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Tình hình kinh tế Việt Nam 2019 

• Tăng trưởng GDP 2019 đạt 7.02%, đây là năm thứ hai liên tiếp có mức tăng trưởng trên 7% kể từ 

2011. Việt Nam nằm trong số các nước có tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu thế giới.

• Công nghiệp chế biến – chế tạo vẫn là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế với tốc độ 11.3%, 

đóng góp một nửa vào tăng trưởng GDP

• Tổng kim ngạch XNK lần đầu vượt mốc 500 tỷ USD và xác lập kỷ lục ở mức 516 tỷ USD (Xuất khẩu đạt 

263 tỷ USD, Nhập khẩu đạt 253 tỷ USD). Việt Nam đã nằm trong Top 30 quốc gia, vùng lãnh thổ có 

kim ngạch XNK cao nhất thế giới

• Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 38 tỷ USD, tăng 7.2% so với 2018. Vốn giải ngân đạt 

20.4 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay

• Dự trữ ngoại hối đạt gần 80 tỷ USD

• Năng suất lao động tăng 5.9%

• Số DN thành lập mới tăng ở mức kỷ lục 139,000 DN
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Thị trường bảo hiểm 2019 

• Theo số liệu sơ bộ của Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, tổng doanh thu phí BH toàn thị trường ước đạt 170,000 tỷ 

VND, tăng trưởng 20.5% so với 2018; ước tính 3% GDP.

• Trong đó, doanh thu phí BH phi nhân thọ đạt 52,959 tỷ VND, tăng trưởng 13.5% so với 2018

• Nghiệp vụ BH Tài sản tăng trưởng khoảng 32 – 35% do tác động của Nghị định 23; tuy nhiên tình hình tổn thất rất 

đáng quan ngại

• Nghiệp vụ BH về con người, PA vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng cao

• BH Nông nghiệp:

✓ Các DN hiện tập trung vào công tác chuẩn bị triển khai

✓ Một số bất cập trong quá trình triển khai và kết quả kinh doanh không tốt trong giai đoạn thí điểm

• BH Tàu cá:

✓ Việc cải tiến điều kiện, điều khoản chậm

✓ Thu hẹp diện và mức hỗ trợ của Nhà nước so với giai đoạn triển khai Nghị định 67

✓ Tình trạng tổn thất toàn bộ có chiều hướng gia tăng, các DN triển khai bị lỗ nặng

✓ Các DN khai thác cầm chừng hoặc không thúc đẩy chương trình BH Tàu cá
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Tình hình thị trường bảo hiểm Việt Nam



Thị trường bảo hiểm 2019 

• Cạnh tranh phi kỹ thuật tiếp tục gia tăng; hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ thấp

• Năng lực thiết kế sản phẩm mới, đánh giá rủi ro, ứng dụng IT, … còn hạn chế

• Việc chấp hành các quy định của nhà nước trong quá trình kinh doanh còn có những điểm bất cập

• Năng lực tài chính các doanh nghiệp được tăng cường nhưng nhìn chung vẫn còn nhỏ so với yêu cầu → hạn 

chế việc tăng mức giữ lại

5

Các hạn chế và quan ngại của thị trường bảo hiểm Việt Nam

Tình hình thị trường BH –TBH thế giới

• Dòng vốn cho lĩnh vực tái bảo hiểm tăng nhẹ

• Kết quả kinh doanh không tốt ở nhiều phân khúc sản phẩm/nghiệp vụ→ Việc thu xếp TBH gặp khó khăn

• Tổn thất do thiên tai ở mức cao nhất từ trước đến nay



Kết quả kinh doanh
Tái bảo hiểm 2019
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Kết quả kinh doanh VINARE 2019
(Một số chỉ tiêu chính)

Thực hiện 

2019
Thực hiện 

2018
2019 vs 2018 

(%)
KH 2019

TH2019 vs 
KH2019 (%)

Phí 

Phí Nhận TBH 2,221,248 1,802,718 123.2% 1,967,000 112.9%

Phí Nhượng TBH (1,030,279) (1,017,977) 101.2% (1,022,400) 100.8%

Phí giữ lại 1,190,970 784,741 151.8% 944,600 126.1%

Giảm/(Tăng) dự phòng phí (198,530) (102,039) 194.6% (78,600) 252.6%

Thu nhập phí 992,440 682,702 145.4% 866,000 114.6%

Bồi thường

Chi Bồi thường thực trả (Net) (406,204) (261,512) 155.3% (342,000) 118.8%

Giảm/(Tăng) DPBT (78,774) (62,698) 125.6% (34,000) 231.7%

Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại (484,978) (324,210) 149.6% (376,000) 129.0%

Tỷ lệ BT/Thu nhập phí (%) 49.0% 47.0% 43.4%

Lợi nhuận gộp KDNV 96,649 135,089 71.5% 119,000 81.2%

Chi phí Quản lý + Dự phòng phải thu (66,065) (79,309) 83.3% (83,000) 79.6%

Lợi nhuận thuần HĐ KDNV 30,584 55,431 55.2% 36,000 85.0%

Combined Ratio 96.9% 91.9% 95.8%

Thu nhập đầu tư & khác 301,543 260,249 115.9% 295,000 102.2%

Lợi tức trước thuế 332,127 315,680 105.2% 331,000 100.3%

- Lợi tức trước thuế không bao gồm CLTG không được chia 332,376 310,302 107.1% 331,000 100.4%

- Chênh lệch tỷ giá không được chia (249) 5,378
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ



Nguyên nhân chủ yếu 
❖ Doanh thu phí 2019 đạt 2,221.2 tỷ VND, tăng 23.2% so với 2018, đạt 112.9% KH 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 NĐ 23.

• Các nghiệp vụ có tốc độ tăng trưởng cao so với KH 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% KH năm. Nguyên 

nhân chủ yếu do các DN khai thác cầm chừng, tình hình trục lợi BH gia tăng. 

❖ Lợi nhuận gộp kinh doanh nghiệp vụ đạt 96.6 tỷ VND, đạt 81.2% KH năm, do những nguyên nhân sau: 

• Phí giữ lại tăng trưởng gần 52% dẫn tới tăng trích lập dự phòng.

• Nghiệp vụ Tài sản, Thân tàu, Tàu cá bị lỗ do tỷ lệ tổn thất ở mức cao.
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❖ Phí giữ lại đạt 1,190.9 tỷ VND, tăng 51.8% so với 2018 và đạt 126.1% KH cả năm chủ yếu do các nghiệp vụ: Tài sản 

(tăng 66% so với năm trước); nghiệp vụ PA cho người vay vốn (tăng 2.7 lần so với năm trước).



Doanh thu phí nhận theo nghiệp vụ

Nghiệp vụ 2019 2018 2019 vs 2018 (%) KH 2019  % Kế hoạch

Kỹ thuật 209,773 194,512 107.8% 210,000 99.9%

Tài sản 668,250 506,565 131.9% 510,000 131.0%

Dầu khí 3,109 2,093 148.5% 2,500 124.3%

Hàng không 4,171 28,160 14.8% 5,000 83.4%

Hàng hóa 150,049 134,782 111.3% 140,000 107.2%

Thân tàu 58,195 62,414 93.2% 60,000 97.0%

P&I 214,403 229,493 93.4% 235,000 91.2%

PA liên kết với ngân hàng 516,061 189,131 272.9% 380,000 135.8%

Hỗn hợp 331,803 331,329 100.1% 426,000 77.9%

Nhân thọ 2,558 2,786 91.8% 2,500 102.3%

Nông nghiệp 25,276 29,849 84.7% 30,000 84.3%

Tàu cá 28,750 86,005 33.4% 50,000 57.5%

Sức khỏe 8,850 5,600 158.0% 6,000 147.5%

Tổng 2,221,248 1,802,718 123.2% 1,967,000 112.9%
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ



Doanh thu phí giữ lại theo nghiệp vụ

Nghiệp vụ 2019 2018 2019 vs 2018 (%) KH 2019  % Kế hoạch

Kỹ thuật 125,214 118,974 105.2% 119,000 105.2%

Tài sản 233,984 140,727 166.3% 210,000 111.4%

Dầu khí 866 186 465.6% 300 288.7%

Hàng không 1,266 1,390 91.1% 1,800 70.3%

Hàng hóa 117,587 104,547 112.5% 109,000 107.9%

Thân tàu 33,047 35,266 93.7% 34,000 97.2%

P&I 52,938 48,514 109.1% 49,000 108.0%

PA liên kết với ngân hàng 516,061 189,131 272.9% 380,000 135.8%

Hỗn hợp 79,153 80,109 98.8% 89,000 88.9%

Nhân thọ 2,558 2,786 91.8% 2,500 102.3%

Nông nghiệp 1,977 3,342 59.2% 3,000 65.9%

Tàu cá 20,786 56,337 36.9% 33,000 63.0%

Sức khỏe 5,534 3,433 161.2% 4,000 138.4%

Tổng 1,190,970 784,741 151.8% 944,600 126.1%
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ



Bồi thường

❖ Bồi thường thuộc TNGL tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước (tương đương 160.8 tỷ). Nguyên nhân:

• Tổn thất nghiệp vụ Tài sản đặc biệt nghiêm trọng với hàng loạt tổn thất lớn, tỷ lệ BT/thu nhập phí lên tới 87.6% so với tỷ 
lệ 79.7% của năm 2018

• Nghiệp vụ Thân tàu vẫn duy trì tỷ lệ tổn thất cao, tỷ lệ BT/thu nhập phí 154%

• Nghiệp vụ BH Tàu cá: tỷ lệ BT/thu nhập phí 96%

• Nghiệp vụ BH Nông nghiệp cũng có tỷ lệ BT 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

Chỉ tiêu 2019 2018 So sánh (%)

Chi bồi thường nhận TBH (1) 1,075,928 787,023 136.7%

Thu bồi thường nhượng TBH (2) 669,723 525,511 127.4%

Bổ sung dự phòng bồi thường (3) 78,774 62,698 125.6%

Bồi thường thuộc TNGL (4 = 1-2+3) 484,978 324,210 149.6%
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ



Một số tổn thất lớn 2019
(phần nhận VINARE từ 200,000 USD trở lên)

Losses Insurer Date of Loss Line of Business 100% Loss VNR’s 
share

VNR’s 
Retention

AU LAC PJICO 08/01/2019 Hull / P&I 15,523,865 2,721,479 175,477

MAKALOT BMI/BIC 21/07/2019 Property 9,496,735 352,243 211,346

WHITE FEATHER BAO VIET 23/04/2019 Property 6,956,522 1,391,304 834,783

RANG DONG PVIRE 28/8/2019 Property 6,521,739 220,435 132,261

DONGYANG ELECTRONICS SVI 13/07/2019 Property 6,086,957 1,141,304 570,652

POMINA STEEL BAO VIET 13/04/2019 Property 4,532,777 906,555 206,142

PHU MY GENCO 3 BIC/PTI/SVI 22/04/2019 Engineering 4,347,826 501,304 18,617

WESTERN PACIFIC & HERBALIFE BAO VIET 11/04/2019 Property 4,234,792 846,958 423,479

NHA BE CORP. BAO VIET 24/11/2019 Property 4,217,391 843,478 506,087

MANI HANOI BVTM 03/10/2019 Property 3,711,700 716,358 429,815

DA NHIM HPP -CPM BIC 23/03/19 Engineering 3,600,000 1,471,800 1,003,800

PHU LAM BIC 18/05/2019 Property 3,097,043 383,352 230,011

MEISHENG TEXTILE BAOVIET/BAOMINH 01/04/2019 Property 2,490,990 291,351 174,798
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Dự phòng nghiệp vụ 2019

Các nghiệp vụ (không bao gồm BHNN thí điểm)

Trích bổ sung DP nghiệp vụ 31/12/2019 +/- trong kỳ 31/12/2018

Nhận tái bảo hiểm 

- Dự phòng phí 1,077,522 +203,185 874,337

- Dự phòng bồi thường (Outstanding + IBNR) 1,590,506 -64,823 1,655,329

- Dự phòng Dao động lớn 147,884 -34,127 182,011

Nhượng tái bảo hiểm

- Dự phòng phí 508,148 +4,665 503,493

- Dự phòng bồi thường (Outstanding + IBNR) 1,002,695 -143,596 1,146,291

Kết dư dự phòng (net)

- Dự phòng phí 569,374 +198,530 370,844

- Dự phòng bồi thường (Outstanding + IBNR) 587,811 +78,773 509,038

- Dự phòng dao động lớn 147,884 -34,127 182,011
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ



Tình hình công nợ kinh doanh TBH
(31/12/2019)

31/12/2019 31/12/2018 +/-

Công nợ phải thu 592,638 559,228 +33,410

Công nợ phải trả 614,330 497,517 +116,813

Net phải thu (21,692) 61,711

✓ Tích cực thu đòi công nợ TBH
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ



Quản trị chi phí quản lý, bán hàng & Dự phòng phải thu

Chỉ tiêu 2019 2018 KH 2019
So sánh 

2019/18 2019/KH

Chi quản lý 80,902 77,773 80,000 104.0% 101.1%

Dự phòng phải thu -14,837 1,536 3,000

Tổng 66,065 79,309 83,000 83.3% 79.6%
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ



Kết quả hoạt động đầu tư tài chính 2019
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Các yếu tố ảnh hưởng hoạt động đầu tư

• Nhìn chung, thị trường tài chính – tiền tệ trong nước được giữ vững ổn định trong bối cảnh kinh tế và thị 

trường tài chính thế giới có rất nhiều biến động, đặc biệt là căng thẳng trong quan hệ thương mại Mỹ -

Trung.

• Mặt bằng lãi suất huy động tiền gửi ngân hàng có xu hướng tăng nhẹ trong những tháng đầu năm, ổn định 

giữa năm và quay đầu giảm từ cuối Quý 4/2019. Lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam đối với tiền gửi có 

kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6.8% - 7.6%/năm.

• Thị trường bất động sản tương đối ổn định. Một số giải pháp và chính sách nhằm thúc đẩy thị trường bất 

động sản phát triển ổn định, lành mạnh đang được tích cực xúc tiến.

• Thị trường chứng khoán: VN Index tăng 68 điểm, tương đương 7.67%

• Thị trường trái phiếu được dự báo sẽ sôi động trong năm 2019 nhưng kết quả không như kỳ vọng
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Tình hình phân bổ vốn đầu tư (31/12/2019) 

STT Danh mục đầu tư
Giá trị đầu tư 

1/1/2019
Phân bổ đầu tư 

31/12/2019
+/- so với đầu 

năm
Tỷ trọng

1 Tiền gửi 2,463,000 2,690,000 +227,000 68.5%

2 Trái phiếu 220,000 270,000 +50,000 6.9%

3 Góp vốn DN khác 647,366 588,155 -59,211 15.0%

4
Đầu tư chứng khoán, CCQ, Ủy thác 
đầu tư

285,000 255,000 -30,000 6.5%

5 Văn phòng cho thuê 10,664 9,409 -1,255 0.2%

6 Đầu tư BĐS 13,304 13,304 0 0.3%

7 Tiền gửi không kỳ hạn 44,971 100,815 +55,844 2.6%

Tổng cộng 3,684,305 3,926,683 +242,378 100.0%
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▪ Tổng tài sản đầu tư tăng 242 tỷ so với năm trước, tương đương 6.5%

▪ Tỷ trọng đầu tư vào danh mục góp vốn giảm do thực hiện thoái vốn PGI, chiếm 15% tổng tài sản đầu tư

▪ Phân bổ tài sản đầu tư đảm bảo tuân thủ các hạn mức quy định tại Quy chế Đầu tư và quy định pháp luật

Đơn vị tính: Tr. VNĐ



Kết quả hoạt động đầu tư & khác 2019

Chỉ tiêu
Thực hiện

2019
Thực hiện  2018

So sánh 
2019/18

Kế hoạch
2019 

TH/KH 
2019

Doanh thu đầu tư & khác 356,641 355,261 100.4% 386,000 92.4%

Chi phí đầu tư & khác 55,098 95,012 58.0% 91,000 60.5%

Thu nhập đầu tư & khác 301,543 260,249 115.9% 295,000 102.2%
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ



Chi tiết doanh thu đầu tư & hoạt động khác 2019 

Danh mục đầu tư
Thực hiện

2019 
Thực hiện  2018

So sánh 2019/18 
(%)

Kế hoạch
2019 

Thực hiện /KH 
2019

1 Tiền gửi 185,589 158,321 117.2% 180,000 103.1%

2 Trái phiếu 18,680 20,918 89.3% 20,000 93.4%

3 Góp vốn cổ phần 86,615 31,190 277.7%
34,500

30,500
130.7%

4 Chứng khoán, CCQ, Ủy thác 10,682 47,779 22.3% 25,000 42.7%

5 Văn phòng cho thuê 13,954 11,755 118.7% 13,400 104.1%

6 CLTG đánh giá ngoại tệ trong kỳ 39,239 73,584 53.3% 78,000 50.3%

7 Bất động sản 0 - 3,400

8 Thu khác 1,882 11,714 16.1% 1,200 156.8%

Tổng doanh thu hoạt động đầu tư 356,641 355,261 100.4% 386,000 92.2%
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ



Chi tiết chi phí đầu tư & hoạt động khác 2019 

Chi phí hoạt động đầu tư Thực hiện 2019 Thực hiện 2018
So sánh 

2019/18 (%)
Kế hoạch 2019 TH / KH 2019

1
Bổ sung/(hoàn nhập) DP giảm giá CK kinh doanh + Chi phí 
CK tự doanh, ủy thác đầu tư  và danh mục đầu tư góp
vốn

(89) 3,873 (6,200)

1.1
Chi phí ủy thác ĐTCK

Trích lập (hoàn nhập) dự phòng ủy thác đầu tư

5,598

(6,070)
11,954 (6,200)

1.2 Trích lập bổ sung DP góp vốn dài hạn - (8,081) -

1.3 Chi phí, hoàn nhập DP, lỗ chứng khoán tự doanh 383 -

2 Chênh lệch tỷ giá thanh toán trong kỳ + swaps 45,788 82,056 88,300

3 Chi phí cho thuê văn phòng (trực tiếp, phân bổ) 1,608 539 1,900

4 Chi khác (chi phí phân bổ, chi khác) 8,022 8,544 7,000

Tổng chi phí hoạt động đầu tư 55,098 95,012 58.0% 91,000 60.5%
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ
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Các hoạt động khác 2019
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Các hoạt động khác 

NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIỆP VỤ, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC Thực hiện

Sửa đổi và cập nhật Hướng dẫn Bồi thường RM, BCA

Làm việc với các đối tác về phát triển sản phẩm mới Marketing

Triển khai thực hiện Thông tư 48/2019/TT-BTC liên quan đến trích lập dự phòng phải thu khó đòi Ng/vụ, BCA, TC - KT

Đánh giá việc thực hiện chiến lược 2015 – 2019 Ban Giám đốc

Xây dựng định hướng và kế hoạch kinh doanh 2020 - 2024 Ban Giám đốc

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

Các công việc triển khai BHNN theo Nghị định 58 của Chính phủ Special Lines, PSBD

Đã hoàn thành với chất lượng tốt Đã hoàn thành chất lượng đạt yêu 
cầu

Đang tiếp tục triển khai Chậm thời hạn so với yêu cầu
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Các hoạt động khác 

Đã hoàn thành với chất lượng tốt Đã hoàn thành chất lượng đạt yêu 
cầu

Đang tiếp tục triển khai Chậm thời hạn so với yêu cầu

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC Thực hiện

Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, đón nhận Cờ thi đua Chính phủ và tri ân khách

hàng
Marketing, Tổng hợp

Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục của tòa nhà Đầu tư, Quản trị

Thực hiện các nội dung liên quan đến việc thanh tra thuế 2018 (không có sai sót trọng yếu) TCKT + liên quan

ĐẦU TƯ Thực hiện

Báo cáo đánh giá danh mục góp vốn cổ phần Đầu tư



Đánh giá chung về việc thực hiện 
KHKD 2019
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DOANH THU PHÍ
NHẬN

▪ Hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao

▪ Tăng trưởng 23.2% so với 2018, là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây

▪ Nguyên nhân chính: các nghiệp vụ truyền thống tăng trưởng bằng với tăng trưởng của 
các nghiệp vụ có TBH; tăng mạnh về nhận dịch vụ liên kết

DOANH THU PHÍ 
GIỮ LẠI

▪ Hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao (tăng trưởng 51.8% so với 2018 và đạt 126% 
so với KH được giao. 

▪ Tăng trưởng mạnh là do nhận TBH sản phẩm liên kết (giữ lại 100%) 

LỢI NHUẬN 
TRƯỚC THUẾ

▪ Hoàn thành vượt mức kế hoạch

TỔNG CÔNG TY ĐÃ HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN VÀ VƯỢT MỨC CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐƯỢC GIAO
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Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh 2020
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Dự báo tình hình kinh tế 2020

• Tình hình kinh tế thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến phức tạp với sự gia tăng xu hướng bảo hộ thương

mại, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, quá trình Brexit, giá dầu diễn biến thất thường và giá vàng leo thang, 

… đã tạo ra sự bất ổn định có nguy cơ tác động tiêu cực đến kinh tế và thương mại toàn cầu.

• Thị trường BH - TBH thế giới và Việt Nam tiếp tục đối mặt với xu hướng tổn thất gia tăng và khó kiểm soát.

• Dịch Covid-19 thế giới:

✓ Khởi phát từ Trung Quốc, đến nay đã hơn 5 triệu người nhiễm toàn cầu, hơn 330 ngàn người chết.

✓ Nhiều nước phải đóng cửa, giãn cách xã hội nhiều tháng.

✓ Ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế toàn cầu lên đến nhiều ngàn tỷ USD, đặc biệt đến Hàng không, Du lịch.

✓ Ảnh hưởng đến lĩnh vực bảo hiểm, tái bảo hiểm (theo Lloyd’s, tổng thiệt hại cho ngành bảo hiểm ước 

tính lên tới 203 tỷ USD) → Năng lực tài chính của các Reinsurers và Giá phí của thị trường TBH quốc tế

trong tương lai hiện đang là câu hỏi rất lớn→ Yêu cầu về khả năng tài chính và xếp hạng tín nhiệm quốc

tế chắc chắn sẽ được quan tâm hơn để đảm bảo khả năng thanh toán bồi thường.
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Dự báo tình hình kinh tế 2020

• Việt Nam:

✓ Cơ bản kiểm soát tốt dịch COVID-19, Việt Nam đã bước sang trạng thái “bình thường mới”, vừa tập trung 

phục hồi, phát triển kinh tế, vừa không chủ quan trong phòng, chống dịch hiệu quả.

✓ Kinh tế chung:

o Việt Nam đã giảm mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6.8% xuống còn 4.4% – 5.2%. Đóng cửa phiên 31/3, 

VN-Index đạt 665,53 điểm, giảm 32% so với cuối 2019; HNX-Index đạt 92,64 điểm, giảm 15% so với 

cuối năm 2019; đến nay có phần phục hồi nhưng chưa chắc chắn.

o Chính phủ tập trung công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, điều hành hiệu quả các công 

cụ quản lý, đảm bảo duy trì ổn định kinh tế vĩ mô

o Động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế sẽ là hoạt động xuất khẩu (dự kiến tăng trưởng 9%), đầu 

tư nước ngoài (dự kiến dòng vốn đầu tư dịch chuyển từ Hong Kong và Trung Quốc sang VN) và kinh 

tế tư nhân 

o Tình hình dịch bệnh sẽ có tác động nhất định đến tăng trưởng kinh tế
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Dự báo tình hình thị trường bảo hiểm 2020

• Trước khi dịch Covid-19 xảy ra, theo dự báo của Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, thị trường bảo hiểm Việt Nam 

sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khả quan trong năm 2020, tốc độ tăng trưởng dự báo trên 20%. Bảo hiểm phi 

nhân thọ dự kiến tăng trưởng 12%, tình hình cạnh tranh tiếp tục gay gắt và tổn thất diễn biến phức tạp, đặc biệt 

là tổn thất tài sản.

• Từ tháng 3/2020 nhiều hợp đồng đã không được tái tục. Đối với các hợp đồng đã ký kết, doanh nghiệp bảo 

hiểm đã và tiếp tục phải giãn tiến độ thu phí bảo hiểm do người tham gia bảo hiểm gặp khó khăn về tài chính. 

Nhu cầu mua bảo hiểm liên quan đến tái bảo hiểm sẽ giảm đáng kể về số lượng và quy mô rủi ro trong tương lai 

do khó khăn về tài chính.

• Hầu hết các DNBH đều quan ngại đến khả năng hoàn thành kế hoạch doanh thu 2020, đặc biệt quan ngại đến

chất lượng quản lý rủi ro và ý thức thực hiện đề phòng hạn chế tổn thất trong điều kiện khó khăn về tài chính. 

Mức độ ảnh hưởng của dịch đến lĩnh vực bảo hiểm và tái bảo hiểm chưa thể lượng hóa được.

• Các chương trình BH của Chính phủ tiếp tục được triển khai, tuy nhiên tiến độ triển khai còn chậm.

• Về khung pháp lý, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm dự kiến hoàn thiện đề án sửa đổi Luật Kinh doanh Bảo hiểm
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Chủ trương của VINARE 2020

➢ 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
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Chủ trương của VINARE 2020

❖ Tổ chức bộ máy và quản trị công ty

• Tiếp tục hoàn chỉnh Tổ chức bộ máy quản trị công ty và các chính sách về phát triển nhân sự, quản trị công ty

❖ Đầu tư:

• Tăng cường quản trị rủi ro, bảo toàn vốn

• 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.

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

định
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ

Kế hoạch kinh doanh 2020

Chỉ tiêu
Kế hoạch 

2020

Thực hiện

2019
Tăng trưởng

Doanh thu phí nhận 2,564,600 2,221,248 15.5%

Lợi nhuận trước thuế 355,600 332,127 7.0%

- Lợi nhuận không bao gồm CLTG 355,600 332,376 6.8%

- CLTG không chia Chưa xác định (249)

Tỷ lệ cổ tức dự kiến 12% 20%

*/ Ghi chú: Chưa bao gồm ảnh hưởng của dịch Covid-19 do chưa thể đánh giá được mức độ bị ảnh hưởng đối
với lĩnh vực BH và TBH
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ

Kế hoạch phân bổ tài sản đầu tư 2020

STT Danh mục đầu tư 31/12/2020 31/12/2019 Chênh lệch
Tỷ trọng 

31/12/2020

1 Tiền gửi 2,687,544 2,690,000 -2,456 65.8%

2 Trái phiếu, công trái 400,000 270,000 +130,000 9.8%

3 Góp vốn DN khác 610,156 588,155 +22,001 14.9%

4
Đầu tư chứng khoán, CCQ, Ủy 
thác đầu tư 

315,000 255,000 +60,000 7.7%

5 Văn phòng cho thuê 8,300 9,409 -1,109 0.2%

6 Đầu tư BĐS 6,000 13,304 -7,304 0.1%

7 Đầu tư khác, TGKKH 60,000 100,815 -40,815 1.5%

Tổng cộng 4,087,000 3,926,683 +160,317 100%
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ

Kế hoạch chi quản lý 2020

Chỉ tiêu KH 2020 TH 2019 So sánh %

Chi quản lý 85,000 80,902 105.1%

Dự phòng phải thu 5,000 -14,837

Tổng 90,000 66,065 136.2%
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Nhiệm vụ trọng tâm 2020

1. Phấn đấu thực hiện mục tiêu kinh doanh 2020 với mức độ cao nhất có thể.

2. Phát triển, đẩy mạnh các nghiên cứu/đề xuất trong lĩnh vực BH công.

3. 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.

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

5. Đánh giá và hoàn thiện các chính sách phát triển nguồn lực; kiện toàn tổ chức bộ máy theo đề án.

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

7. Duy trì/nâng hạng xếp hạng tín nhiệm. Đã hoàn thành duy trì xếp hạng B++

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

9. Nâng cao năng lực đầu tư, giám sát chặt chẽ các danh mục, thực hiện đánh giá định kỳ.

10. Tổ chức Hội nghị Tái bảo hiểm
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Nhiệm vụ/Giải pháp cơ bản trong từng lĩnh vực

➢ 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

Marketing 
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Nhiệm vụ/Giải pháp cơ bản trong từng lĩnh vực

➢ 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

➢ 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.   

Đầu tư

Tài chính - Kế toán

Risk Management

➢ 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)
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➢ Đánh giá và kiện toàn/hoàn chỉnh mô hình quản trị, mô hình tổ chức 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

Quản trị công ty & Tổ chức bộ máy

Công nghệ thông tin
➢ Vận hành hệ thống IT an toàn, hiệu quả

➢ Bảo đảm an ninh/an toàn hệ thống

➢ Hoàn thành xây dựng hệ thống kế toán tổng hợp

Nhiệm vụ/Giải pháp cơ bản trong từng lĩnh vực




