giám đốc Công ty Bảo Minh Bắc 
Giang 

Việt 
Nam 
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Ban kiểm soát 
 

Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ đang 
đảm nhiệm Chức vụ công tác đã qua Quốc 

tịch 

Ông Trần 
Trung Tính 
Trưởng Ban  

- Thạc sỹ Tài chính - 
Ngân hàng, Đại học 
Kinh tế quốc dân  

- Cử nhân Toán kinh tế & 
Bảo hiểm – Đại học 
Kinh tế quốc dân  

- Cử nhân Anh văn – Đại 
học Sư phạm Ngoại ngữ 
Hà Nội   

Phó Tổng Giám đốc 
Công ty bảo hiểm 
Ngân hàng Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam 
(BI) 

- Trưởng phòng Bảo hiểm Tài 
sản Kỹ thuật Công ty Bảo 
Minh Hà Nội  

- Phó Giám đốc Công ty Bảo 
Minh Hà Nội  

- Trưởng phòng Phát triển 
kinh doanh BIC 

Việt 
Nam 

Ông Trần 
Phan Việt 
Hải 
Thành viên  

Cử nhân Bảo hiểm – Đại 
học Tài chính Kế toán Hà 
Nội 

Phó Tổng Giám đốc 
Công ty bảo hiểm 
Samsung - Vina 
(SVI) 

Trưởng phòng, Phó Tổng 
Giám đốc Tổng công ty cổ 
phần Tái bảo hiểm quốc gia 
Việt Nam 

 

Việt 
Nam 

Bà Lê Thị 
Thanh Hiền 
Thành viên  

- Thạc sĩ Tài chính, Đại 
học Sydney 

- Cử nhân Kế toán, Đại 
học Kinh tế quốc dân 

Trưởng Phòng Tài 
chính - Tổng công ty 
đầu tư và kinh doanh 
vốn nhà nước (SCIC) 

Kiểm toán viên cao cấp Công 
ty TNHH Kiểm toán 
PricewaterhouseCoopers 

Việt 
Nam 

Ông Vũ 
Ngọc Vượng 
Thành viên 

- Thạc sỹ Quản trị kinh 
doanh, Đại học 
Frederick Taylor 

- Cử nhân Tài chính 
Ngân hàng, Học viện 
Tài chính 

Chuyên viên Ban 
Đầu tư Tập đoàn Bảo 
Việt 

 Việt 
Nam 
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Ban Tổng Giám đốc 

 

Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ đang 
đảm nhiệm 

Chức vụ công tác đã 
qua 

Quốc 
tịch 

Ông Phạm 
Công Tứ 
Tổng Giám đốc 

- Thạc sỹ Quản trị kinh 
doanh - Học viện Quản 
trị kinh doanh Vương 
quốc Bỉ  

- Cử nhân Tài chính - Đại 
học Tài chính - Kế toán 

Thành viên Hội 
đồng quản trị 
VINARE 

 

- Kế toán trưởng VINARE 

- Phó Tổng Giám đốc 
VINARE 

Việt 
Nam 

Ông Mai 
Xuân Dũng 
Phó Tổng giám 
đốc 

- Thạc sĩ Kinh tế và Tài 
chính quốc tế, Đại học 
Queensland, New 
Zealand 

- Chứng chỉ Đại học bảo 
hiểm, Học viện Bảo 
hiểm - Tài chính Úc - 
New Zealand 

- Cử nhân Kinh tế bảo 
hiểm, Đại học Kinh tế 
quốc dân 

Thành viên Hội 
đồng quản trị 
VINARE 

- Phó Trưởng phòng Tái bảo 
hiểm Hàng hải VINARE 

- Giám đốc Ban Hàng hải 
VINARE 

 

Việt 
Nam 

Ông Nguyễn 
Mạnh Linh 
Phó Tổng giám 
đốc 

 

- Thạc sỹ Kinh doanh 
quốc tế (MSC) 

- Thạc sỹ Quản trị kinh 
doanh (MBA) 

- Kỹ sư Tin học 

 - Phó Trưởng phòng Nhân 
sự - Tổng hợp VINARE, 
Trợ lý Tổng Giám đốc 

- Giám đốc Ban Quản lý Rủi 
ro 

Việt 
Nam 

 

  



 

16 

 

Định hướng phát triển  
�  Tầm nhìn chiến lược 

TRỞ THÀNH NHÀ TÁI BẢO HIỂM CHUYÊN NGHIỆP Ở VIỆT NAM: 

- Cung cấp các giải pháp dài hạn và các dịch vụ chất lượng quốc tế cho thị trường trong 
nước và khu vực 

- Hỗ trợ thị trường bảo hiểm Việt Nam, hướng tới sự phát triển bền vững và hiệu quả 

- Nhà đầu tư chuyên nghiệp 

- Thực thi trách nhiệm cộng đồng trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội và góp 
phần nâng cao tính cạnh tranh quốc tế của Việt Nam 

 

� Các giá trị cam kết  
- Lợi nhuận tối ưu cho nhà đầu tư, 

- Nâng cao hiệu quả và tính sinh lợi của thị trường bảo hiểm: 

+ Quản lý rủi ro và nguồn vốn 

+ Đào tạo và chuyển giao kiến thức công nghệ 

+ Trung tâm thông tin thị trường bảo hiểm, tái bảo hiểm 

- Phát triển bền vững thị trường bảo hiểm: 

+ Cung cấp năng lực tái bảo hiểm 

+ Hỗ trợ phát triển sản phẩm bảo hiểm mới 

- Tham gia tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam 

 

�  Mục tiêu tăng trưởng và phát triển giai đoạn 2015 - 2019:  đã được Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2019 thông qua 

� Tăng trưởng 

- Doanh thu Phí nhận Tái bảo hiểm: tăng trưởng bình quân 5,8%/năm 

- Doanh thu Phí giữ lại: tăng trưởng bình quân 13%/năm 

- Tỷ lệ Combined Ratio: bình quân 93%  

- ROE: bình quân 9% 

 

� Phát triển bền vững 
- Đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam thông qua 

việc nâng cao nhận thức về bảo hiểm rủi ro, cung cấp năng lực tái bảo hiểm và hỗ trợ 
phát triển các sản phẩm bảo vệ rủi ro cho số đông dân cư 

- Tham gia tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam 
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Những rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tổng công ty 
 

TOÀN CẢNH RỦI RO CỦA VINARE 

Với đặc thù của ngành bảo hiểm là kinh doanh rủi ro, việc xây dựng quy trình đánh giá và nhận rủi 
ro một cách chặt chẽ, có kiểm soát là yếu tố tiên quyết để đảm bảo an toàn vốn, thực hiện mục kinh 
doanh và gia tăng giá trị đầu tư cho cổ đông. VINARE luôn cố gắng nhận diện mọi rủi ro có thể ảnh 
hưởng đến doanh nghiệp, từ đó đưa ra biện pháp xử lý hiệu quả, đặc biệt là đối với những rủi ro cốt 
lõi.  

 

 

 

1. Tóm tắt hoạt động Quản lý rủi ro chính trong kỳ báo cáo 
� Tiếp tục triển khai chương trình quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM); 

� Cùng với các Ban Nghiệp vụ và BCA hoàn thành việc sửa đổi, cập nhật Hướng dẫn bồi 
thường; 

� Điều chỉnh phân cấp tái bảo hiểm tạm thời đối với nghiệp vụ Kỹ thuật; 

� Khảo sát, đánh giá rủi ro tại hiện trường hỗ trợ nghiệp vụ Tài sản, Kỹ thuật trong quyết định 
khai thác dịch vụ; 

� Đánh giá, phân tích vấn đề tích tụ rủi ro trong khai khai thác đối với Nghiệp vụ Kỹ thuật; đề 
xuất giải pháp hạn chế để phối hợp cùng Ban BCA và Ban Kỹ thuật cùng thực hiện; 

� Tính toán dự phòng nghiệp vụ, báo cáo biên khả năng thanh toán hàng quý năm 2019;  

� Tiếp tục duy trì dịch vụ Actuary để có đánh giá độc lập các kết quả tính toán dự phòng nghiệp 
vụ hàng quý;  

� Thực hiện các nội dung liên quan đến QLRR trong kỳ họp Management Meeting với A.M. 
Best: Chạy mô hình đánh giá rủi ro vốn (nghiệp vụ, đầu tư) và tính toán DPNV theo IFRS để 
đánh giá tính đầy đủ trong trích lập DPNV hiện tại:  

� Cùng Ban Phát triển kinh doanh khu vực công tham gia các hoạt động (hội thảo, hội nghị) để 
đánh giá rủi ro thiên tai cho thị trường và phát triển sản phẩm/giải pháp bảo hiểm cho rủi ro 
thiên tai tại Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

      

Toàn cảnh rủi ro của VINARE

Rủi ro cốt lõi Rủi ro hoạt động 

Rủi ro bảo hiểm 
� Nghiệp vụ 
� Thiên tai 
� Dự phòng 
� … 

Các rủi ro khác 

Thanh khoản 

Quy trình Chiến lược 

Rủi ro tài chính/thị trường 
� Lãi suất 
� Tỉ giá 
� Thị trường đầu tư 
� … 

Hệ thống Pháp lý 

Sự kiện bên ngoài 

Rủi ro tín dụng 
� Mất khả năng thanh toán 
� Thay đổi xếp hạng 
� …

Danh tiếng 

Con người 
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2. Các rủi ro nổi bật cần được quan tâm 

Các rủi ro được đề cập ở đây là những rủi ro được nhiều Ban Nghiệp vụ có cùng chung nhận 
định, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động chung và/hoặc kết quả kinh doanh của VINARE. Ngoài ra 
các rủi ro này đang có xu hướng gia tăng hoặc không thuyên giảm, có tác động nhanh mà chưa 
có giải pháp xử lý hiệu quả hoặc chưa có giải pháp, cần ưu tiên tìm giải pháp ngay lập tức (các 
rủi ro này đang có tình trạng ). 

� Rủi ro 1: Tình hình tổn thất lớn có xu hướng gia tăng trong các nghiệp vụ truyền thống 
(Tài sản, Kỹ thuật, Thân tàu)  

� Rủi ro 2: Thị trường có tốc độ tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng không như kỳ 
vọng. 
Năm 2019, nhóm nghiệp vụ có tái truyền thống chỉ có nghiệp vụ Tài sản tăng trưởng ~30% 
nhờ tác động tích cực của Nghị định 23 về Bảo hiểm cháy nổ Bắt buộc; các nghiệp vụ khác 
tăng trưởng chậm (hoặc âm) như nghiệp vụ Hàng hóa tăng +1.13%; nghiệp vụ bảo hiểm Thân 
tàu và Trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I) giảm -1.7%; điều này làm ảnh hưởng đến tốc độ 
tăng trưởng phí nhận TBH của VINARE. 

� Rủi ro 3: Chậm triển khai các chương trình bảo hiểm của Chính phủ (bảo hiểm nông 
nghiệp, tàu cá, tài sản công, bảo hiểm thiên tai và bảo hiểm vi mô) làm ảnh hưởng đến 
chiến lược mở rộng hoạt động cũng như thực hiện các mục tiêu 2015 – 2020 và xa hơn.  
Thực trạng Bảo hiểm Nông nghiệp và bảo hiểm Tàu cá: Mặc dù đã có Nghị định của Chính 
phủ về việc tiếp tục triển khai nhưng các chương trình bảo hiểm này tiến triển rất chậm sau 
giai đoạn thí điểm làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu của VINARE.  

Giải pháp:  
- VINARE sẽ tiếp tục theo dõi, bám sát tiến độ triển khai các chương trình này của Chính 

phủ để xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp. 

- Bên cạnh đó, VINARE tiếp tục hỗ trợ Cơ quan quản lý, tham gia đóng góp ý kiến về việc 
xây dựng sản phẩm và chương trình triển khai sản phẩm bảo hiểm khác như bảo hiểm thiên 
tai và bảo hiểm tài sản công thông qua việc đẩy mạnh hoạt động của ban Phát triển bảo 
hiểm khu vực công. 

� Rủi ro 4: Ảnh hưởng từ chính sách của Chính phủ về phát triển lĩnh vực bảo hiểm: 
Với mục tiêu hướng tới phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm an toàn, bền vững, hiệu quả, 
đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của khách hàng; các doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực 
tài chính vững mạnh, năng lực quản trị điều hành đạt chuẩn mực quốc tế, có khả năng cạnh 
tranh trong nước và khu vực như được đề cập trong Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán 
và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” của Chính phủ, trong 
thời gian tới Cơ quan quản lý sẽ triển khai các biện pháp cụ thể nhằm đạt được mục tiêu đặt 
ra, một số các giải pháp như hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao tính minh bạch thông 
tin, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước từ công tác thanh tra, kiểm tra giám sát, xây dựng 
hệ thống thông tin hạ tầng kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu cho thị trường cũng như phát triển 
và nâng cao nguồn nhân lực cho thị trường. Điều này sẽ gây áp lực trực tiếp đối với các doanh 
nghiệp kinh doanh bảo hiểm gốc và cũng sẽ ảnh hưởng gián tiếp tới VINARE trong việc đáp 
ứng các yêu cầu đặt ra trong quá trình phối hợp thực hiện từng giải pháp nêu trên. 

Giải pháp: 
- Tiếp tục đánh giá tính phù hợp yêu cầu của pháp luật về mô hình quản trị công ty và tính 

khả thi, hiệu quả trong thực tế để có giải pháp phù hợp. Nâng cao chất lượng hoạt động 
của tổ chức bộ máy (nâng cấp/hoàn thiện chức năng/nhiệm vụ Ban Kinh doanh & Phát 
triển Dịch vụ công, Ban Quản lý Rủi ro, Bộ phận Kiểm soát nội bộ); 
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- Tuyển dụng và đào tạo nhân sự các nội dung/lĩnh vực còn thiếu và yếu: Kiểm toán nội 
bộ, phát triển sản phẩm, chuyên gia actuary, quản trị rủi ro. Xây dựng và triển khai thực 
hiện đề án mô tả vị trí chức danh công việc và đề án đánh giá hiệu quả - năng lực; 

- Tăng cường năng lực phát triển sản phẩm; công cụ định phí; công cụ đánh giá vốn theo 
rủi ro và quản trị rủi ro; 

- Tăng cường cung cấp chuỗi giá trị gia tăng cho thị trường Việt Nam một cách có hiệu 
quả, toàn diện trong các lĩnh vực: sản phẩm và kênh phân phối,  đào tạo, quản lý rủi ro, 
định giá, cung cấp thông tin, giải pháp tái bảo hiểm, các giải pháp phát triển thị trường 
bền vững … 

� Rủi ro 5: Rủi ro từ môi trường đầu tư. 

[Cập nhật Q4.2019]  
Môi trường đầu tư vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro dẫn đến hạn chế, khó khăn trong việc phân bổ tài 
sản đầu tư. 

Biến động lãi suất do tác động của chính sách kinh tế vĩ mô, cung cầu vốn của thị trường làm 
sẽ ảnh hưởng lớn đến thu nhập từ nguồn tiền gửi và trái phiếu trong danh mục đầu tư. 

Biến động giá trên thị trường chứng khoán sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận đầu tư của danh mục 
chứng khoán, ủy thác đầu tư và danh mục góp vốn vào doanh nghiệp khác. 

Chính sách tiền tệ năm 2019 được Ngân hàng Nhà nước điều hành theo hướng nới lỏng, thể 
hiện ngày càng rõ nét từ cuối Quý III/2019. Mặt bằng lãi suất huy động tiền gửi năm 2019 có 
xu hướng tăng nhẹ trong những tháng đầu năm, ổn định giữa năm và quay đầu giảm. Lãi suất 
trái phiếu Chính phủ vẫn tiếp tục đi xuống và ở mức thấp 

Tình hình chính trị, kinh tế, tài chính Quốc tế diễn biến phức tạp trong năm 2019 đã có nhiều 
ảnh hưởng, tác động đến thị trường chứng khoán. Kết thúc năm 2019, chỉ số VNIndex đạt 
960,99 điểm, tăng trưởng 7,67% so với cuối năm 2018 (mức cao trong khu vực). Tuy nhiên 
thanh khoản của thị trường ở mức thấp, bình quân 3.478 tỷ đồng/phiên, chỉ bằng 66% so với 
mức bình quân 2018. Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 1.183 tỷ đồng trong cả năm 2019 – 
là điểm khác biệt so với giai đoạn trước. 

Giải pháp: 
- Về quan điểm đầu tư: VINARE vẫn duy trì quan điểm “An toàn - Hiệu quả - Phát triển 

bền vững - Đảm bảo tính thanh khoản”. Phân bổ tài sản đầu tư điều chỉnh phù hợp với 
tình hình thị trường, tuân thủ các giới hạn, hạn mức quy định về phân bổ tài sản tại quy 
chế đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

- Đối với từng danh mục, VINARE thường xuyên cập nhật tình hình thị trường, định kỳ 
đánh giá danh mục, đối tác đầu tư và có phản ứng kịp thời  theo các diễn biến của thị 
trường, đối tác, đảm bảo an toàn cho tài sản đầu tư cũng như đem lại hiệu quả cao nhất 
cho VINARE. 

3. Các rủi ro nội tại của VINARE: Nhận diện, Đánh giá, Giải pháp 

3.1.  Rủi ro kinh doanh tái bảo hiểm 

Các rủi ro bảo hiểm ảnh hưởng đến tất cả các nghiệp vụ 

Mã Nhận diện Giải pháp hiện tại 
Tình trạng 

Q2.2019 Q4.2019 

BH1 

Đối với các rủi ro VINARE 
cần tái bảo hiểm sự chênh 
lệch về điều kiện, điều khoản 
giữa hợp đồng nhận tái bảo 

- Đối với hợp đồng Treaty: Các Ban 
nghiệp vụ chịu trách nhiệm rà soát, 
đảm bảo điều kiện, điều khoản của 
hợp đồng đầu ra luôn bao trùm 
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hiểm và hợp đồng nhượng tái 
bảo hiểm có thể khiến 
VINARE phải tự chịu tổn thất 
không mong muốn do không 
được chia sẻ/bảo vệ trong các 
hợp đồng nhượng tái của 
VINARE. 

được điều kiện và điều khoản của 
hợp đồng đầu vào. 

- Đối với dịch vụ tạm thời: kiểm soát 
chặt điều kiện điều khoản để có thể 
đưa vào hợp đồng nhượng tái. 

- Đối với các rủi ro VINARE giữ lại 
toàn bộ: xem xét kỹ lưỡng từng 
trường hợp  trên cơ sở đánh giá rủi 
ro, lịch sử tổn thất cũng như các dự 
báo. 

BH2 

[Cập nhật Q4.2019]: 
Khi là nhà nhận tái follower 
của 1 số hợp đồng cố định thì 
VINARE có thể chịu rủi ro 
khi công ty gốc xin chấp 
thuận đặc biệt của nhà nhận 
tái đứng đầu (leader) để: mở 
rộng điều kiện, điều khoản, 
nâng mức trách nhiệm đưa 
vào hợp đồng đối với 1 số rủi 
ro mà không cần thông báo 
cho VINARE.  

- Theo dõi hiệu quả các hợp đồng 
này; đánh giá, phân tích cẩn trọng, 
kỹ lưỡng khi tham gia mới và khi 
tái tục. 

  

BH3 

Sự kiện thiên tai lớn bất 
thường làm ảnh hưởng mạnh 
đến kết quả kinh doanh chung 
của cả Tổng Công ty (mức tự 
chịu 2020 đã nâng lên 10 triệu 
USD). 

Việc thay đổi cấu trúc hợp 
đồng nhượng tái bảo hiểm của 
Nghiệp vụ Tài sản làm tăng 
rủi ro này do mức giữ lại gộp 
của VINARE tăng 

- Áp dụng event limit cho hợp đồng 
nhận nghiệp vụ Tài sản, Kỹ thuật. 

- Mua hợp đồng bảo vệ Cat XL. 

- Tận dụng sự hỗ trợ của các đối tác 
trong việc đánh giá rủi ro thiên tai. 

  

BH4 

Tích tụ rủi ro hơn MGL thông 
thường do sai sót thông tin, 
thiếu thông tin đồng bảo 
hiểm, hợp đồng không có 
bordereaux, khách hàng tự 
phân chia rủi ro… 

- Điều tra kỹ thông tin, đối chiếu 
thông tin bordereaux của hợp đồng 
cố định, kiểm soát đồng bảo hiểm 
trong hợp đồng nhận cố định. 

- Đánh giá/phân tích MGL lớn nhất 
có thể và đưa giải pháp thích hợp 
từng tình huống. 

 

 

 

 

BH5 

Trích lập dự phòng nghiệp vụ 
không đầy đủ. 

- Tuân thủ hướng dẫn trích lập dự 
phòng nghiệp vụ theo quy định 
pháp luật. 

- Đối chiếu với phương pháp trích 
lập dự phòng theo chuẩn mực quốc 
tế khác để tham khảo. 

  

BH6 

[Cập nhật Q4.2019]: 
Một số điều kiện điều khoản 
trong hợp đồng không rõ 
ràng, không rõ ý; không có 

 

- Phối hợp với khách hàng để làm rõ 
1 số điều kiện điều khoản khi thực 
hiện (ví dụ: điều khoản về renewal 

 

 

 

 



 

21 

quy định ràng buộc cụ thể, khi 
xảy tranh chấp không có đủ 
căn cứ để đối chiếu và đưa ra 
biện pháp giải quyết (v.d 
Errors & Omissions; 
Warranties…) 

policies đã được liệt kê cụ thể; điều 
khoản thiết bị điện 4B) 

- Bổ sung thời hạn của điều khoản 
Errors and Ommissions để tránh 
trường hợp khách hàng lạm dụng 
điều khoản này đòi bồi thường sau 
một thời gian dài. 

 

 

 

BH7 

Tỷ lệ phí giảm do cạnh tranh 
phi kỹ thuật từ thị trường bảo 
hiểm gốc làm ảnh hưởng đến 
doanh thu phí của VINARE, 
làm mất cân bằng giữa mức 
phí nhận và trách nhiệm nhận; 
đồng thời gây khó khăn cho 
VINARE trong việc thu xếp 
hợp đồng tái bảo hiểm. 

- Đối với hợp đồng treaty: xem xét 
từng hợp đồng, cân nhắc kỹ lưỡng 
khi ký kết đảm bảo hiệu quả (quản 
trị rủi ro, quản trị chi phí, đánh giá 
xu hướng tổn thất). 

- Đối với hợp đồng facultative: tuân 
thủ quy trình khai thác, xem xét 
đánh giá cẩn thận đối với từng dịch 
vụ để quyết định đảm bảo hiệu quả. 

 

 

 

 

 

 

BH8 

[Cập nhật Q4.2019]: 
Tình hình tổn thất có xu 
hướng gia tăng về cả tần suất 
xảy ra và độ lớn của tổn thất 
đối với nghiệp vụ Thân tàu, 
Tài sản, Tàu cá. Combined 
ratio của các nghiệp vụ này 
lần lượt là: 124%, 105% và 
106% (sau khi đã trích sử 
dụng dự phòng dao động 
lớn). 

 

- Đánh giá rủi ro và tăng cường tính 
thận trọng trong khai thác. 

- Tiếp tục theo dõi và đánh giá hiệu 
quả các cấu trúc chương trình 
nhượng tái bảo hiểm. 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2.  Rủi ro đầu tư/tài chính 

Mã Nhận diện và đánh giá Giải pháp hiện tại 
Tình trạng 

Q2.2019 Q4.2019 

TC. 
BH1 

[Cập nhật Q4.2019]: 
Rủi ro lỗ kỹ thuật trong những 
năm đầu khi nhận tái bảo hiểm 
các sản phẩm bảo hiểm liên kết 
(PA) do chi phí khai thác lớn, 
đồng thời phải trích lập dự 
phòng cao (DP phí, IBNR, DP 
dao động lớn) � góp phần làm 
tăng tỷ lệ combined ratio 

- Đây chỉ là tình trạng ngắn hạn, xảy 
ra trong những năm tài chính đầu 
tiên khi nhận loại hình bảo hiểm liên 
kết hoặc trong trường hợp tăng 
trưởng doanh thu từ loại hình này 
quá cao. 

- Hầu hết các hợp đồng nhận tái bảo 
hiểm các sản phẩm liên kết đều có 
điều khoản đảm bảo lãi tối thiểu 1-
2% trong mọi trường hợp cho 
VINARE. 

  

TC. 
BH2 

Tỷ giá biến động nhiều dẫn đến 
ảnh hưởng của chênh lệch tỷ 
giá đến kết quả kinh doanh. 

- Có sự phối hợp giữa các Ban BCA, 
Kế toán, Đầu tư để dự trữ nguồn 
ngoại tệ hợp lý. 

- Tuân thủ quy trình và chấp hành 
nghiêm túc việc thu đòi tái bảo 
hiểm. Chi trả tái bảo hiểm theo thời 
hạn quy định/thỏa thuận. 
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- Thường xuyên đánh giá xu hướng 
vận động của tỷ giá để có chính sách 
kịp thời. 

[Cập nhật Q4.2019]: 
- Xác định lượng ngoại tệ nắm giữ cần thiết và hợp lý trong từng thời kỳ 
- Tiếp tục duy trì các giao dịch hoán đổi tiền tệ với các ngân hàng; 
- Phân tích độ nhạy để đánh giá ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá đến 

lợi nhuận trước thuế trong năm. 

ĐT1 

Tích tụ đầu tư do tập trung vốn/ 
tài sản đầu tư vào một hoặc 
một nhóm đối tác có liên quan 
với nhau dẫn đến kết quả đầu 
tư có thể bị ảnh hưởng lớn nếu 
đối tác có kết quả kinh doanh 
không thuận lợi. 

- Đánh giá tình hình thị trường, tình 
hình hoạt động kinh doanh của đối 
tác để có sự phân bổ trong từng danh 
mục một cách hợp lý. Thực hiện 
đúng các giới hạn phân bổ đầu tư 
theo Quy chế Đầu tư. 

  

ĐT2 

Biến động lãi suất do tác động 
của chính sách kinh tế vĩ mô, 
thị trường tiền tệ ảnh hưởng 
đến thu nhập danh mục tiền gửi 
và trái phiếu. 

- Đánh giá tình hình thị trường, tình 
hình hoạt động kinh doanh của các 
ngân hàng, các tổ chức phát hành. 
Hợp đồng tiền gửi có điều khoản rút 
trước hạn. Đa dạng kỳ hạn của các 
hợp đồng tiền gửi. Ưu tiên đầu tư 
trái phiếu có kèm theo điều khoản 
mua lại trước hạn của đơn vị phát 
hành hoặc tổ chức bảo lãnh. Việc 
phân bổ tiền gửi, trái phiếu theo các 
kỳ hạn đáp ứng mục tiêu dài hạn, 
bền vững.   

[Cập nhật Q4.2019]: 
- Mặt bằng lãi suất huy động năm 2019 nhiều biến động trước sự ảnh 

hưởng của cả yếu tố trong nước và quốc tế. 
- 9 tháng đầu năm, lãi suất huy động có xu hướng tăng nhẹ.  
- Các tháng cuối năm, trước áp lực nội tại và phù hợp với xu hướng 

chung của các NHTW trên thế giới, NHNN thực hiện chính sách nới 
lỏng tiền tệ, cùng với việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm khiến 
lãi suất trái phiếu Chính phủ giảm xuống mức thấp nhất trong vài năm 
trở lại đây. 

ĐT3 

Biến động giá trên thị trường 
chứng khoán ảnh hưởng đến 
lợi nhuận đầu tư danh mục cổ 
phiếu và ủy thác đầu tư cổ 
phiếu. 

- Đánh giá, cập nhật tình hình thị 
trường, tình hình kinh doanh của các 
doanh nghiệp VINARE nắm giữ cổ 
phiếu, theo sát tình hình quản lý, 
phân bổ tài sản ủy thác của đơn vị 
nhận ủy thác.  

- Theo dõi đánh giá, lập báo cáo hàng 
tuần về danh mục ủy thác để có 
chính sách phản ứng kịp thời. 
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[Cập nhật Q4.2019]: 
- VINARE liên tục cập nhật theo dõi diễn biến thị trường, thường xuyên 

đánh giá, nhận định và trao đổi với các công ty nhận ủy thác khi thị 
trường biến động mạnh và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi 
ro khi thị trường đi xuống. Thực hiện gia hạn với một số hợp đồng ủy 
thác đến hạn trong năm. Thống nhất phương án cơ cấu lại danh mục 
cổ phiếu tại các hợp đồng ủy thác.  

ĐT4 

Tính thanh khoản không đảm 
bảo do danh mục đầu tư gặp 
khó khăn trong việc thực hiện 
đầu tư hoặc chuyển đổi tài sản 
đầu tư thành tiền hoặc giá trị 
thanh khoản không đạt kỳ 
vọng. 

- Chính sách phân bổ tài sản hiện tại 
đã lưu ý và duy trì tính thanh khoản 
của tài sản đầu tư ở mức cao. Danh 
mục tiền gửi luôn chiếm tỷ trọng lớn 
trên tổng tài sản đầu tư. Các trái 
phiếu đầu tư luôn có điều khoản bán 
trước hạn cho nhà phát hành. 
Và/hoặc là trái phiếu được niêm yết 
trên thị trường chứng khoán. Danh 
mục góp vốn hiện nay chiếm khoảng 
15% tổng tài sản đầu tư nhưng trong 
đó gần 60% đã được niêm yết trên 
thị trường chứng khoán. Các hợp 
đồng ủy thác đầu tư là vào các cổ 
phiếu đã niêm yết và sắp niêm yết. 

  

 

3.3.  Rủi ro tín dụng 

Mã Nhận diện và đánh giá Giải pháp hiện tại 
Tình trạng 

Q2.2019 Q4.2019 

TD.B
H1 

Không thu đòi được bồi 
thường tái bảo hiểm dịch vụ 
tạm thời đối với các nhà nhận 
tái bảo hiểm ngoài nước do đối 
tác mất khả năng thanh toán 
hoặc chậm trễ/không hợp tác 
trong việc trả bồi thường. 

- Đảm bảo thanh toán phí cho các nhà 
nhận tái đúng thời hạn. 

- Thu xếp tái bảo hiểm theo đúng 
hướng dẫn khai thác (ưu tiên các nhà 
nhận TBH có xếp hạng tín nhiệm cao 
và các đối tác truyền thống). Đồng 
thời tuân thủ tiêu chuẩn các nhà nhận 
tái bảo hiểm theo quy định của BTC. 

  

[Cập nhật Q4.2019]: 
- Duy trì tuân thủ hướng dẫn khai thác khi thu xếp TBH, theo dõi cập 

nhật xếp hạng tín nhiệm của các nhà nhận tái của VINARE; tuân thủ 
quy định về nhà nhận tái bảo hiểm của BTC.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Thanh toán và thu đòi công nợ 
không tuân thủ đúng theo tiến 
độ thanh toán quy định trong 
hợp đồng TBH phát sinh do: 

- Việc phát sinh chứng từ muộn 
ảnh hưởng đến hạn thanh toán 
theo hợp đồng. 

- Khách hàng cố tình kéo dài 
thời gian không hợp tác trong 
việc thanh toán công nợ. 

- Lên kế hoạch thu đòi công nợ định 
kỳ và có hệ thống. 

- Gặp gỡ khách hàng nhằm trao đổi 
giải quyết vướng mắc số liệu.  

- Báo cáo xin hỗ trợ từ ban lãnh đạo 
đối với các trường hợp tồn đọng quá 
lâu không có hướng giải quyết. 

- Phân công nhân sự chuyên trách 
theo dõi thu đòi đối trừ. 
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TD.B
H2 

- Không thu đòi được do không 
thỏa mãn các yêu cầu về tài 
liệu hỗ trợ của khách hàng yêu 
cầu. 

- Tăng cường hoạt động của Tiểu ban 
xử lý nợ. 

- Tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn về 
khai thác, bồi thường và thanh toán 
tái bảo hiểm. 

 

 

 

 

 

 

 

TD.B
H3 

Không đảm bảo biên khả năng 
thanh toán theo quy định của 
Pháp luật. 

Hiện nay tỷ lệ BKNTT của doanh 
nghiệp / BKNTT tối thiểu của 
VINARE ở mức cao nhất trong thị 
trường bảo hiểm Việt Nam. Tỷ lệ này 
có thể giảm 1 chút trong tương lai khi 
đặt kế hoạch kinh doanh có tăng 
trưởng về doanh thu phí nhận, tuy 
nhiên vẫn luôn duy trì ở mức cao đảm 
bảo không vi phạm quy định của Pháp 
luật. 

  

TD.Đ
T1 

Ngân hàng, tổ chức mất khả 
năng thanh toán hoặc thanh 
toán không đúng cam kết, 
thanh toán không đúng hạn 
và/hoặc Giảm giá trị đầu tư do 
biến động kết quả kinh doanh 
của đối tác. 

- Đánh giá tình hình thị trường, tình 
hình hoạt động kinh doanh của các 
ngân hàng và các tổ chức phát hành.  

- Cập nhật bảng xếp hạng các tổ chức 
tín dụng của các tổ chức Quốc tế độc 
lập để có giải pháp điều chỉnh phân 
bổ tài sản đầu tư. 

- Hợp đồng tiền gửi có điều khoản rút 
trước hạn. Đa dạng các kỳ hạn của 
các hợp đồng tiền gửi. 

- Ưu tiên hợp đồng mua trái phiếu 
kèm theo điều khoản mua lại. 

  

 

3.4.  Rủi ro hoạt động 

Mã Nhận diện và đánh giá Giải pháp hiện tại 
Tình trạng 

Q2.2019 Q4.2019 

HĐ.NS1 

- Cán bộ chưa hiểu rõ hướng 
dẫn khai thác, hướng dẫn bồi 
thường, không tuân thủ đúng 
các hướng dẫn (ví dụ: chấp 
nhận rủi ro bị loại trừ, nhận 
cao hơn mức được phép hoặc 
xử lý bồi thường không 
chính xác). 

- Thực hiện không đúng phân 
cấp khai thác. 

- Định kỳ, phổ biến nội dung mới 
thay đổi trong các hướng dẫn 
nghiệp vụ của VINARE đến từng 
cán bộ thực hiện. 

- Đảm bảo tuân thủ nguyên tắc kiểm 
tra chéo (lãnh đạo Ban kiểm soát).   

HĐ.NS2 

Đánh giá/nhận định sai chất 
lượng rủi ro do thiếu thông 
tin từ khách hàng hoặc do 
năng lực của cán bộ khai 
thác, cán bộ đánh giá hoặc do 
sơ suất cá nhân. 

- Cán bộ khai thác, cán bộ đánh giá 
xem xét kĩ các thông tin được cung 
cấp, chủ động yêu cầu khách hàng 
cung cấp đủ thông tin nếu thiếu 
hoặc làm rõ thông tin. 

- Đảm bảo tuân thủ quy trình khai 
thác/đánh giá và nguyên tắc kiểm 
tra chéo. 
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Xác định sai nhóm rủi ro khi 
khai thác dẫn đến việc giữ 
lại, thu xếp tái bảo hiểm sai 
hạn mức, gây tổn thất cao 
hơn. 

- Tổ chức đào tạo, trao đổi nội bộ. 

HĐ.NS3 

[Cập nhật Q4.2019]:  
Sơ suất/quên không theo 
dõi/không kiểm soát việc 
phát sinh thanh toán sau khi 
thu xếp dịch vụ (Khách hàng 
không gửi SOA/Slip hoặc 
thất lạc chứng từ); hoặc 
không theo dõi phát sinh phí 
kỳ tiếp theo, phí của đơn 
endorsement dẫn đến rủi ro 
không thu được phí, làm ảnh 
hưởng đến doanh thu.  

Ngoài ra việc không có phát 
sinh phí tái bảo hiểm dẫn đến 
rủi ro nhà nhận tái của 
VINARE từ chối khi có bồi 
thường vì không phát sinh 
phí đúng thời hạn thỏa thuận. 

- Yêu cầu các cán bộ khai thác phải 
theo dõi chặt chẽ, đôn đốc việc 
khách hàng gửi chứng từ theo định 
kỳ đối với các hợp đồng nhận tái 
bảo hiểm. 

- Cập nhật công cụ báo cáo trên 
WebXL để hỗ trợ việc theo dõi thu 
phí 

- Thường xuyên trao đổi thông tin, 
đánh giá số liệu với khách hàng và 
giữa Ban BCA và Ban khai thác. 

 

  

HĐ.NS4 

Mất nhân sự chủ chốt có thể 
gây ảnh hưởng đến hoạt 
động của VINARE trong 
thời gian trung hạn (< 1 
năm). 

Thúc đẩy việc thực hiện các chính 
sách đãi ngộ, chính sách phân phối 
tiền lương.   

HĐ.NS5 

Nhân lực không đầy đủ, năng 
lực cán bộ không đáp ứng 
được yêu cầu công việc. 

- Điều động tạm thời hoặc bổ sung 
thêm nhân lực phù hợp với yêu cầu 
công tác. Có chính sách thu hút 
nhân tài, và xây dựng lực lượng kế 
cận 

  

HĐ.NS6 

Rủi ro đạo đức và hành vi 
lệch chuẩn của người lao 
động có thể ảnh hưởng đến 
danh tiếng/uy tín của công ty 
hoặc gây bất lợi cho Tổng 
Công ty hoặc gây ảnh hưởng 
đến kết quả kinh doanh của 
Tổng Công ty. 

-  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 
và các giải pháp liên quan đến sinh 
hoạt cộng đồng, tuyên truyền giáo 
dục... 

- Thực thi và giám sát thực hiện các 
quy chế, quy định nội bộ của Tổng 
Công ty. 

  

HĐ.IT1 

Hệ thống IT, email trục trặc; 
nhiều lỗi chương trình muốn 
sửa phải phụ thuộc vào nhà 
cung cấp; Tốc độ xử lý của 
hệ thống IT chậm không đáp 
ứng được yêu cầu làm cho 
việc phát sinh và thống kê số 
liệu không thể thực hiện 
được. 

- Thường xuyên yêu cầu IT bổ sung 
rà soát hệ thống biểu báo. 

- Có biện pháp phân tán khối lượng 
dữ liệu để giảm tải hệ thống cải 
thiện tốc độ chạy của hệ thống IT. 

- Chuẩn bị phương án khôi phục hoạt 
động của hệ thống trong trường 
hợp xảy ra gián đoạn toàn bộ. 
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- Ảnh hưởng đến tiến độ thực 
hiện báo cáo tài chính Quý 
hoặc; 

- Có thể đặc biệt nghiêm trọng 
nếu xảy ra gián đoạn hoạt 
động vào thời điểm tái tục, 
cần xác nhận hợp đồng. 

HĐ.IT2 

An toàn bảo mật thông tin 
chưa chặt chẽ, có thể lộ 
thông tin về dữ liệu nghiệp 
vụ.  

- Phân cấp truy cập, sao chép dữ liệu 
đến từng Ban, từng cán bộ. 

- Sử dụng biện pháp ngăn chặn 
người dùng có thể copy dữ liệu 
bằng USB. 

  

 

3.5.  Rủi ro pháp lý 

Mã Nhận diện Giải pháp hiện tại 
Tình trạng 

Q2.2019 Q4.2019 

PL1 

Rủi ro này có thể phát trong quá 
trình hoạt động kinh doanh khi: 

- Xảy ra tranh chấp với khách 
hàng nhận/nhượng tái của 
VINARE. 

- Không đáp ứng được hoặc không 
nắm bắt kịp thời những thay đổi, 
bổ sung, quy định của luật pháp 
trong kinh doanh tái bảo hiểm. 

- Ban pháp chế bán chuyên trách, 
hội đồng nghiệp vụ, hội đồng đầu 
tư chịu trách nhiệm tư vấn cho 
lãnh đạo Tổng Công ty. 

- Thuê chuyên gia, tư vấn trong 
trường hợp cần thiết. 

 

  [Cập nhật Q4.2019]: 
- Không xuất hiện trường hợp xảy ra tranh chấp với khách hàng phải 

dẫn đến khiếu kiện  
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, NĐ 

80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung NĐ 73/2016/NĐ-CP có bổ sung 
thêm về yêu cầu và tiêu chuẩn để cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm 
(gồm nhiều loại hình khác nhau). VINARE tiếp tục nghiên cứu, chuẩn 
bị để đáp ứng các yêu cầu mới trong quá trình kinh doanh.  

PL2 

Rủi ro vi phạm quy định của 
pháp luật về sở hữu chéo. 

- Tính đến 31/12/2019 VINARE 
không còn khoản đầu tư chéo. Đã 
tuân thủ các quy định về không sở 
hữu chéo, quy định tại NĐ 
73/2016 và TT 50/2017. 

  

 

3.6.  Rủi ro danh tiếng 

Mã Nhận diện Giải pháp hiện tại 
Tình trạng 

Q2.2019 Q4.2019 

DT1 Xảy ra tranh chấp, khiếu kiện 
với khách hàng gốc, NĐBH làm 

- Chủ động giải quyết mọi tranh 
chấp trên cơ sở đàm phán.    
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ảnh hưởng đến uy tín của 
VINARE trong thị trường. 

- Thuê tư vấn trong trường hợp cần 
thiết. 

DT2 

Không giữ được xếp hạng tín 
nhiệm hiện tại do: 

- Tổ chức xếp hạng thay đổi 
phương pháp đánh giá, yêu cầu 
chặt chẽ cao hơn. 

- Kết quả kinh doanh không tốt và 
kế hoạch kinh doanh của 
VINARE không đảm bảo sự 
tăng trưởng cũng như hiệu quả 
làm suy giảm sức mạnh của 
bảng cân đối. 

- Nắm bắt kịp thời những thay đổi 
trong phương pháp đánh giá của tổ 
chức xếp hạng để có những thay 
đổi thích hợp đáp ứng nhu cầu mới 
trong đánh giá. 

- Thực thi khắc phục 1 cách triệt để 
các khuyến cáo của tổ chức xếp 
hạng. 

- Tiếp tục nỗ lực cải thiện kết quả 
kinh doanh và xây dựng chiến 
lược tăng trưởng phù hợp đảm bảo 
mục tiêu phát triển bền vững. 

  

 

3.7.  Rủi ro chiến lược 

Mã Nhận diện Giải pháp hiện tại 
Tình trạng 

Q2.2019 Q4.2019 

CL1 

Thị phần và vị trí trên thị trường 
nghiệp vụ sụt giảm do: 

- Nhu cầu tái bảo hiểm giảm do 
năng lực của các Công ty gốc 
gia tăng. Công ty gốc chủ động 
tăng MGL hoặc thay đổi cấu 
trúc tái bảo hiểm 

- Các nghiệp vụ truyền thống 
không có sự tăng trưởng lớn về 
doanh thu và tỷ trọng ngày càng 
có xu hướng giảm trong cơ cấu 
doanh thu của DNBH 

- Cạnh tranh ngày càng cao trực 
tiếp với các Công ty trong và 
ngoài nước (dư thừa capacity tái 
bảo hiểm). Một số công ty trong 
nước có cổ đông nước ngoài đã 
nâng cao được xếp hạng tín 
nhiệm để cạnh tranh. 

 

- Thiết lập một cơ cấu /tỷ trọng 
doanh thu hợp lý giữa các nghiệp 
vụ được khai thác, nhằm đảm bảo 
hiệu quả - phát triển bền vững và 
cân bằng giữa các mục tiêu phát 
triển. 

- Giữ vững và phát triển thị phần 
dịch vụ truyền thống có nhu cầu 
tái bảo hiểm cao trên cơ sở kiểm 
soát rủi ro và hiệu quả (Tài sản, 
kỹ thuật, hàng hóa, P&I, ...). 
Trong nước: tập trung phát triển 
quan hệ hợp tác, trao đổi dịch vụ; 
chính sách khách hàng dựa trên 
hiệu quả - bền vững, đảm bảo 
nguyên tắc cùng có lợi. Nước 
ngoài: Mở rộng phát triển quan hệ 
quốc tế theo kế hoạch hành động 
ưu tiên. Thận trọng trong trao đổi 
dịch vụ 

- Nâng cấp và hoàn chỉnh hệ thống 
dữ liệu khách hàng, báo cáo đánh 
giá khách hàng - sản phẩm và thị 
trường – giải pháp 

- Tăng cường cung cấp các giá trị 
gia tăng cho các công ty nhận tái 
của VINARE trong nhiều mảng 
dịch vụ (đánh giá rủi ro, đào tạo, 
hỗ trợ phát triển sản phẩm…) 

- Chú trọng năng lực phát triển sản 
phẩm và kênh phân phối trên cơ 

 .  
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sở hợp tác công ty gốc-tái bảo 
hiểm-môi giới bảo hiểm 

- Tham gia vào các chương trình 
bảo hiểm của Chính phủ trên cơ 
sở đánh giá rủi ro, năng lực và 
hiệu quả  

- Nghiên cứu nhận tái bảo hiểm thị 
trường BH Nhân thọ 

CL2 

Chậm triển khai các chương 
trình bảo hiểm của Chính phủ 
(bảo hiểm nông nghiệp, tàu cá, 
tài sản công, bảo hiểm thiên tai 
và bảo hiểm vi mô) làm ảnh 
hưởng đến chiến lược mở rộng 
hoạt động cũng như thực hiện 
các mục tiêu 2015 – 2020 và xa 
hơn. 

- VINARE tiếp tục cộng tác với cơ 
quan quản lý, tham gia đóng góp 
ý kiến về việc xây dựng sản phẩm 
và chương trình triển khai. 

- Tiếp tục bám sát tiến độ triển khai 
các chương trình của chính phủ 
để xây dựng kế hoạch kinh doanh 
phù hợp. 

  

CL3 

Thay đổi lớn trong cơ cấu cổ 
đông làm ảnh hưởng đến chuỗi 
giá trị gia tăng do cổ đông lớn 
mang lại 

- VINARE đã ký văn bản ghi nhớ 
MOU về việc tiếp tục hợp tác chặt 
chẽ trong nhiều lĩnh vực với nhà 
tái bảo hiểm Swiss Re (hỗ trợ kỹ 
thuật, bảo hiểm thiên tai, bảo 
hiểm tài sản công…)  

- VINARE triển khai đề án Tái cấu 
trúc (tư vấn Deloite), tiếp tục mở 
rộng quan hệ quốc tế. 
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019 

� Tình hình hoạt động kinh doanh 
� Tổ chức và nhân sự 
� Tình hình hoạt động đầu tư 
� Tình hình tài chính 
� Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

� Phát triển bền vững 

� Chính sách liên quan đến người lao động  
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Tình hình hoạt động kinh doanh 2019   
� Số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 đã được kiểm toán 
                 Đơn vị: Triệu VND 

Chỉ tiêu Thực hiện 
2019 

Thực hiện 
2018 

% so với 
KH 2019 

% so với 
2018 

Doanh thu phí tái bảo hiểm 2.221.248 1.802.718 112,9% 123,2% 

Phí nhượng tái bảo hiểm 1.030.279 1.017.977 100,8% 101,2% 

Doanh thu phí bảo hiểm thuần 992.440 682.703  114,6% 145,4% 

Doanh thu thuần hoạt động 
KDBH 

1.236.538 946.349  130,7% 

Tổng chi phí hoạt động KDBH 1.139.889 811.260  140,5% 

Lợi nhuận gộp KDBH 96.649 135.089  71,5% 

Lợi nhuận gộp hoạt động tài 
chính  

264.311 235.998  112,0% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 66.065 79.309  83,3 % 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh 

294.895 291.779  101,1% 

Lợi nhuận khác 12.684 20.996  60,4% 

Phần lợi nhuận thuần từ công ty 
liên kết 

36.610 45.997  79,6% 

Lợi nhuận trước thuế 344.188 358.421  96,0% 

Lợi nhuận sau thuế 286.623 302.049  94,9% 
 

� Số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ 
                      Đơn vị: Triệu VND 

Chỉ tiêu Thực hiện 
2019 

Thực hiện 
2018 

% so với 
KH 2019 

% so với 
2018 

Doanh thu phí tái bảo hiểm 2.221.248 1.802.718 112,9% 123,2% 

Phí nhượng tái bảo hiểm 1.030.279 1.017.977 100,8% 101,2% 

Doanh thu phí bảo hiểm thuần 992.439 682.703  114,6% 145,4% 

Doanh thu thuần hoạt động 
KDBH 

1.236.538 946.349  130,7 % 

Tổng chi phí hoạt động KDBH 1.139.889 811.260  140,5% 

Lợi nhuận gộp KDBH 96.649 135.089  71,5% 

Lợi nhuận gộp hoạt động tài 
chính  

288.493 238.892  120,8 % 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 66.065 79.309  83,3% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh 

319.077 294.673  108,3% 

Lợi nhuận khác 13.050 21.358  61,1% 
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Chỉ tiêu Thực hiện 
2019 

Thực hiện 
2018 

% so với 
KH 2019 

% so với 
2018 

Lợi nhuận trước thuế 332.127 315.680 100,3% 105,2% 

Lợi nhuận sau thuế 274.562 261.454  105,0% 
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 Tổ chức và nhân sự 
 
� Danh sách Ban điều hành 

 

STT Họ và tên Chức danh Tỷ lệ sở hữu 
cổ phần 

1 Phạm Công Tứ Tổng Giám đốc 0,21% 

2 Mai Xuân Dũng Phó Tổng giám đốc 0,03% 

3 Nguyễn Mạnh Linh (*)  Phó Tổng giám đốc 0,00002% 

4 Lưu Thị Việt Hoa Kế toán trưởng  0,12% 

 Chú ý: (*) Tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Mạnh Linh cập nhật tại ngày 31/12/2019 

 
� Thay đổi nhân sự Ban Tổng giám đốc: Không có 

 

� Số lượng cán bộ, nhân viên  
- Tổng số nhân viên của Tổng công ty tại ngày 31/12/2019 là 100 người (tại ngày 31/12/2018 

là 101 người) 
 

� Chính sách đối với người lao động 
� Chính sách tuyển dụng và đào tạo: 

- Chính sách tuyển dụng tại VINARE được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình 
và tiêu chuẩn quy định, kèm với các chính sách thu hút và giữ nhân tài, đảm bảo tuyển 
dụng được những cán bộ có năng lực, trình độ, đáp ứng các yêu cầu về quản lý và hoạt 
động kinh doanh. 

- Việc tuyển dụng và sắp xếp, bố trí công việc được thực hiện đảm bảo phù hợp năng lực, 
phẩm chất của người lao động, phát huy năng lực, đóng góp của người lao động cho doanh 
nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động có sự thăng tiến trong nghề nghiệp. 

- Người lao động được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên 
thông qua các chương trình đào tạo nội bộ, các khóa đào tạo về Bảo hiểm – Tái bảo hiểm 
trong nước và nước ngoài. 

- Trong năm 2019, đã có 29 lượt cán bộ được cử đi đào tạo, hội thảo, hội nghị trong nước 
và nước ngoài. 

� Chính sách trả lương, khen thưởng, phúc lợi: 
- VINARE chủ trương xây dựng chính sách đãi ngộ mang tính dài hạn, đảm bảo dân chủ, 

công bằng, công khai, minh bạch, khuyến khích người có tài, có trình độ chuyên môn, kỹ 
thuật, năng suất lao động cao, đóng góp nhiều vào kết quả hoạt động của VINARE. Tạo 
đòn bẩy khuyến khích lợi ích vật chất nhằm phát huy sức mạnh sáng tạo, nâng cao hiệu 
quả, năng suất lao động trong hoạt động kinh doanh. 

- Triển khai hệ thống quản lý hiệu quả làm việc bao gồm: xây dựng bản mô tả công việc 
của từng vị trí, cá nhân người lao động lập bảng kế hoạch mục tiêu cá nhân hàng năm, 
đánh giá hiệu quả làm việc giữa kỳ và cuối kỳ dựa trên kế hoạch mục tiêu cá nhân đã 
được phê duyệt. 
 

� Những thay đổi trong chính sách đối với người lao động: Thay đổi chế độ phân phối theo 
hiệu quả kinh doanh, gắn liền với kết quả kinh doanh, kết quả đánh giá cán bộ, đảm bảo sự hợp 
lý và các mục tiêu của chính sách nhân sự. 
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Tình hình hoạt động đầu tư 2019 
Danh mục đầu tư tại 31/12/2019  

            Đơn vị: triệu VND 

STT Danh mục đầu tư 2019 2018 +/-  Tỷ trọng 

1 Tiền gửi  2.690.000 2.463.000 +227.000 68,6% 

2 Trái phiếu, công trái  270.000 220.000 +50.000 6,9% 

3 Góp vốn DN khác  588.155 647.366 -59.211 15,0% 

4 
Đầu tư chứng khoán, 
Chứng chỉ quĩ, Ủy thác 
đầu tư  

255.000 285.000 -30.000 6,5% 

5 Văn phòng cho thuê  9.409 10.664 -1.255 0,2% 

6 Đầu tư BĐS  13.304 13.304 0 0,3% 

7 Tiền gửi không kỳ hạn  100.815 44.971 +55.844 2,5% 

 Tổng cộng  3.926.683 3.684.305 +242.378 100% 

 
Tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên kết 

� Tình hình hoạt động kinh doanh 

         Đơn vị: triệu  VND 

Công ty 
Doanh thu thuần Lợi tức trước thuế 

2019 2018 2019/2018 2019 2018 2019/2018 

Liên doanh 
SVI 

373.969 366.062 102.2% 183.573 230.511 79,6% 

Vinare Invest 794 24.875 3.2% -4.047 16.965 -23.8% 
 

� Tình hình tài chính 

 

 

Công ty 
Vốn ĐL thực góp 

31/12/19 
(Triệu đ) 

Vốn CSH 
31/12/19  

(Triệu đ) 

GT sổ sách 
31/12/19  
 (đ/CP) 

Giá vốn đầu tư 
(đ/CP) 

L/doanh SVI 500.000 1.099.807 21.975 10.000 

Vinare Invest 93.919 96.332 10.257 10.000 
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Tình hình tài chính 
� Báo cáo tài chính hợp nhất 

Đơn vị: tr. VND 

Chỉ tiêu 2019 2018 Tỷ lệ % 
2019/18 

Tổng giá trị tài sản 6.994.382 6.666.792 104,9% 

Doanh thu thuần KDBH 1.236.538 946.349 130,7% 

Lợi nhuận gộp KDBH 96.649 135.089 71,5 % 

Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính  264.311 235.998 112,0% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 294.895 291.779 101,1% 

Lợi nhuận khác 12.683 20.996 60,4% 

Phần lợi nhuận thuần từ công ty liên kết 36.610 45.997 79,6 % 

Lợi nhuận trước thuế 344.188 358.421 96,0% 

Lợi nhuận sau thuế 286.623 302.049 94,9% 

Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối cho cổ đông 
(không bao gồm CLTG đánh giá số dư ngoại tệ 
cuối kỳ) 

288.334 291.320 99,% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 90,9% 54,0%  

 

� Báo cáo tài chính công ty mẹ 
Đơn vị: tr. VND 

Chỉ tiêu 2019 2018 Tỷ lệ % 
2019/18 

Tổng giá trị tài sản 6.772.562 6.456.011 104,9% 

Doanh thu thuần KDBH 1.236.538 946.349 130,7% 

Lợi nhuận gộp KDBH 96.649 135.089  71,5% 

Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính  288.494 238.892 120,8% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 319.077 294.673 108,3% 

Lợi nhuận khác 13.050 21.358 61,1% 

Lợi nhuận trước thuế 332.127 315.680 105,2% 

Lợi nhuận sau thuế 274.562 261.454 105,0% 
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  
� Báo cáo tài chính hợp nhất 

 

Chỉ tiêu 2019 2018 Ghi chú 

1. Khả năng thanh toán    

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 1,51 1,45 Lần 

- Khả năng thanh toán nhanh 0,75 0,68 Lần 

2. Cơ cấu tài sản     

- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản 16,42 20,15 % 

- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản 83,58 79,85 % 

3. Cơ cấu nguồn vốn    

- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn 55,57 55,20 % 

- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn 44,43 44,80 % 

4. Tỷ suất sinh lời    

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /doanh thu 21,88 27,33 % 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu 18,22 23,04 % 

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản 4,92 5,38 % 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản 4,10 4,53 % 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 9,33 10,24 % 

    

 

� Báo cáo tài chính công ty mẹ 
 

Chỉ tiêu 2019 2018 Ghi chú 

1. Khả năng thanh toán    

- Khả năng thanh toán hiện hành 1,76 1,77 Lần 

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 1,49 1,44 Lần 

- Khả năng thanh toán nhanh 0,75 0,68 Lần 

2. Cơ cấu tài sản     

- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản 15,50 18,60 % 

- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản 84,5 81,40 % 

3. Cơ cấu nguồn vốn    

- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn 56,87 56,44 % 

- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn 43,13 43,56 % 

4. Tỷ suất sinh lời    

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu 20,85 24,25 % 
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Chỉ tiêu 2019 2018 Ghi chú 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu 17,23 20,09 % 

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản 4,90 4,89 % 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản 4,05 4,05 % 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 9,40 9,30 % 
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Vốn cổ phần và Cơ cấu cổ đông 
� Cơ cấu cổ phiếu: Đến ngày 28/06/2019  

 

Chỉ tiêu Số lượng 

1. Tổng số cổ phiếu 131.075.937 
131.075.795 

142 

- CP phổ thông chuyển nhượng tự do 

- CP phổ thông chuyển nhượng có điều kiện 

2. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại  131.075.937 
131.075.795 - CP phổ thông chuyển nhượng tự do 

- CP phổ thông chuyển nhượng có điều kiện 142 

 
� Cơ cấu cổ đông: tính đến thời điểm 28/06/2019, cơ cấu cổ đông của Tổng Công ty như sau:  

 

TT Loại cổ đông Số CP nắm giữ Tỷ lệ /VĐL 

1 Cổ đông tổ chức: 127.729.601 97,45% 

a Trong nước 91.366.637 69,71% 

 - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 52.906.035 40,36% 
 - Các cổ đông pháp nhân khác 38.460.602 29,35% 

b Nước ngoài 36.362.964 27,74% 

2 Cổ đông cá nhân: 3.346.336 2,55% 

a Trong nước 3.064.188 2,34% 

b Nước ngoài 282.148 0,22% 

 Cộng 131.075.937 100% 

  
� Danh sách cổ đông lớn: tại thời điểm 28/06/2019 

 

TT Tên cổ đông Vốn góp theo mệnh giá (VND) Tỷ lệ sở hữu  

1 SCIC 529.060.350.000 40,36% 

2 Swiss Re 327.689.890.000 25,00% 

3 Bảo Việt 120.268.200.000 9,18% 

4 Quỹ đầu tư Bảo Việt (*) 100.397.000.000 8,01% 

5 Bảo Minh 84.275.100.000 6,43% 

Chú ý: (*) Tỷ lệ sở hữu của Quỹ đầu tư Bảo Việt cập nhật tại ngày 31/12/2019 

� Thay đổi vốn đầu tư: không có 

� Giao dịch cổ phiếu quĩ:  không có 

� Các chứng khoán khác: không có  
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Báo cáo phát triển bền vững  
 

� Định hướng phát triển bền vững  

- Đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam thông qua việc 
nâng cao nhận thức về bảo hiểm rủi ro, cung cấp năng lực tái bảo hiểm và hỗ trợ phát triển 
các sản phẩm bảo vệ rủi ro cho số đông dân cư; 

- Tham gia tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. 

 

� Hành động cụ thể  
- Thiết lập chiến lược, mục tiêu phát triển và kế hoạch hành động một cách rõ ràng và thường 

xuyên đánh giá, xem xét và hiệu chỉnh trong quá trình thực hiện; 

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro trong nội bộ Tổng công ty để đảm bảo tăng trưởng 
hiệu quả và bền vững; 

- Góp phần nâng cao nhận thức về quản trị rủi ro trong thị trường bảo hiểm/tái bảo hiểm 
Việt Nam thông qua các hoạt động: đào tạo và chuyển giao kỹ thuật quản trị rủi ro và 
phòng ngừa rủi ro; cung cấp và đánh giá các thông tin về thị trường bảo hiểm và tái bảo 
hiểm và các thông tin có liên quan; 

- Cung cấp các sản phẩm mới cho thị trường đảm bảo đáp ứng nhu cầu của cộng đồng về 
bảo hiểm; 

- Thu xếp tái bảo hiểm một cách an toàn và hiệu quả cho VINARE và các công ty nhượng 
tái, đảm bảo khả năng tài chính, thu hồi và chi trả bồi thường đầy đủ và kịp thời; 

- Tư vấn chương trình tái bảo hiểm hiệu quả cho các công ty gốc; 

- Tư vấn về các chính sách quản lý thị trường bảo hiểm và tái bảo hiểm, hướng tới sự phát 
triển bền vững; 

- Đào tạo nhân lực về chuyên môn tái bảo hiểm cho thị trường; 

- Tích cực tham gia các chương trình bảo vệ rủi ro cho cộng đồng: VINARE là nhà đứng 
đầu nhận tái bảo hiểm cho chương trình Bảo hiểm Nông nghiệp thí điểm theo Nghị định 
135 của Chính phủ và chương trình Bảo hiểm Thủy sản theo Nghị định 17 của Chính phủ. 
Phối hợp với Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính), Ngân hàng Thế giới nghiên 
cứu triển khai Bảo hiểm Thiên tai tại Việt Nam. 

Hiện tại, VINARE tích cực phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm để triển khai Bảo 
hiểm Nông nghiệp theo Nghị định 58/2018/NĐ-CP và Quyết định 22/2019/QĐ-TTg và 
Bảo hiểm Tàu cá theo Nghị định 17/2018/NĐ-CP. 

- Dành một nguồn ngân sách hợp lý cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. 
 

� Những chính sách nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động 
- Khám sức khỏe định kỳ: hàng năm, Tổng công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 

người lao động. 

- Các chế độ bảo hiểm: ngoài các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quy định hiện hành của 
Nhà nước như Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp, Tổng công ty mua 
Bảo hiểm Tai nạn thân thể và Trợ cấp nằm viện, Bảo hiểm Nhân thọ cho người lao động. 
Chế độ Bảo hiểm Nhân thọ bắt đầu thực hiện từ năm 2019, 

- Các khoản trợ cấp: người lao động được hưởng các khoản trợ cấp từ quỹ phúc lợi trong 
các trường hợp sau: 
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� Khó khăn đột xuất, ốm đau, bệnh tật 

� Trợ cấp đối với lao động nữ nghỉ sinh con 

� Tặng quà nhân dịp sinh nhật, nghỉ hưu, kết hôn 

� Chi phí nghỉ mát hàng năm … 

- Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn: tùy theo nhu cầu hoạt động, kế hoạch và quy 
hoạch cán bộ, người lao động được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài 
nước. 

- Trong năm 2019, đã có 29 lượt cán bộ được cử đi đào tạo trong nước và nước ngoài.  

- Người lao động được hưởng thu nhập từ lương và các lợi ích khác theo cơ chế gắn liền với 
hiệu quả lao động sản xuất kinh doanh. 

- Chính sách bổ nhiệm cán bộ được minh bạch – công khai theo qui trình và cẩn trọng.  

 

� Trách nhiệm đối với cộng đồng 
- Năm 2019, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam đã kêu gọi cán bộ nhân 

viên Tổng công ty tham gia chương trình thiện nguyện tại đóng góp xây dựng nhà tình 
nghĩa cho người nghèo tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia lai với kinh phí xây dựng là 60 triệu 
đồng và 10 triệu đồng tiền mặt. Với mục tiêu giúp những gia đình khó khăn, kinh tế chậm 
phát triển giảm bớt tác động của nền kinh tế gây bất cân đối kinh tế giữa thành thị và nông 
thôn, Vinare coi đây là một trong những chính sách của Tổng Công ty, sẵn sàng kêu gọi 
và đồng hành theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính. 

- Công đoàn Tổng Công ty đã đến thăm và tặng quà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc thiểu 
số làng Klah, xã Al Bá và làng Vương Chép cũng tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.  

- Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty đã kêu gọi ủng hộ, đóng góp của cán bộ nhân 
viên tự nguyện ủng hộ bằng tiền và vật chất nhằm hỗ trợ kinh phí an ninh phòng chống 
cháy nổ; tặng sổ tiết kiệm các gia đình chính sách, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, tặng 
máy lọc nước, sách và dụng cụ học tập cho trường Mầm non xã Tân Đồng, huyện Trấn 
Yên, tỉnh Yên Bái. Số tiền trên được huy động bằng vật chất và quỹ tự nguyện đóng góp 
một ngày lương của cán bộ nhân viên Tổng Công ty. 

- Tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm 

- VINARE cũng dành khoản ngân sách đáng kể cho các hoạt động từ thiện khác: ủng hộ 
ngày Thương binh Liệt sĩ, ủng hộ quỹ hưu trí và các hoạt động từ thiện khác. 
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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
� Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 
� Những tiến bộ đã đạt được 
� Tình hình tài chính 
� Những cải tiến về cơ cấu, chính sách quản lý 

� Kế hoạch kinh doanh 2019 
� Báo cáo đánh giá trách nhiệm môi trường và xã hội 
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Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 
 

Kinh doanh nhận - nhượng tái bảo hiểm 
� Thu phí nhận TBH: đạt 2.221,2 tỷ VND, tăng 23,2% so với 2018, đạt 112,9% kế hoạch cả năm 

chủ yếu do những nguyên nhân sau: 

- Tình hình thị trường không có biến động lớn so với 2018: nhóm nghiệp vụ BH con người 
vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng cao. Riêng nghiệp vụ Tài sản đạt tốc độ tăng trưởng 
tương đối cao do tác động của Nghị định 23. 

- Các nghiệp vụ có tốc độ tăng trưởng cao so với kế hoạch là Tài sản (31%) và nghiệp vụ 
PA cho người vay vốn (35,8%). 

- Phí nhận của nghiệp vụ Tàu cá giảm mạnh, chỉ bằng 33,4% so với cùng kỳ năm trước, và 
đạt 57,5% kế hoạch năm. Nguyên nhân chủ yếu do các DN khai thác cầm chừng, tình 
hình trục lợi bảo hiểm gia tăng.  

� Phí giữ lại: đạt 1.190,9 tỷ VND, tăng 51,8% so với 2018 và đạt 126,1% kế hoạch cả năm chủ 
yếu do các nghiệp vụ Tài sản (tăng 66% so với năm trước) và nghiệp vụ PA cho người vay vốn 
(tăng 2,7 lần so với năm trước). 

� Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại (bao gồm dự phòng bồi thường): 378 tỷ VND, tăng 
46,2% so với năm trước (tương đương 151,4 tỷ). Nguyên nhân: 

- Tổn thất nghiệp vụ Tài sản đặc biệt nghiêm trọng với hàng loạt tổn thất lớn, tỷ lệ bồi 
thường/thu nhập phí lên tới 87,6%  

- Nghiệp vụ Thân tàu vẫn duy trì tỷ lệ tổn thất cao, tỷ lệ bồi thường /thu nhập phí 154% 

- Nghiệp vụ BH Tàu cá: tỷ lệ bồi thường /thu nhập phí 96% 

- Nghiệp vụ BH Nông nghiệp cũng có tỷ lệ bồi thường/thu nhập phí cao lên tới 130%, tuy 
nhiên phí giữ lại của nghiệp vụ này không đáng kể 

- Các nghiệp vụ khác không có diễn biến bất thường 

 

 
  



 

42 

 

Công tác đầu tư tài chính  
� Thu nhập hoạt động đầu tư: 
- Thu nhập hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác năm 2019 của VINARE đạt       

301,5 tỷ VND, vượt 2,2% so với kế hoạch và tăng 15,9% so với năm 2018.  

           Đơn vị: Tr. VND 

STT  2019 2018 2019/2018 

A Doanh thu đầu tư & thu khác 356.641 355.261 100,4% 

1 Tiền gửi 185.589 158.321 117,2% 

2 Trái phiếu 18.680 20.918 89,3% 

3 Góp vốn cổ phần 86.615 31.190 277,7% 

4 Chứng khoán, CCQ, Ủy thác 10.682 47.779 22,3% 

5 Văn phòng cho thuê 13.954 11.755 118,7% 

6 CLTG đánh giá ngoại tệ trong kỳ 39.239 73.584 53,3% 

7 Bất động sản   0 - 

8 Thu khác 1.882 11.714 16,1% 

B Chi phí đầu tư & chi khác 55.098 95.012 58,0% 

C Thu nhập đầu tư & hoạt động khác 
(C=A-B) 301.543 260.249 115,9% 
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Những tiến bộ Tổng Công ty đã đạt được 
- Vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua 

nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập. 

- Tổng Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch cung cấp giá trị gia tăng cho thị trường vì sự phát 
triển ổn định và bền vững của thị trường bảo hiểm, cụ thể: 

� Tổ chức Hội thảo Bảo hiểm Kỹ thuật cho thị trường. 

� Tổ chức các cuộc hội thảo, đào tạo, đánh giá rủi ro theo chuyên đề, theo yêu cầu của 
các công ty bảo hiểm gốc. 

- Tích cực tìm kiếm các giải pháp trong lĩnh vực Bảo hiểm Tàu cá, Bảo hiểm Nông nghiệp 
và các chuyên đề chính sách quản lý và phát triển thị trường bảo hiểm của chính phủ. 

- Sửa đổi và cập nhật Hướng dẫn Bồi thường 

- Đánh giá việc thực hiện chiến lược 2015 – 2019 và xây dựng kế hoạch kinh doanh 2020 – 
2024. 

- Tiếp tục triển khai chương trình Quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM); Xây dựng Báo cáo rủi 
ro định kỳ 6 tháng và cả năm; duy trì các cuộc họp quản lý rủi ro nội bộ định kỳ để phân 
tích các tổn thất lớn của các nghiệp vụ , đánh giá rủi ro các dịch vụ mới.  

- Đánh giá vốn yêu cầu trong trường hợp rủi ro thiên tai; Đánh giá vốn yêu cầu cho hoạt động 
Nghiệp vụ và Đầu tư để xác định yêu cầu vốn theo mô hình RBC – vốn yêu cầu theo rủi ro. 

- Triển khai thực hiện Thông tư 48/2019/TT-BTC liên quan đến trích lập dự phòng phải thu 
khó đòi. 

- Hoàn thành cơ bản phần mềm Kế toán tổng hợp 

- Nghiên cứu giải pháp tối ưu hóa chương trình tái bảo hiểm 

- Thiết lập báo cáo đánh giá danh mục góp vốn cổ phần và kế hoạch đầu tư 2020 - 2024 

- A.M. Best tái khẳng định năng lực tài chính (FSR) mức B++ (Tốt) và năng lực tín dụng dài 
hạn của tổ chức phát hành (ICR) mức “bbb+”. 
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Tình hình tài chính (Báo cáo hợp nhất) 
� Tình hình tài sản 

 

STT Chỉ tiêu Đơn vị  2019 2018 % thay đổi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (4)/(5) 

I TÀI SẢN     

1 Tổng tài sản Tr. đ 6.994.382 6.666.792 104,9% 

1.1 Tiền,  đầu tư ngắn hạn và 
tài sản ngắn hạn khác 

Tr. đ 4.865.918 4.453.750 109,3% 

1.2 Phải thu khách hàng (ngắn 
hạn) 

Tr. đ 980.112 869.496 112,7% 

1.3 Tài sản dài hạn Tr. đ 1.148.352 1.343.546 85,5% 

2 Cơ cấu tài sản     

2.1 Tài sản dài hạn/ tổng tài 
sản 

% 16,42 20,15  

2.2 Tiền, đầu tư ngắn hạn và 
tài sản ngắn hạn khác/ 
tổng tài sản 

% 69,57 66,81  

2.3 Nợ phải thu/Tổng tài sản % 14,01 13,04  

B NGUỒN VỐN     

1 Tổng nguồn vốn Tr. đ 6.994.382 6.666.792 104,9% 

1 Nợ phải trả Tr. đ 3.887.040 3.680.372 105,6% 

 Trong đó: Dự phòng 
nghiệp vụ 

Tr. đ 2.825.201 2.733.572 103,4% 

2 Vốn chủ sở hữu, trong đó Tr. đ 3.107.342 2.986.420 104,0% 

 Trong đó: Lợi ích cổ đông 
thiểu số 

Tr. đ 34.790 36.252 96,0% 

2 Cơ cấu nguồn vốn     

2.1 Nợ phải trả/Tổng nguồn 
vốn 

% 55,57 55,20  

2.2 Vốn chủ sở hữu/ tổng 
nguồn vốn 

% 44,43 44,80  

 

- Tổng tài sản của Vinare tại thời điểm 31/12/2019 đạt 6.994,4 tỷ VND, bằng 104,9% so 
với năm 2018. Cơ cấu tài sản không có biến động lớn so với năm 2018. 

- Tổng nợ phải thu là 980,1 tỷ đồng. Tỷ trọng nợ phải thu trên tổng tài sản năm 2019 là 
14,01% và được trích dự phòng đầy đủ theo đúng qui định. Các khoản nợ phải thu chủ 
yếu là công nợ trong thanh toán tái bảo hiểm.   

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2019 đạt 3.107,3 tỷ VND, bằng 104% so với năm 
2018. 
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� Tình hình nợ phải trả 
Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2019 là 3.887 tỷ VND, chiếm 55,57% trên tổng nguồn 
vốn, bằng 105,6% so với năm 2018, trong đó dự phòng nghiệp vụ là 2.825,2 tỷ đồng chiếm 
72,68% tổng nợ phải trả. Các khoản nợ phải trả chủ yếu là công nợ trong thanh toán tái bảo 
hiểm và được thanh toán theo thỏa thuận giữa các nhà Nhận- Nhượng tái bảo hiểm. 
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Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 
- Thay đổi cấu trúc chương trình nhận/nhượng tái bảo hiểm phù hợp với thực tế, đảm bảo 

thận trọng và hiệu quả.  

- Thực hiện kiện toàn các hướng dẫn  bồi thường và các qui định nội bộ về quản trị chi 
phí, các chính sách phân phối. Triển khai toàn diện Quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM). 

- Xây dựng đề án chuyển đổi mô hình quản trị công ty đảm bảo tuân thủ các qui định của 
pháp luật và phù hợp với hoạt động của Tổng Công ty. 

- Xây dựng mới chương trình IT cho bộ phận kế toán - tài chính.  

 

 

Kế hoạch kinh doanh 2020 
Chỉ tiêu tăng trưởng:  

Đơn vị: triệu VND 

Chỉ tiêu  Tăng trưởng 

Doanh thu phí nhận  15,5% 

Lợi nhuận trước thuế  7,0% 

Cổ tức dự kiến  12% 

Kế hoạch kinh doanh 2020 sẽ được đệ trình cụ thể lên Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. 

 

Chủ trương chung:  
Tiếp tục tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh TBH; Từng bước mở 
rộng thị trường TBH, nâng cao năng lực cung cấp giá trị gia tăng cho thị trường (quản lý rủi ro, đào 
tạo, sản phẩm, chương trình TBH, các giải pháp phát triển bền vũng). 

Một số lĩnh vực cụ thể: 
� Kinh doanh Tái bảo hiểm: 

- Tiếp tục tập trung nghiên cứu, triển khai các lĩnh vực, sản phẩm mới: Rủi ro thiên tai, 
Bancassurance, các sản phẩm BH cho khu vực công, BHNN  .... 

- Tiếp tục tìm kiếm giải pháp nâng thị phần phí nhận TBH Kỹ thuật và các nghiệp vụ 
truyền thống có lãi. 

- Tăng cường quản lý rủi ro và đánh giá rủi ro nhận TBH Tài sản, BH liên kết, BH xe cơ 
giới. 

- Tập trung quản lý rủi ro nghiệp vụ Hàng hóa (hàng xá) 

- Tăng cường năng lực cung cấp sản phẩm các nghiệp vụ Trách nhiệm 

- Tham gia một cách có kiểm soát chặt chẽ các dịch vụ xe cơ giới, các dịch vụ liên kết 
ngân hàng – bảo hiểm trên cơ sở đánh giá 2018 và biên khả năng thanh toán, đảm bảo 
nguyên tắc an toàn, hiệu quả. 

� Tổ chức bộ máy và quản trị công ty: 
- Tiếp tục đề án Tổ chức bộ máy quản trị công ty và các chính sách về phát triển nhân sự 

� Đầu tư: 
- Tăng cường quản trị rủi ro, bảo toàn vốn 
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- Tăng cường giám sát hoạt động ủy thác đầu tư 

- Rà soát phân bổ lại tài sản đầu tư trên cơ sở tuân thủ các quyết định của Bộ Tài chính và 
Quy chế Đầu tư của VINARE. Đánh giá rủi ro và phân bổ tài sản đầu tư và có giải pháp 
cụ thể, đảm bảo hiệu quả - bền vững. 

- Thúc đẩy tiến trình giải quyết công nợ và các dự án của VINARE Invest 

- Rà soát, đánh giá danh mục góp vốn vào các doanh nghiệp và tiếp tục thực hiện lộ trình 
thoái vốn theo quy định 

Các giải pháp  
� Marketing  

- Phân nhóm khách hàng và đề xuất thực hiện các chính sách riêng biệt với từng nhóm 
khách hàng, đặc biệt chú trọng chính sách khách hàng trong nước. 

- Thúc đẩy thương hiệu và hình ảnh VINARE trên thị trường trong nước và quốc tế 

- Khai thác dịch vụ quốc tế: xác định các thị trường tiềm năng và chiến lược tiếp cận và mở 
rộng trao đổi nhận/nhượng một cách thận trọng. 

- Tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm và giải pháp chuyển giao rủi ro mới (BH Nat 
Cat, Nông nghiệp, Trách nhiệm, ...) và kênh phân phối mới. 

- Tăng cường hợp tác với các công ty tái bảo hiểm quốc gia trong khu vực (Thai Re, Philipin 
Re, ..) trong việc phát triển sản phẩm tại thị trường Việt nam và trao đổi dịch vụ với các 
thị trường trong khu vực 

� Đầu tư 
- Tăng cường chất lượng và hiệu quả hoạt động cho thuê diện tích 

- Đánh giá danh mục góp vốn vào doanh nghiệp khác và phân bổ tài sản đầu tư 

- Tìm kiếm cơ hội đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, thận trọng đánh giá danh mục ủy thác 
đầu tư 

- Tăng cường kiểm soát hoạt động của VINARE Invest (tiến độ giải quyết công nợ, thúc 
đẩy dự án đang triển khai) 

� Tài chính – Kế toán: 
- Tập trung kiểm soát, quản trị doanh thu - chi phí, các qui trình quản lý chi phí và các 

chính sách thúc đẩy tăng năng suất lao động.  

- Vận hành chương trình IT mới 

� Quản trị rủi ro: 
- Tăng cường hoạt động giám định rủi ro của VINARE và thị trường 

- Nâng cao năng lực quản lý tài sản – nợ phải trả (Asset Liability Management) 

� Quản trị công ty & Tổ chức bộ máy: 
- Đánh giá và nghiên cứu lộ trình chuyển đổi mô hình quản trị công ty 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (tự đào tạo, thuê đào tạo …) và chính sách phát triển 
nguồn lực 

- Kiện toàn và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp 

� Công nghệ thông tin: 
- Vận hành hệ thống IT an toàn, hiệu quả. 

- Bảo đảm an ninh/an toàn hệ thống. 
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- Hoàn thành xây dựng hệ thống kế toán tổng hợp. 

 

Báo cáo đánh giá trách nhiệm môi trường và xã hội: đã báo cáo tại mục Báo cáo phát 
triển bền vững 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
TỔNG CÔNG TY 

 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Tổng công ty  
Hội đồng quản trị đánh giá chung:  
Hội đồng quản trị đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực của Tổng Công ty trong việc hoàn thành toàn 
diện và vượt mức các mục tiêu năm 2019 đã được Hội đồng quản trị đã giao .  

Năng lực cạnh tranh của VINARE đã được cải thiện và nâng tầm. 

Tổng Công ty chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của Nhà nước, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động 
của Tổng Công ty, các quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông trong hoạt động 
kinh doanh. 

 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc 
- Ban Giám đốc điều hành đã nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

và của Hội đồng quản trị.  

- Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Tiểu ban 
của Hội đồng quản trị. 

- Ban Giám đốc tham dự đầy đủ và tích cực tham gia ý kiến tại các cuộc họp Hội đồng quản 
trị. 

- Các đề xuất của Ban Giám đốc đối với Hội đồng quản trị đều được nghiên cứu, thảo luận và 
có ý kiến chỉ đạo kịp thời.  

- Tổng giám đốc đã chỉ đạo Tổng công ty và các cán bộ quản lý khác chấp hành đầy đủ, kịp 
thời các quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và các qui định của Nhà 
nước, Điều lệ Công ty niêm yết. 

- Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công 
ty cũng như đã có những giải pháp thích ứng và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. 

 

Kế hoạch, định hướng của HĐQT 
Hội đồng quản trị thông qua và chỉ đạo Tổng công ty thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nhiệm 
vụ trọng tâm trong năm 2020 như sau: 

 

� Kế hoạch kinh doanh 2020 
                                                                                                         Đơn vị: triệu VND 

Chỉ tiêu  Tăng trưởng 

Doanh thu phí nhận  15,5% 

Lợi nhuận trước thuế  7,0% 

Cổ tức dự kiến  12% 

 
� Nhiệm vụ trọng tâm 2020 

- Hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh 2020. 
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- Phát triển, đẩy mạnh các nghiên cứu/đề xuất trong lĩnh vực BH công. 

- Tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực: BH Tài sản công, Bancassurance, Rủi ro thiên tai, 
Nông nghiệp ... Tăng cường giải pháp/ năng lực TBH cho thị trường. 

- Tăng cường chuỗi cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng, từng bước phát triển, mở rộng 
thị trường. 

- Đánh giá và hoàn thiện các chính sách phát triển nguồn lực; kiện toàn tổ chức bộ máy 
theo đề án; đưa vào sử dụng hệ thống IT cho Ban TCKT. 

- Tăng cường quản lý rủi ro (Rủi ro nội bộ & cung cấp giá trị gia tăng về QLRR cho thị 
trường). 

- Duy trì/nâng hạng xếp hạng tín nhiệm. 

- Tập trung quản trị chi phí theo hướng hiệu quả. 

- Nâng cao năng lực đầu tư, giám sát chặt chẽ các danh mục, thực hiện đánh giá/thoái vốn 
theo lộ trình. 

- Tổ chức Hội nghị Tái bảo hiểm 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 
� Hội đồng quản trị 
� Ban kiểm soát 
� Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám 

đốc và Ban Kiểm soát 



 

52 

 

Hội đồng quản trị 
 

Thành phần HĐQT: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 – 2019) do Đại hội đồng cổ đông ngày 
24/4/2015 bầu ra gồm có các thành viên sau: 

- Ông Lê Song Lai – Chủ tịch 

- Ông Phan Kim Bằng – Phó Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm ngày 27/3/2019) 
- Ông Nguyễn Xuân Việt – Phó Chủ tịch HĐQT (bầu Thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2019 

và Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 16/7/2019) 
- Ông Phạm Công Tứ - Ủy viên HĐQT 

- Ông Phạm Sỹ Danh - Uỷ viên HĐQT 

- Ông Đào Nam Hải - Ủy viên HĐQT   

- Ông Mai Xuân Dũng - Ủy viên HĐQT   

- Ông Nguyễn Đình An - Ủy viên HĐQT  

- Ông Vũ Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT (bầu Thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2019) 

Thành viên HĐQT độc lập 
- Ông Phạm Sỹ Danh 

Các thành viên HĐQT không điều hành 

- Ông Lê Song Lai 

- Ông Nguyễn Xuân Việt 

- Ông Vũ Anh Tuấn 

- Ông Phạm Sỹ Danh 

- Ông Đào Nam Hải  

- Ông Nguyễn Đình An 

 

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: theo kết quả chốt danh sách cổ đông ngày 28/6/2019  

 

TT 

Thành viên HĐQT 

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu  
28/6/2019 

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu  
4/6/2018 

Đại diện tổ 
chức 

Cá nhân Đại diện tổ 
chức 

Cá nhân 

      

1 Lê Song Lai 15,26% 0,02% 15,26% 0,02% 

2 Phạm Công Tứ  12,97% 0,21% 12,97% 0,21% 

3 Mai Xuân Dũng 12,13% 0,03% 12,13% 0,03% 

4 Phan Kim Bằng (từ 
nhiệm) 

0% 0% 9,18% 0% 

5 Nguyễn Xuân Việt 9,18% 0%   

6 Đào Nam Hải 2,50% 0% 2,50% 0% 

7 Phạm Sỹ Danh 0% 0% 0% 0% 
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8 Nguyễn Đình An (*) 8,01% 0% 7,66% 0% 

9 Vũ Anh Tuấn 6,43% 0%   

   Chú ý: (*) Tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Đình An (Quỹ đầu tư Bảo Việt) cập nhật tại ngày 
31/12/2019 

 
Các Tiểu ban của HĐQT  

� Tiểu ban Chính sách Phát triển: 
- Ông Lê Song Lai, Trưởng Tiểu ban 

- Ông Phạm Công Tứ, thành viên        

�  Tiểu ban Nhân sự: 
- Ông Phạm Sỹ Danh, Trưởng Tiểu ban 

� Tiểu ban Thù lao & Lương thưởng: 
- Ông Đào Nam Hải, Trưởng Tiểu ban 

- Ông Mai Xuân Dũng, thành viên 

 
Hoạt động của các Tiểu ban của HĐQT  

� Tiểu ban Chính sách phát triển:  
- Đánh giá việc thực hiện chiến lược 2015 - 2019;  

- Xây dựng định hướng và kế hoạch kinh doanh 2020 - 2024. 

� Tiểu ban Nhân sự:  
- Tham gia ý kiến các vấn đề nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT đã quyết nghị trong 

năm 2019. 

� Tiểu ban Thù lao & Lương thưởng:  
- Duy trì chính sách lương thưởng đã áp dụng trong năm 2018. 

 

Hoạt động của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị đã họp trực tiếp 4 lần trong năm 2019 

1. Phiên họp HĐQT lần thứ XII, Nhiệm kỳ III ngày 21/3/2019 
- Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2018; 

- Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2018 và trình ĐHĐCĐ thông qua; 

- Phê duyệt và trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao của HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2018; 

- Phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2018; 

- Thông qua Báo cáo giao dịch với các bên liên quan 2018; 

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; 

- Phê chuẩn kết quả thoái vốn đầu tư tại Công ty Bảo hiểm Phú Hưng, Tổng công ty cổ phần 
Bảo hiểm Petrolimex năm 2018; 

- Thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán 
trưởng; 

- Thông qua và trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và BKS 
đối với các thành viên HĐQT và BKS đã có đơn từ nhiệm trong năm 2018; 
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- Nhất trí và trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều 9 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của 
VINARE; 

- Nhất trí và trình ĐHĐCĐ thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về danh sách các công ty 
kiểm toán độc lập lựa chọn sử dụng kiểm toán năm 2019; 

- HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê chuẩn các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 và 
giải quyết các công việc phát sinh khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019. 

2. Phiên họp HĐQT lần thứ XVII, Nhiệm kỳ III ngày 23/4/2019 
3. Phiên họp HĐQT lần thứ XVIII, Nhiệm kỳ III ngày 27/8/2019 

- Ghi nhận báo cáo hoạt động và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019; 

- Nhất trí việc tổ chức sự kiện tri ân khách hàng và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập VINARE.  

- Nhất trí trình ĐHĐCĐ phê chuẩn đề xuất trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 số tiền 2 tỷ 
đồng để khen thưởng cho tập thể và cá nhân thuộc danh sách hưởng lương của VINARE, 
cán bộ hưu trí có nhiều đóng góp vào thành tích hoạt động của VINARE nhân dịp kỷ niệm 
25 năm thành lập. 

4. Phiên họp HĐQT lần thứ XIX, Nhiệm kỳ III ngày 21/11/2019 
- Ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng 2019; 

- Thông qua báo cáo thoái vốn đầu tư của VINARE tại PJICO.  

Ngoài các phiên họp trực tiếp nêu trên, HĐQT đã lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản và thông 
qua các quyết định sau:  

 

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 

1 Quyết định 
02/2019/QĐ-HĐQT  

06/03/2019 - Phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình tổ 
chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. 

2 Quyết định số 
08/2019/QĐ-HĐQT  

10/04/2019 - Phê duyệt và trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc điều 
chỉnh các chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2015 – 2020; 

- Phê duyệt và trình ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch 
kinh doanh 2019; 

- Phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách thành viên 
HĐQT của ông Pham Kim Bằng; 

- Bổ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn và ông Nguyễn Xuân 
Việt giữ chức danh thành viên HĐQT VINARE 
nhiệm kỳ 2015 - 2019 và trình ĐHĐCĐ phê chuẩn; 

3 Quyết định số 
10/2019/QĐ-HĐQT  

21/06/2019 - Phê duyệt dự toán và phương án cải tạo Tầng 8 tòa 
nhà 141 Lê Duẩn để làm phòng họp, mở rộng văn 
phòng làm việc của VINARE với tổng kinh phí dự 
toán sau thẩm định cho các hạng mục công việc trên 
là 2.674.316.284 đồng (đã bao gồm các chi phí và 
thuế VAT theo quy định); 

- Giao Tổng Giám đốc chủ động tổ chức thực hiện cải 
tạo Tầng 8 tòa nhà 141 Lê Duẩn để làm phòng họp 
và mở rộng văn phòng làm việc của VINARE, đảm 
bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước trong lĩnh 
vực xây dựng cơ bản; 

- Hạch toán và phân bổ chi phí theo quy định hiện 
hành; 



 

55 

 

4 Quyết định số 
11/2019/QĐ-HĐQT  

10/07/2019 - Nhất trí về nguyên tắc các nội dung đề án chế độ 
mua bảo hiểm nhân thọ đối với cán bộ chủ chốt và 
có thâm niên cao theo đề xuất của VINARE nêu tại 
tờ trình HĐQT ngày 02/7/2019. Kinh phí mua bảo 
hiểm nhân thọ theo đề án được hạch toán vào chi phí 
kinh doanh theo quy định của Nhà nước. 

- Giao Tổng giám đốc VINARE phối hợp với tổ chức 
Công đoàn cơ sở ban hành quy chế/quy định liên 
quan đến nội dung trên và tổ chức thực hiện. 

5 Quyết định số 
12/2019/QĐ-HĐQT  

12/07/2019 - Nhất trí lựa chọn Deloitte Việt Nam là công ty kiểm 
toán độc lập Báo cáo tài chính 2019 của VINARE. 

6 Quyết định số 
13/2019/QĐ-HĐQT  

16/07/2019 - Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Việt giữ chức danh Phó 
Chủ tịch Hội đồng quản trị VINARE nhiệm kỳ 2015 
– 2019. 

7 Quyết định số 
16/2019/QĐ-HĐQT  

26/12/2019 - Phê chuẩn chương trình Tái bảo hiểm 2020 của 
VINARE. 
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Ban Kiểm soát 
 
Thành phần Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2019) do Đại hội đồng cổ đông 
ngày 24/4/2015 bẩu ra gồm có các thành viên: 

- Ông Trần Trung Tính - Trưởng Ban Kiểm soát 

- Bà Lê Thị Thanh Hiền - Ủy viên  

- Ông Trần Phan Việt Hải - Uỷ viên  

- Ông Vũ Ngọc Vượng - Ủy viên  

- Ông Deepak Mohan - Ủy viên (Miễn nhiệm Ủy viên Ban Kiểm soát từ ngày 5/10/2018) 

 

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: theo kết quả chốt danh sách cổ đông ngày 28/6/2019  

 

TT 
Thành viên  

Ban Kiểm soát 

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu   
28/6/2019   

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu 
4/6/2018 

Đại diện tổ 
chức 

Cá nhân Đại diện tổ 
chức 

Cá nhân 

1 Trần Trung Tính 0,82% 0% 0,82% 0% 

2 Lê Thị Thanh Hiền 0% 0% 0% 0% 

3 Trần Phan Việt Hải 0% 0,003% 0% 0,003% 

4 Vũ Ngọc Vượng 0% 0% 0% 0% 

 

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát 
 

STT 
Thành viên  

Ban Kiểm soát Chức vụ Số buổi họp 
tham dự Tỷ lệ Lý do không tham 

dự 

1 Trần Trung Tính Trưởng ban 02 100%  

2 Lê Thị Thanh Hiền Thành viên  02 100%  

3 Trần Phan Việt Hải Thành viên  02 100%  

4 Vũ Ngọc Vượng Thành viên 02 100%  

 

Hoạt động của Ban Kiểm soát 
Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đầy đủ, chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm 

soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia 
Việt Nam, theo đúng phân công và quy chế làm việc của Ban Kiểm soát, cụ thể: 

- Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ xem xét và trình Đại hội đồng cổ đông 
thông qua báo cáo tài chính năm 2018, trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản 
trị lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, tham dự Đại 
hội đồng cổ đông thường niên 2019 và tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. 
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- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng 
Công ty. 

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều 
hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài 
chính. 

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Tổng 
Công ty. 

- Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Tổng Công ty về đầu tư, các phương án phát triển hợp 
tác kinh doanh, công tác quản lý tổ chức, lao động tiền lương, thưởng, các chế độ chính 
sách liên quan đến người lao động và Tổng Công ty. 

- Phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban 
quản lý, nghiệp vụ Tổng Công ty.  

Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ và chức năng của Ban Kiểm soát, các thành viên Ban Kiểm soát 
thường xuyên giám sát các hoạt động kinh doanh, công tác quản trị và điều hành của Tổng công ty 
cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) theo các mảng nghiệp vụ được phân công 
trong Ban Kiểm soát. 

Căn cứ kết quả thẩm định trên báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ và kết quả làm việc với Ban 
Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:  

Về Hoạt động kinh doanh 
- Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông giao. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến công tác tài chính, trích lập dự phòng đầy 
đủ và theo nguyên tắc thận trọng. 

Về Quản trị điều hành   
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành sát sao, quan điểm minh bạch rõ ràng.  

- Các vấn đề ra quyết định đều được thảo luận và thông báo đầy đủ tới ban điều hành và Ban 
Kiểm soát. 

- Ban điều hành chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ đạo từ Hội đồng quản trị. 

Về Quản lý tài chính   
- Năm 2019 biên khả năng thanh toán của Tổng Công ty đạt 1.973 tỷ đồng so với biên khả 

năng thanh toán tối thiểu theo quy định là 298 tỷ đồng, cao gấp 6,6 lần so với biên khả năng 
thanh toán tối thiểu. 
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Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám 
đốc và Ban Kiểm soát  

 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013, thù 
lao (bao gồm cả thuế) của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tổ thư ký giúp việc là 3,85 tỷ VND/năm. 
Việc xác định mức thù lao của các thành viên được thực hiện theo quyết định số 11/2015/QĐ-HĐQT 
ngày 21/8/2015.  

Đối với Ban Giám đốc và Kế toán trưởng, lương và các lợi ích khác thực hiện theo quyết định của 
Hội đồng quản trị (quyết định số 02/2012/QĐ-HĐQT ngày 20/3/2012, quyết định số 01/2006/NQ-
HĐQT ngày 19/1/2006). 

Thu nhập của từng thành viên theo kết quả kinh doanh năm 2019: 

� Hội đồng quản trị  
                  Đơn vị: VND 

STT Họ và tên Chức danh  Thu nhập 

1 Lê Song Lai Chủ tịch, Trưởng Tiểu ban Chính sách 
phát triển 

366.229.734 

2 Phan Kim Bằng Phó Chủ tịch (miễn nhiệm từ ngày 
27/3/2019) 62.437.284 

3 Nguyễn Xuân Việt Phó Chủ tịch (thành viên HĐQT từ 
ngày 24/4/2019 và Phó Chủ tịch HĐQT 
từ ngày 16/7/2019) 

158.862.418 

4 Phạm Công Tứ Thành viên, Tổng Giám đốc 2.278.806.463 

5 Đào Nam Hải  Thành viên, Trưởng Tiểu ban Thù lao 
& Lương thưởng 

267.091.510 

6 Phạm Sỹ Danh  Thành viên, Trưởng Tiểu ban Nhân sự 267.091.510 

7 Mai Xuân Dũng Thành viên, Phó Tổng giám đốc 1.660.532.240 

8 Nguyễn Đình An Thành viên  213.091.510 

9 Vũ Anh Tuấn Thành viên (thành viên HĐQT từ ngày 
24/4/2019) 

142.061.007 

 

� Ban Kiểm soát 
 

STT Họ và tên Chức danh  Thu nhập 

1 Trần Trung Tính  Trưởng Ban Kiểm soát  154.833.883 

2 Lê Thị Thanh Hiền Thành viên  143.306.953 

3 Trần Phan Việt Hải Thành viên  128.976.258 

4 Vũ Ngọc Vượng Thành viên  128.976.258 

 
� Ban điều hành 
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STT Họ và tên Chức danh  Thu nhập 

1 Phạm Công Tứ Tổng Giám đốc Như trên 

2 Mai Xuân Dũng Phó Tổng giám đốc Như trên 

3 Nguyễn Mạnh Linh  Phó Tổng giám đốc 1.448.446.651 

4 Lưu Thị Việt Hoa Kế toán trưởng, thư ký HĐQT 1.726.420.073 

 
Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan 
 

Stt Người thực 
hiện giao 
dịch 

Quan hệ với 
cổ đông nội 

bộ 

Số cổ phiếu sở hữu đầu 
kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 
đổi, thưởng...) Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 

1 Nguyễn 
Mạnh Linh 

Phó Tổng 
Giám đốc 

13.132 0,01% 32 0,00% Bán 13.100 cổ 
phiếu, ngày 
thực hiện 
27/12/2019 

2 Quỹ đầu tư 
giá trị Bảo 
Việt 

Người có liên 
quan của 
thành viên 
HĐQT 

10.039.700 7,66% 10.495.600 8,01% Mua 455.900 
cổ phiếu, ngày 
thực hiện 
31/12/2019 

 

Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: không có 

 
Thực hiện các quy định về quản trị công ty 
Tổng công ty đã chấp hành tốt các quy định về quản trị công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP. 

Đối với quy định về số lượng thành viên HĐQT độc lập, hiện nay Tổng công ty mới có 1/8 thành 
viên HĐQT độc lập. Theo yêu cầu của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, số thành viên HĐQT độc lập 
tối thiểu là 1/3 và được làm tròn xuống.  

HĐQT đã tiến hành rà soát các yêu cầu của Nghị định 71/2017/NĐ-CP và sẽ hoàn thiện yêu cầu này 
trong thời gian sớm nhất có thể 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM 
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