
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 – Ngày 11/6/2020 

  

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

V/v: Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2020 - 2024  

 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc 

gia Việt Nam; 

- Căn cứ Nghị quyết số 09/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 của Đại hội đồng cổ 

đông Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam; 

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển giai đoạn 2015 – 2019 và kế hoạch 

kinh doanh 5 năm 2020 – 2024 như sau: 

 

1. Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển giai đoạn 2015 – 2019:  

Thị trường bảo hiểm Việt nam 2015-2019 (Thông tin tham khảo từ báo cáo của Cục 

QLGS bảo hiểm – Bộ Tài chính, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam) 

- Thị trường bảo hiểm phi Nhân thọ Việt Nam tăng trưởng bình quân 14%/năm, 

trong đó các nghiệp vụ bảo hiểm Sức khỏe và Xe cơ giới ít có nhu cầu tái bảo hiểm 

chiếm tỷ trọng 58%-62% tăng trưởng trung bình 20,5%, các nghiệp vụ có nhu cầu 

Tái bảo hiểm tăng trưởng bình quân 6,6%/năm 

- Nhiều doanh nghiệp liên tục có kết quả kinh doanh bảo hiểm lỗ. Bên cạnh lỗ từ 

nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, các nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản và bảo hiểm Thân 

tàu liên tục xảy ra các tổn thất lớn gây lỗ lớn cho một số doanh nghiệp bảo hiểm 

gốc, ảnh hưởng lớn đến các chương trình tái bảo hiểm. Thậm trí một số đối tác 

quốc tế đã giảm mạnh, thậm trí rút khỏi thị trường bảo hiểm Việt Nam.  

Kết quả thực hiện kế hoạch của Tổng Công ty 2015-2019 

Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 
2015 2016 2017 2018 2019 

KH T.Hiện KH T.Hiện KH T.Hiện KH T.Hiện KH T.Hiện 

Phí nhận  1.610 1.617,14 1.730 1.655,56 1.770 1.651,74 1.770 1.802,72 1.967 2.221,25 

Phí giữ lại  572 613,44 669 561,52 590 586,89 677 784,74 944 1.190,97 

Lợi tức 

trước thuế  
250 254,29 260 270,77 278 285,29 308 315,68 331 332,13 

Cổ tức 15% 15% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 20% 

Tính chung 5 năm: 



- Tăng trưởng phí nhận TBH bình quân đạt 8,3%/năm so với kế hoạch 5,8% 

- Tăng trưởng phí giữ lại bình quân đạt 18,3%/năm so với kế hoạch 13% 

- Tỷ lệ combined Ratio bình quân đạt 92,6% so với kế hoạch 93% 

- RoE bình quân đạt 8,9% so với kế hoạch 9%. 

Trong bối cảnh thị trường BH Việt Nam còn nhiều khó khăn, bất cập, tình hình tổn thất 

diễn biến phức tạp, Tổng công ty đã cố gắng nỗ lực hoàn thành toàn diện kế hoạch hàng 

năm. 

 

2. Dự báo tình hình kinh tế và thị trường bảo hiểm Việt Nam 2020 – 2024: 

Trước khi xảy ra dịch Covid-19, các chuyên gia kinh tế dự báo: 

- GDP Việt Nam tăng trưởng bình quân 6,5-7%, kinh tế vĩ mô ổn định, năng lực cạnh 

tranh quốc gia được cải thiện; 

- Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng bình quân khoảng 12%, tương đương 

với giai đoạn 2015 – 2019. 

Tình hình cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ: 

- Tình hình cạnh tranh được dự báo là tiếp tục gay gắt ở tất cả các nghiệp vụ (phí/điều 

kiện/điều khoản/chi phí bán hàng...). Đặc biệt là các Công ty mới được thành lập trong 

một vài năm trở lại đây trong cuộc chiến thị phần. 

- Bồi thường và xu hướng tăng bất thường tỷ lệ bồi thường là vấn đề đáng quan ngại, 

khó kiểm soát, đe dọa tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp 

bảo hiểm/tái bảo hiểm. 

- Hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ tiếp tục là vấn đề đáng quan ngại với tình trạng 

combined ratio tiệm cận ngưỡng 100% và hơn thế. Tuy nhiên, cũng kỳ vọng vào sự 

điều chỉnh chính sách quản lý thị trường, chính sách khai thác và quản trị rủi ro của 

các doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, do dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhiều tổ 

chức, nhiều chuyên gia nhận định nền kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng sẽ 

tăng trưởng chậm lại, đặc biệt nghiêm trọng trong năm 2020 và các năm kế tiếp.  

Tại Việt Nam, sau nhiều nỗ lực kiểm soát dịch Covid-19, đầu tháng 5/2020, Chính phủ 

nhận định Việt Nam đã bước sang giai đoạn mới phòng, chống dịch bệnh đồng thời với 

khôi phục, phát triển nền kinh tế. Nhiều ngành, nghề, lĩnh vực đã bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng. Chính phủ đã phải thực hiện nhiều gói hỗ trợ kinh tế khác nhau nhằm ổn định kinh 

tế xã hội. 

Lĩnh vực bảo hiểm và tái bảo hiểm của thế giới nói chung, của Việt Nam nói riêng chắc 

chắn sẽ có nhiều ảnh hưởng cả trong ngắn hạn và dài hạn. Tại thời điểm hiện tại, sẽ là quá 

sớm để có thể dự báo những tác động đến thị trường bảo hiểm và tái bảo hiểm. 



3. Đánh giá năng lực cạnh tranh của VINARE: 

Như báo cáo đánh giá rà soát giai đoạn 2015-2019 đã báo cáo ĐHĐCĐ, năng lực cạnh 

tranh của VINARE đã được cải thiện và nâng bậc so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, vẫn 

còn một số nội dung cần phải chú trọng và hoàn chỉnh/thay đổi/nâng cấp trong năm 2020 

và các năm tiếp theo. 

a. Vốn, vốn điều lệ:  

- Hiện nay, vốn pháp định là 1.100 tỷ. Vốn điều lệ của VINARE là 1.310 tỷ. Vốn 

chủ sở hữu đến 31/12/2019: 2.900 tỷ. 

- Biên khả năng thanh toán hiên tại: gấp 6,6 lần biên khả năng thanh toán tối thiểu 

theo qui định của Bộ Tài chính.  

Nhu cầu tăng vốn, vốn điều lệ của VINARE trong giai đoạn 2020-2024 là nhỏ nếu 

không có yêu cầu đột biến của chính sách về nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh 

TBH, yêu cầu của cổ đông và cơ hội hấp dẫn từ thị trường. Những dự báo phức tạp này 

cần thiết phải có chính sách mở về nhu cầu vốn. 

b. Mô hình tổ chức – quản trị công ty: Mô hình tổ chức – quản trị công ty hiện tại được 

đánh giá là phù hợp với mô hình công ty niêm yết, phù hợp với thực tiễn và hiệu quả. 

Tuy nhiên, khi xuất hiện các yêu cầu đối với công ty niêm yết (từ phía Nhà nước và từ 

phía nội tại doanh nghiệp) thay đổi thì cần thiết phải thích ứng. Cần tiếp tục đánh giá 

trong giai đoạn 2020-2024 để có giải pháp phù hợp. 

c. Nhân sự: VINARE hiện đang thiếu nhân sự ở các lĩnh vực: Kiểm soát nội bộ, chuyên 

gia actuary (đang đào tạo), phát triển sản phẩm, quản trị rủi ro.  

d. Cơ sở vật chất kỹ thuật: 

- Trụ sở làm việc: Đáp ứng được yêu cầu. 

- Hệ thống CNTT: Về cơ bản đã hoàn chỉnh, vận hành ổn định.  

e. Hệ thống khách hàng và quản trị khách hàng, Makerting và xây dựng thương 

hiệu 

- Khách hàng trong nước: Hầu hết các Công ty trong thị trường đều có quan hệ trao 

đổi dịch vụ đối với VINARE với các mức độ khác nhau (ngoại trừ một số ít doanh 

nghiệp bảo hiểm nước ngoài có chương trình TBH do Công ty mẹ thu xếp). 

- Khách hàng ngoài nước: Chủ yếu phát triển quan hệ trao đổi với các quốc gia trong 

khu vực và các tập đoàn BH/TBH lớn trên thế giới. Tuy nhiên mức độ còn hạn chế 

bởi ratings của VINARE, ratings quốc gia và các quan ngại về khả năng kiểm soát 

đánh giá rủi ro, đánh giá thông tin tiếp nhận của dịch vụ tiếp nhận từ nước ngoài. 



f. Năng lực phát triển sản phẩm mới: Năng lực hiện tại mới dừng ở cấp độ liên kết với 

các công ty gốc/các nhà TBH để thiết kế và hoàn chỉnh sản phẩm. Hạn chế ở khâu phát 

hiện nhu cầu và năng lực thiết kế sản phẩm, thông tin và định phí. 

g. Năng lực quản trị/quản lý: Nhìn chung đã đáp ứng đươc yêu cầu. Tuy nhiên cần có 

giải pháp đột phá, linh hoạt trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và dư thừa năng lực tái 

bảo hiểm của thị trường. 

h. Năng lực định phí, quản trị rủi ro: hạn chế về các công cụ và thiếu hụt nhân sự do 

yêu cầu chuyên môn cao. 

i. Xếp hạng và thương hiệu: hiện tại, mức xếp hạng B++ (AM Best) chưa đạt được 

chuẩn yêu cầu theo thông lệ quốc tế về trao đổi dịch vụ TBH (yêu cầu xếp hạng A- trở 

lên).  

 

4. Định hướng và mục tiêu giai đoạn 2020 – 2024: 

Định hướng phát triển kinh doanh và các giải pháp lớn giai đoạn 2015-2019 đã báo cáo và 

được ĐHĐCĐ thông qua được kiểm nghiệm thực tế là đúng đắn và cần tiếp tục duy trì cho 

giai đoạn tiếp theo 2020-2024: 

- Trở thành nhà đứng đầu nhận tái bảo hiểm tại Việt Nam và Khu vực. Nhà đầu tư 

chuyên nghiệp. 

- Trung tâm trao đổi dịch vụ tái bảo hiểm của thị trường. Cung cấp cho khách 

hàng các dịch vụ gia tăng giá trị với sự đảm bảo cần thiết trên cơ sở phát huy 

giá trị cốt lõi của công ty. 

- Tập trung khả năng sinh lời và tối ưu hóa lợi tức, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông. 

- Một doanh nghiệp có trách nhiệm cộng đồng. 

Định hướng trong từng lĩnh vực: 

- Trong lĩnh vực kinh doanh tái bảo hiểm: 

+ Tập trung vào mở rộng qui mô, chất lượng và hiệu quả lĩnh vực kinh doanh chính 

là tái bảo hiểm. Khẳng định vị thế là nhà đứng đầu nhận tái bảo hiểm tại Việt Nam 

và khu vực. 

+ Tiếp tục thi hành chính sách thắt chặt kỷ luật khai thác, lựa chọn rủi ro, đảm bảo 

hiệu quả, không chạy đua theo doanh số. 

+ Tăng cường năng lực Phát triển sản phẩm, định phí, quản trị rủi ro và thực hiện tốt 

chức năng trung tâm trao đổi dịch vụ có chất lượng đối với thị trường Việt Nam. 

+ Mở rộng quan hệ hợp tác và khai thác có chọn lọc và thận trọng trong trao đổi dịch 

vụ quốc tế. Đẩy mạnh hoạt động Marketing và thiết lập kế hoạch hành động ưu tiên 

cho hoạt động này. 



+ Phấn đấu xếp hạng A- bởi tổ chức xếp hạng quốc tế trong tương lai gần. 

+ 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… 

+ 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. 

+ Đảm bảo sử dụng nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh TBH một cách có 

hiệu quả thông qua việc tối ưu hóa mức giữ lại và cấu trúc chương trình tái bảo 

hiểm. 

+ Nâng cấp và hoàn chỉnh nội dung quản trị doanh nghiệp - đáp ứng tiêu chuẩn các 

chuẩn mực quản trị quốc tế trong kinh doanh tái bảo hiểm. 

 

- Trong lĩnh vực đầu tư: Tăng cường tính chuyên nghiệp trong hoạt động đầu tư. 

VINARE luôn xác định phương châm An toàn – Hiệu quả - Phát triển bền vững – 

Đảm bảo tính thanh khoản. Chủ trương này đã được đánh giá thời kỳ trước 2020 và 

cần tiếp tục duy trì thực hiện cùng với việc cải tiến phương thức hoạt động, chất lượng 

phân bổ tài sản đầu tư. 

 

- Về chính sách vốn/vốn điều lệ - chính sách cổ tức: 

+ Chính sách cổ tức: Duy trì chính sách cổ tức hợp lý trong mối quan hệ tích lũy và 

tăng trưởng vốn. Đảm bảo tiệm cận được thông lệ quốc tế về chia cổ tức như 

khuyến cáo của A.M. Best. 

+ Tăng vốn/vốn điều lệ: Tiếp tục bám sát và đánh giá nhu cầu - thị trường vốn để lựa 

chọn thời điểm, phương án phù hợp và hiệu quả. 

 

- Các mục tiêu và giải pháp tăng cường năng lực canh tranh và vị thế của VINARE trên 

trường quốc tế đảm bảo được thực thi đúng hướng: Năng lực cung cấp sản phẩm/định 

giá, Năng lực tài chính, Năng lực công nghệ thông tin, Đánh giá rủi ro và dự phòng, 

Chiến lược và Chính sách phát triển nhân sự, Định vị doanh nghiệp và xếp hạng 

doanh nghiệp, Quản lý- Quản trị doanh nghiệp. 

Mục tiêu trong từng lĩnh vực: 

a. Vốn:  

Vốn điều lệ tăng lên 2.000 tỷ cho đến năm 2024. Thời điểm, phương thức 

phát hành theo đề án ĐHĐCĐ thông qua. 

b. Mô hình hoạt động - Nhân sự và chính sách nhân sự: 



- 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 dịch vụ công, Ban quản lý rủi 

ro và Ban kiểm toán nội bộ. 

- Tuyển dụng và đào tạo nhân sự các lĩnh vực còn thiếu và yếu: Kiểm soát 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. 

- Nâng cấp và cải tiến mang tính đột phá về chính sách nhân sự.  

c. Công nghệ thông tin: 

- Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống CNTT. Làm chủ trong việc xây dựng mới - 

vận hành và phát triển hệ thống CNTT 

d. Phát triển thị trường và sản phẩm: 

- Thị trường  

+ Trong nước: Tập trung phát triển quan hệ hợp tác và trao đổi dịch vụ và 

chính sách khách hàng trên cơ sở hiệu quả - bền vững và đảm bảo nguyên 

tắc đôi bên cùng có lợi. 

+ Quốc tế: Mở rộng phát triển quan hệ quốc tế theo kế hoạch hành động ưu 

tiên. Thận trọng trong trao đổi dịch vụ.   

- Phát triển nghiệp vụ:  

+ Giữ vững và phát triển thị phần dịch vụ truyền thống có nhu cầu tái cao 

trên cơ sở kiểm soát rủi ro và hiệu quả (Tài sản, kỹ thuật, hàng hóa, P&I..).  

+ Rà soát, đánh giá lại chương trình nhận các sản phẩm mới.  

+ 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. 

+ Thực hiện tham gia vào các chương trình bảo hiểm của Chính phủ trên cơ 

sở đánh giá rủi ro, năng lực và hiệu quả. 

+ Chú trọng năng lực phát triển sản phẩm và kênh phân phối trên cơ sở hợp 

tác các công ty gốc- tái bảo hiểm- môi giới bảo hiểm. 

e. Chính sách về cổ tức và tích lũy vốn 



Duy trì chính sách cổ tức và tích lũy vốn từ lợi nhuận một cách hợp lý, ổn 

định. Cổ tức hàng năm dự kiến tối thiểu 12%/năm (vốn điều lệ 1.310 tỷ). 

f. Chính sách về đầu tư 

- Thường xuyên rà soát và đánh giá danh mục đầu tư, hiệu chỉnh đảm bảo phân 

bổ tài sản đầu tư theo định hướng An Toàn – Hiệu quả - Bền vững – Đảm bảo 

tính thanh khoản.  

- Thiết lập khung chấp nhận rủi ro và phân bổ tài sản đầu tư linh hoạt nhưng 

vẫn tuân thủ các qui định của Nhà nước và của Tổng công ty trong công tác 

đầu tư. 

g. Xếp hạng tín nhiệm quốc tế và chính sách phát triển thương hiệu: Phấn đấu 

duy trì và thăng hạng xếp hạng tín nhiệm quốc tế lên A- trong tương lai gần. 

 

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2020-2024: 

 Chỉ tiêu kết quả kinh doanh (loại trừ ảnh hưởng của đại dịch Covid 19): 

+ Tăng trưởng doanh thu phí nhận bình quân:  9%/năm  

+ Tỷ lệ combined ratio bình quân tối đa:    98% 

+ Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân:  tối thiểu 7%/năm 

+ Tỷ lệ cổ tức tối thiểu:     12%/năm 

+ ROE bình quân tối thiểu:    10% 

 Chỉ tiêu về vốn điều lệ: Đến năm 2024, tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Thời 

điểm và phương thức phát hành theo đề án do Tổng Công ty xây dựng và trình 

ĐHĐCĐ thông qua. 

 

                

       TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

         Chủ tịch 

                            

Lê Song Lai 


