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Kính thƣa Quý Cổ đông, Quý Khách hàng và Đối tác, 

Cùng với sự khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2015, thị trƣờng bảo hiểm tiếp tục 

tăng trƣởng tích cực, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trƣờng bảo hiểm phi nhân thọ 

ƣớc đạt 32,038 tỷ đồng, tăng 17,18% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, tổng doanh thu phí 

bảo hiểm gốc của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) đạt 567 tỷ đồng, lợi 

nhuận trƣớc thuế đạt 20,2 tỷ đồng, hoàn thành 116% so với kế hoạch. 

Năm 2015, Bảo Long kỷ niệm 20 năm thành lập và sự kiện Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 

trở thành cổ đông chiến lƣợc đánh dấu một giai đoạn phát triển mới. Với diện mạo mới, hiện 

đại, chuyên nghiệp và tinh thần quyết tâm cao của toàn thể CBNV, Bảo Long đang ngày càng 

phát triển và hƣớng đến mục tiêu trở một trong những Doanh nghiệp Bảo hiểm hoạt động hiệu 

quả nhất thị trƣờng. 

Theo đó năm 2015, Bảo Long đã thực hiện tái cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động tại Trụ sở 

chính; chuẩn hóa mô hình của các đơn vị thành viên; hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 403,614 

tỷ đồng lên 500 tỷ đồng; tăng cƣờng công tác quản trị tài chính, quản trị rủi ro, kiểm soát công 

nợ nhằm đảm bảo hiệu quả tối ƣu trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, việc SCB - một 

ngân hàng lớn hội tụ đầy đủ các tiềm lực về tài chính, quy mô tổ chức, kinh nghiệm quản trị 

và hệ thống khách hàng rộng khắp cả nƣớc tham gia làm cổ đông chiến lƣợc đã góp phần tạo 

nền tảng vững chắc để Bảo Long tiếp tục phát triển và đẩy mạnh quảng bá thƣơng hiệu rộng 

khắp. Với hệ thống mạng lƣới trải dài khắp các Tỉnh, Thành phố gồm 01 Văn phòng đại diện, 

34 Công ty thành viên trực thuộc và phƣơng châm “Đồng hành, đồng chia sẻ” với khách 

hàng, đội ngũ nhân viên tận tình và chuyên nghiệp của Bảo Long luôn sẵn sàng tƣ vấn và 

mang các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm tốt nhất và phù hợp theo nhu cầu đến từng đối tƣợng 

khách hàng.  

Để nâng cao hơn nữa năng lực tài chính, năm 2016 Bảo Long dự kiến tiếp tục tăng vốn điều lệ 

lên 600 tỷ đồng. Ngoài ra, việc tập trung phát triển một số đơn vị mũi nhọn, đầu tàu chuyên 

triển khai các dự án lớn và dự án chuyên sâu, làm nền tảng cho việc nhân rộng trong toàn hệ 

thống cũng sẽ đƣợc Bảo Long đặc biệt chú trọng. Để đạt đƣợc những mục tiêu và kế hoạch đề 

ra của năm 2016, Hội đồng Quản trị Bảo Long cam kết sẽ có những chỉ đạo sâu sát, toàn diện 

và hành động kịp thời, từng bƣớc khẳng định vị thế mới của Bảo Long, cũng nhƣ duy trì và 

tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững và mạnh mẽ trong những năm tiếp theo. 

Thay mặt Hội đồng Quản trị Bảo Long, Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc và lời chúc 

sức khỏe đến Quý Cổ đông, Quý Khách hàng và Đối tác đã đồng hành cùng Bảo hiểm Bảo 

Long trong suốt thời gian qua. 
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- Mở rộng mạng lƣới kinh doanh: thành lập Bảo Long Thanh Hóa, Bảo Long Thái 

Nguyên, Bảo Long Bến Thành, Bảo Long Bình Định, Bảo Long Phú Thọ, Bảo Long 

Bình Thuận, Bảo Long Quảng Ngãi, Bảo Long Cà Mau, Bảo Long Tân Sơn nhất. 9 

Công ty thành viên này cùng với 4 Công ty thành viên thành lập thêm trong Quý 1- 

2016 đã  nâng tổng số Công ty thành viên của toàn hệ thống lên 34 đơn vị. 

- SCB và Bảo Long ký kết hợp tác toàn diện  

- Ký kết biên bản ghi nhớ với LienvietpostBank liên kết cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho 

cây Mắc ca 

-  Bảo Long tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập 

-  Ký kết triển khai Bancassurance với TP Bank 

-  Bảo Long đƣa cổ phiếu niêm yết trên sàn Upcom 

- Tăng vốn điều lệ từ 403.614 triệu đồng lên 500.000 triệu đồng để nâng cao năng lực tài 

chính.  

- Bảo Long đạt danh hiệu dịch vụ Bảo hiểm tốt nhất Việt Nam 2015 do tạp chí Global 

Banking & Finance Review của Anh bầu chọn. 

- Để ghi nhận những đóng góp tích cực của Bảo Long trong quá trình xây dựng và phát 

triển thị trƣờng Bảo hiểm, Bộ trƣởng Bộ Tài chính, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đã 

quyết định trao tặng bằng khen cho Bảo Long và các công ty thành viên. 

- Chủ tịch UBND TP. HCM trao tặng bằng khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong 

kinh doanh Bảo hiểm và thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội liên tục trong nhiều năm, 

góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố” cho Bảo Long. Có thể nói 

đây là những món quà tinh thần có ý nghĩa hết sức to lớn để Bảo Long có thêm động lực 

phấn đấu trên những chặng đƣờng tiếp theo. 
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ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 

Tổng tài sản 1.058.796 1.259.897 

Vốn chủ sở hữu 374.134 436.517 

Tổng doanh thu phí bảo hiểm 515.224 572.729 

Trong đó: 
  

- Doanh thu phí bảo hiểm gốc 498.875 567.260 

- Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm 48.226 35.218 

Doanh thu tài chính 56.824 68.786 

Bồi thƣờng thuộc trách nhiệm giữ lại 172.978 207.510 

Tổng lợi nhuận kế toán 32.776 20.220 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
  

- Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,04 1,07 

- Hệ số thanh toán nhanh 1,04 1,07 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
  

- Hệ số Nợ/ Tổng tài sản 0,65 0,65 

- Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu 1,83 1,89 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
  

- Tỷ suất ROE  7% 4% 

- Tỷ suất ROA  2% 1% 
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PHẦN I – THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

- Tên Công ty  : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG 

- Tên tiếng anh  : Bao Long Insurance Corporation 

- Tên giao dịch  : Bảo hiểm Bảo Long 

- Tên viết tắt  : Bảo Long 

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 71GP/KDBH do Bộ Tài chính ngày 15/4/2014 và 

các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép số 71GP/KDBH  ngày15/04/2014. 

- Vốn điều lệ  : 500.000.000.000 đồng 

- Địa chỉ   : 185 Điện Biên Phủ, Phƣờng Đa Kao, Quận 1, TP. HCM 

- Số điện thoại  : 08 38 239 219     

- Số fax   : 08 38 228 967 

- Website   : baohiembaolong.vn 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long đƣợc thành lập và chính thức đi vào hoạt động kinh 

doanh bảo hiểm vào ngày 11/07/1995 với tên gọi là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng. Bảo 

Long là Công ty cổ phần đầu tiên hoạt động trên lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam 

và đã đƣợc Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh 

bảo hiểm số 05TC/GCN.  

Ngày 14/5/2012 Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 05/GPĐC16/KDBH chấp thuận việc 

đổi tên Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long 

(Bảo Long). Với 20 năm hoạt động và phát triển, đến nay Bảo Long đã có mặt rộng khắp các 

tỉnh thành với 01 văn phòng đại diện, 34 công ty thành viên trực thuộc trải đều từ Bắc tới Nam. 

Ngoài ra, Bảo Long có 659 đại lý bảo hiểm đƣa sản phẩm bảo hiểm tới tận tay ngƣời có nhu cầu 

bảo hiểm, tuyên truyền giải thích tƣ vấn cho khách hàng tham gia bảo hiểm. Hoạt động của Bảo 

Long ngày càng đƣợc chuẩn hóa, đầu năm 2010, Bảo Long đã đƣợc tổ chức United Registrar of 

Systems (URS) của Anh quốc cấp giấy chứng nhận quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn quốc tế 

ISO 9001:2008. 

Để nâng cao năng lực hoạt động, ngày 28/03/2016 Bảo Long chính thức tăng vốn điều lệ từ 

403.614.000.000 đồng lên 500.000.000.000 đồng. 
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Theo thời gian, bằng uy tín của mình, Bảo Long đã xây dựng đƣợc mối quan hệ tốt với những 

tập đoàn bảo hiểm, tái bảo hiểm hàng đầu thế giới nhƣ: Munich Re – Singapore, CCR – France, 

ACR – Singapore, Swiss Re – Malaysia … với năng lực tài chính, đội ngũ cán bộ nhân viên 

chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và mạng lƣới chi nhánh trải dài khắp các tỉnh, thành phố, Bảo 

Long có khả năng đáp ứng đƣợc mọi nhu cầu bảo hiểm của khách hàng. 

Với phƣơng châm “Đồng hành, đồng chia sẻ” Bảo Long không ngừng cải tiến để mang lại 

dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng của mình. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam,  

Bảo Long đã và luôn sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tƣ Việt Nam mở rộng thị trƣờng bảo 

hiểm đến với các thị trƣờng trong khu vực nhƣ: Lào, Camphuchia, Myanmar... 

3. Ngành nghề kinh doanh 

Bảo Long đã không ngừng xây dựng và cải thiện các sản phẩm bảo hiểm của mình  nhằm đáp 

đứng đầy đủ các nhu cầu đa dạng của mọi đối tƣợng khách hàng. Cho đến nay, với hơn 100 

sản phẩm khác nhau, Bảo Long đã cung cấp tất cả sản phẩm bảo hiểm và tái bảo hiểm cho thị 

trƣờng trong nƣớc và quốc tế, bao gồm các nhóm sản phẩm bảo hiểm: 

- Bảo hiểm tài sản kỹ thuật 

- Bảo hiểm hàng hóa, tàu thuyền 

- Bảo hiểm sức khỏe, con ngƣời 

- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp 

- Bảo hiểm xây dựng, lắp đặt 

- Bảo hiểm xe máy, xe ô tô… 
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Mạng lưới kinh doanh 

Tính đến thời điểm hiện tại Bảo Long có 34 công ty thành viên, 01 Văn phòng đại diện với 

mạng lƣới trải đều khắp cả nƣớc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng đại diện Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long tại Hà Nội 

 Địa chỉ: 74 Nguyễn Khang, Phƣờng Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  

 Điện thoại: (04) 37 824 480 Fax: (04) 37 824 481 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Hà Nội 

 Địa chỉ : 05 Bis, Tổ 9, Phƣờng Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội 

 Điện thoại: (04) 37 629 070 Fax: (04) 37 629 045 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Thăng Long 
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 Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà VINAHUD, Đƣờng Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, 

Phƣờng Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

 Điện thoại: (04) 37 835 574  Fax: (04) 37 835 575 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Thủ Đô 

 Địa chỉ: 74 Nguyễn Khang, Phƣờng Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

 Điện thoại: (04) 37 824 330 Fax: (04) 37 824 331 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Hải Phòng 

 Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Trung tâm Thƣơng mại Cát Bi Plaza, số 01 Lê Hồng Phong, 

P. Lạc Viên, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 

 Điện thoại: (0313) 686 999/777/555   Fax: (0313) 686 888 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Quảng Ninh 

 Địa chỉ: 536 Nguyễn Văn Cừ, TP. Hạ Long, Quảng Ninh 

 Điện thoại: (033) 3 815 185 Fax: (033) 3 815 285 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Thái Nguyên 

 Địa chỉ: 136B Tổ 7 Phan Đình Phùng, Phƣờng Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên 

 Điện thoại:0280.365.1115  Fax:0280.365.1113 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Phú Thọ 

 Địa chỉ: Tòa nhà MB, Số 1596, Đƣờng Hùng Vƣơng, P.Gia Cẩm, Tp.Việt Trì, T.Phú Thọ 

 Điện thoại: 0210.3652.999     Fax: 0210.3652.288 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Khu vực Bắc Trung Bộ 

 Địa chỉ: 2 Nguyễn Sỹ Sách, TP.Vinh, Nghệ An 

 Điện thoại: (038) 35 753 68 Fax: (038) 35 752 68 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Khu vực Trung Bộ 

 Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 78 Bến Nghé, phƣờng Phú Hội, Tp. Huế 

 Điện thoại: (054) 39 782 88 Fax: (054) 38 790 99 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Đà Nẵng 

 Địa chỉ: 45 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải Châu, Đà Nẵng 

 Điện thoại: (0511) 3 840 890 Fax: (0511) 3 840 656 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Phú Yên 

 Địa chỉ: 242-244-246 Hùng Vƣơng, TP. Tuy Hòa, Phú Yên 
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 Điện thoại: (057) 3 821 979 Fax: (057) 3 810 409 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Thanh Hóa 

 Địa chỉ: 474 Bà Triệu, P. Trƣờng Thi, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa 

 Điện thoại:037.3855.658  Fax:037.3859.658 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Bình Định 

 Địa chỉ: 32 Hoàng Văn Thụ, TP. Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định 

 Điện thoại: 056.384.6350     Fax:056.384.6380 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Quảng Ngãi 

 Địa chỉ: 63-65 Đƣờng Lê Lợi, Tp.Quảng Ngãi, T.Quảng Ngãi 

 Điện thoại: 055.6272.191    Fax: 055.3836.181 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Khánh Hòa 

 Địa chỉ: 118 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Nha Trang, Khánh Hòa 

 Điện thoại: (058) 3 515 229 Fax: (058) 3 515 209 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Khu vực Tây Nguyên 

 Địa chỉ: 161 Ngô Quyền, phƣờng Tân Lợi, Tp.Buôn Ma Thuột 

 Điện thoại: (0500) 8 553 789 Fax: (0500) 3 968 768 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Bình Thuận 

 Địa chỉ: 364 Đƣờng Trần Hƣng Đạo, P.Đức Thắng, Tp.Phan Thiết, T.Bình Thuận 

 Điện thoại: 062.650.7979     Fax: 062.625.3179 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Lâm Đồng 

 Địa chỉ: 2F Đƣờng Ba Tháng Tƣ, P.03, Tp.Đà Lạt, T.Lâm Đồng 

 Điện thoại: 063.3837.568    Fax: 063.3837.268 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Gia Lai 

 Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà số 78 Hai Bà Trƣng, P.Yên Đỗ, Tp.Pleiku, T.Gia Lai 

 Điện thoại:0593.829767     Fax: 0593.714243 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Vũng Tàu  

 Địa chỉ: Tầng 4-5 Tòa nhà số 89 Lê Lợi, Phƣờng 6, Thành phố Vũng Tàu. 

 Điện thoại: (064) 3 591 033 Fax: (064) 3 591 932 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Bình Dƣơng  

 Địa chỉ: 126 Đại lộ Bình Dƣơng, P. Phú Hòa, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dƣơng 

 Điện thoại: (0650) 3 837 108 Fax: (0650) 3 837 109 
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Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Đồng Nai 

 Địa chỉ: 176 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai 

 Điện thoại: (061) 3822 112  Fax: (061) 3822 966 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Sở giao dịch Bảo Long 

 Địa chỉ : Lầu 3, 185 Điện Biên Phủ, Quận 1, TP. HCM 

 Điện thoại: (08) 38 239 219 Fax: (08) 38 273 051 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Sài Gòn 

 Địa chỉ: 449 Trần Hƣng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

 Điện thoại: (08) 3920 2288/4560 Fax: (08) 3920 4556 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Thành phố Hồ Chí 

Minh  

 Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà số 50bis-52-46/10 Phạm Hồng Thái, Phƣờng Bến Thành, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Điện thoại: (08) 38 239 219 Fax: (08) 38 225 691 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Gia Định  

 Địa chỉ: 94 Trần Quang Diệu, Phƣờng 14, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

 Điện thoại: (08) 35 264 405 Fax: (08) 35 261 158 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Nam Sài Gòn 

 Địa chỉ: 39 Hải Thƣợng Lãn Ông, Phƣờng 10, Quận 5, TP. HCM 

 Điện thoại: (08) 38 537 990 Fax: (08) 38 536 079 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Bến Thành 

 Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà 242 Cống Quỳnh, Phƣờng Phạm Ngũ Lão, Q1, TPHCM 

 Điện thoại:0280.365.1115  Fax:0280.365.1113 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Đông Sài Gòn 

 Địa chỉ: Tầng 6, Tào nhà số 50bis-52-46/10 Phạm Hồng Thái, P.Bến Thành, Q.1, Tp.HCM 

 Điện thoại: 08.3827.9478    Fax:08.3823.9254 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Tân SơnNhất 

 Địa chỉ: 402B Đƣờng Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM 

 Điện thoại: 08.3990.3117    Fax:08.3990.3117 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Long An 
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 Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà số 60 Nguyễn Trung Trực, Phƣờng 2, Thành phố Tân An, 

tỉnh Long An 

 Điện thoại: (072) 3 550 677 Fax: (072) 3 550 477 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Cần Thơ 

Địa chỉ: 19 - 21A Võ Văn Tần, P.Tân An, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 

 Điện thoại: (0710) 3 834 117 Fax: (0710) 3 766 466 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Cà Mau 

 Địa chỉ: 137 Đƣờng Nguyễn Tất Thành, P.8, Tp.Cà Mau, T.Cà Mau 

 Điện thoại: 0780.3520.557    Fax: 0780.3520.556 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Kiên Giang 

 Địa chỉ: L7-12 Đƣờng Trần Quang Khải, P.An Hòa, Tp.Rạch Giá, T.Kiên Giang 

 Điện thoại: 0773.7777.92     Fax: 0773.7777.93 
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4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  

4.1. Cơ cấu bộ máy quản lý 
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4.2. Thông tin về Hội đồng quản trị 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Ông Nguyễn Thành Long 

Ông Nguyễn Thành Long tốt nghiệp ngành Kinh tế thƣơng mại 

Trƣờng Đại học Vạn Hạnh, tốt nghiệp khóa lý luận chính trị cao cấp tại 

Trƣờng Nguyễn Ái Quốc 2. 

Ông Nguyễn Thành Long có hơn 40 năm kinh nghiệm quản lý và điều 

hành trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thƣơng mại dịch vụ. Ông 

Nguyễn Thành Long nguyên là Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá 

quý Sài Gòn (SJC), Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất Nhập 

Khẩu VN (Eximbank), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Rồng Việt (VDSC). Hiện nay, Ông Nguyễn Thành Long tham gia vào  

HĐQT Bảo Long với tƣ cách là thành viên HĐQT độc lập và giữ chức 

danh Chủ tịch HĐQT Bảo Long. Ngoài ra, Ông Nguyễn Thành Long 

còn đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT tại Ngân hàng TMCP Á 

Châu (ACB). 

 PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT 

Ông Võ Tấn Hoàng Văn 

Ông Võ Tấn Hoàng Văn tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, ACCA, CPA 

Việt Nam. 

Ông Võ Tấn Hoàng Văn có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong 

ngành Tài chính Ngân hang. Hiện nay Ông Võ Tấn Hoàng Văn đang 

giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn (SCB). Trƣớc đây, Ông Võ Tấn Hoàng Văn làm việc 

tại Công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam và giữ các trọng trách nhƣ 

Chuyên viên, Trƣởng phòng, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc phụ trách 

mảng kiểm toán và tƣ vấn lĩnh vực Tài chính Ngân hàng; Phó Chủ tịch 

Ủy ban Chiến lƣợc và phát triển Ngân hàng SCB, Phó Tổng Giám đốc 

và Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB. Ông Võ Tấn Hoàng Văn 

tham gia vào HĐQT Bảo Long với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT. 

 PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT 

Ông Nguyễn Quang Thông 

Ông Nguyễn Quang Thông tốt nghiệp cử nhân Kinh tế Trƣờng Đại 

học Kinh tế Tp. HCM. 

Ông  Nguyễn Quang Thông từng giữ chức vụ thành viên BKS, Ủy viên 
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HĐQT ngân hàng Eximbank… Hiện nay, Ông  Nguyễn Quang Thông 

đang giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý Quỹ 

Đầu tƣ Chứng khoán Việt Long, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Bất động 

sản Eximland, Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank. Ông  Nguyễn Quang 

Thông đại diện vốn của Eximbank tham gia vào HĐQT với vai trò Phó 

Chủ tịch HĐQT Bảo Long. 

 THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ông Nguyễn Văn Hùng  

Ông Nguyễn Văn Hùng tốt nghiệp cử nhân Tài chính – Ngân hàng và 

tham gia chƣơng trình sau đại học Fullbright Kinh tế học ứng dụng 

dành cho chính sách công. 

Ông Nguyễn Văn Hùng có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong 

ngành tài chính, ngân hàng. Trƣớc đây, Ông Nguyễn Văn Hùng làm 

việc tại Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam; Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

(SCB) và giữ các chức vụ trọng trách nhƣ: Phó/ Trƣởng phòng Giao 

dịch, Phó Giám đốc Chi nhánh An Đông, Trƣởng phòng Huy động và 

tiền gửi tiết kiệm Hội sở, Trƣởng phòng Nguồn vốn và Kinh doanh 

ngoại hối Hội sở, Kế toán trƣởng, Giám đốc Kế toán Hội sở và Phó 

Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB. Hiện nay, Ông Nguyễn Văn Hùng 

tham gia vào HĐQT Bảo Long với vai trò thành viên HĐQT kiêm Phó 

Tổng Giám đốc. 

 

THÀNH VIÊN HĐQT 

Ông Phạm Thế Tuân 

Ông Phạm Thế Tuân tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán. 

Ông Phạm Thế Tuân có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân 

hàng TMCP Ngoại thƣơng VN (Vietcombank). Ông Phạm Thế Tuân  

từng giữ các chức vụ: Kế toán trƣởng Shinhan VinaBank, Trƣởng 

phòng Kế toán tài chính Vietcombank – CN Tp. HCM, Trƣởng phòng 

Kế toán giao dịch Vietcombank – CN Tp. HCM, Phó Giám đốc ngân 

hàng Vietcombank – CN Tp. HCM, Thành viên Hội đồng thành viên 

NHTM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam. Hiện nay, Ông  Phạm Thế 

Tuân giữ chức vụ thành viên HĐTV Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt 

Nam, Ông Phạm Thế Tuân tham gia vào HĐQT Bảo Long với vai trò 

thành viên HĐQT độc lập. 
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THÀNH VIÊN HĐQT 

Ông Trần Văn Hồi  

Ông Trần Văn Hồi tốt nghiệp Cao học Quản trị kinh doanh (Post 

Graduate). 

Ông  Trần Văn Hồi có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm. 

Trƣớc đây, Ông Trần Văn Hồi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty 

Bảo hiểm Quảng Ninh (Bảo Việt Quảng Ninh), Giám đốc Công ty Bảo 

hiểm Hà Nội (Bảo Việt Hà Nội), Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám 

đốc thứ nhất, kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Liên doanh Bảo hiểm 

Quốc tế VN tại Tp.HCM; Phó Tổng Giám đốc Công ty mua bán nợ và 

tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp (DATC) Phó Trƣởng ban chỉ đạo, 

trực tiếp phụ trách thành lập Công ty TNHH MTV Tài chính Than – 

Khoáng sản VINACOMIN, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty 

TNHH MTV Tài chính Than – Khoáng sản VINACOMIN, Thành viên 

HĐQT Công ty CP Bảo hiểm Hàng Không. Hiện nay, Ông Trần Văn 

Hồi tham gia vào HĐQT Bảo Long với vai trò thành viên HĐQT. 

 THÀNH VIÊN HĐQT 

Ông Nguyễn Hữu Tuấn 

Ông Nguyễn Hữu Tuấn tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế,Cử nhân Luật. 

Ông Nguyễn Hữu Tuấn có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong 

ngành Tài chính, Chứng khoán. Trƣớc đây, Ông Nguyễn Hữu Tuấn có 

nhiều năm công tác tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp. HCM; 

Phó Trƣởng phòng Tƣ vấn, Giám đốc pháp lý và tuân thủ nội bộ Công 

ty Cổ phần Chứng khoán Tp. HCM; Giám đốc Tƣ vấn và tài chính 

doanh nghiệp Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt, Thành viên HĐQT 

kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán STSC. Ông Nguyễn 

Hữu Tuấn tham gia vào HĐQT Bảo Long với vai trò thành viên 

HĐQT. 
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4.3. Thông tin về Ban điều hành 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ông Phan Quốc Dũng 

Ông Phan Quốc Dũng tốt nghiệp Kỹ sƣ Hàng hải và tham gia chƣơng 

trình sau đại học Fullbright Kinh tế học ứng dụng dành cho chính sách 

công. 

Ông Dũng có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm 

trong và ngoài nƣớc. Trƣớc đây, ông từng đảm nhiệm các vị trí Trƣởng 

Phòng Bảo hiểm Hàng hóa, Trƣởng phòng Quản lý Nghiệp vụ, Trƣởng 

phòng bảo hiểm Tài sản kỹ thuật, Phó Giám đốc Sở giao dịch, Giám 

đốc Bảo Minh Bến Thành của Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Bảo 

Minh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông; Tổng 

giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Mạng Toàn Cầu; Phó Tổng Giám 

đốc Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd’s Thompson và 

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long. 

Hiện nay, Ông giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo 

Hiểm Bảo Long. 

 THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ông Nguyễn Văn Hùng 

Ông Nguyễn Văn Hùng tốt nghiệp cử nhân Tài chính – Ngân hàng và 

tham gia chƣơng trình sau đại học Fullbright Kinh tế học ứng dụng 

dành cho chính sách công. 

Ông Hùng có hơn 19 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính, 

ngân hàng. Trƣớc đây, Ông làm việc tại Ngân hàng Công thƣơng Việt 

Nam; Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và giữ các trọng trách sau: 

Phó/ Trƣởng phòng giao dịch, Phó Giám đốc Chi nhánh An Đông, 

Trƣởng phòng Huy động và tiền gửi tiết kiệm Hội sở, Trƣởng phòng 

Nguồn vốn và Kinh doanh ngoại hối Hội sở, Kế toán trƣởng, Giám đốc 

Kế toán Hội sở và Phó Tổng giám đốc SCB. 

Hiện nay, Ông Hùng tham gia vào HĐQT với vai trò thành viên HĐQT 

kiêm Phó Tổng giám đốc thuộc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo 

Long. 

  

 



16 
 

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 

Bà Phạm Minh Châm 

Bà Phạm Minh Châm tốt nghiệp Cử nhân Khoa Kế toán- Kiểm toán 

trƣờng Đại học Kinh tế  Quốc Dân; Thành viên Hội Kế toán công 

chứng Anh ACCA, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam VACPA. 

Bà Châm có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm 

toán. Bà đã giữ các chức vụ tại Công ty TNHH Ersnt & Young Việt 

Nam: Chuyên viên; Chủ nhiệm kiểm toán khối tài chính, ngân hàng. 

Hiện nay, Bà Châm đang giữ chức vụ Giám đốc tài chính  Tổng công ty 

cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long. 

 KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

Kế toán trưởng  

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga tốt nghiệp cử nhân Tài chính Kế toán – 

Trƣờng Đại học Kinh tế TPHCM và đƣợc đào tạo bồi dƣỡng Kế toán 

trƣởng. 

Bà Nga có hơn 18 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm. 

Trƣớc đây, Bà làm việc tại Công ty Bảo hiểm TPHCM, Công ty Bảo 

hiểm Bảo Minh Sài Gòn, Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Bến Thành, 

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông và giữ nhiều chức vụ quan trọng 

nhƣ: Phó Trƣởng phòng Kế toán, Giám đốc Tài chính – Kế toán. Hiện 

nay, Bà Nga đang giữ chức vụ Kế toán trƣởng thuộc Tổng Công ty Cổ 

phần Bảo hiểm Bảo Long 

 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ông Dương Quang Ngọc tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng 

thuộc Trƣờng Đại học Tài chính – Marketing. 

Ông Ngọc hơn 18 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm phi 

nhân thọ. Trƣớc đây, Ông từng giữ các chức vụ tại Bảo Long: Trợ lý 

Tổng giám đốc kiêm Trƣởng phòng Bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật, Phó 

Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban Dự án thuộc Tổng Công ty Cổ 

phần Bảo Hiểm Bảo Long. 

Hiện nay, Ông Ngọc đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thuộc Tổng 

công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long. 
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PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Phó Tổng giám đốc 

Ông Trần Thanh Nam tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, 

chƣơng trình Thạc sĩ Việt-Bỉ (MMVB2). 

Trƣớc đây, Ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Dự án Coca-Cola 

Beverages Vietnam Ltd, Giám đốc  Công ty TNHH XD & TM Giang 

Nam, Phó Giám đốc Công ty TNHH Bất Động sản Vinaland, Chánh 

văn phòng HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long, Phó 

Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long. 

Hiện nay, Ông Nam đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thuộc Tổng 

Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long. 

 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Bà Lưu Thi ̣ Tố Trinh 

Bà Lưu Thị Tố Trinh tốt nghiệp Cử nhân Ngân hàng – Trƣờng ĐH 

Ngân hàng TPHCM. 

Bà Trinh có hơn 19 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính, 

ngân hàng. Trƣớc đây, Bà làm việc tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập 

khẩu (Eximbank), Ngân hàng TMCP Nam Á, Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn (SCB) và giữ nhiều chức vụ quan trọng nhƣ: Kiểm tra viên – Kiểm 

tra nội bộ, Kiểm toán viên – Kiểm toán nội bộ tại Eximbank; Trƣởng 

phòng Quản lý tín dụng tại Nam Á; Trƣởng Phòng Quản lý Tín dụng, 

Trƣởng Ban Thƣ ký, Trợ lý Tổng Giám đốc, Giám đốc Sản phẩm 

Doanh nghiệp, Giám đốc Đầu tƣ tại SCB. 

Hiện nay, Bà Trinh đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thuộc Tổng 

công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long. 
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5. Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2017 

5.1. Mục tiêu phát triển giai đoạn 2016 - 2017 

Mục tiêu hoạt động của Bảo Long giai đoạn năm 2016 - 2017 là “Tăng trƣởng ổn định, bền 

vững trên cơ sở kiểm soát tốt rủi ro và hiệu quả”.  

5.2. Định hướng thực hiện giai đoạn 2016 - 2017 

Để đạt đƣợc mục tiêu đề ra, Bảo Long đƣa ra 3 nhóm định hƣớng nhƣ sau: 

Thứ nhất, tăng trƣởng doanh thu với tốc độ tối thiểu ngang bằng mặt bằng của thị trƣờng trên 

cơ sở phát huy đà tăng trƣởng hiện tại, khai thác tối đa mạng lƣới kinh doanh của SCB và 

đồng thời phát triển các kênh bán hàng mới nhƣ môi giới và Bancassurance.  

Thứ hai, tạo nền tảng bền vững để duy trì đƣợc tốc độ tăng trƣởng doanh thu từ phí bảo hiểm 

trong dài hạn theo hƣớng phát triển mạng lƣới bán lẻ. Triển khai các giải pháp để hỗ trợ cho 

hoạt động khai thác, bán hàng nhƣ nâng cao tính cạnh tranh và tính sẵn sàng của hệ thống sản 

phẩm, nâng cao mức độ nhận điện thƣơng hiệu của Bảo Long, xây dựng và từng bƣớc hoàn 

thiện chức năng quản lý và chăm sóc khách hàng.  

Thứ ba, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống trên cơ sở đánh giá lại và triển khai các 

biện pháp cải thiện, bao gồm rà soát lại quy trình quản lý nghiệp vụ và quản trị rủi ro, cơ chế 

quản trị điều hành tầm cao, hiệu quả sử dụng nguồn lực Công nghệ thông tin và đƣa vào ứng 

dụng trong thực tiễn.  

6. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng 

Chung tay xây dựng đất nƣớc giàu mạnh, tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động để giảm tỷ 

lệ thất nghiệp, giảm tỷ lệ ngƣời nghèo. 

Tiếp sức cho thế hệ trẻ tƣơng lai của đất nƣớc có điều kiện học tập, trao dồi kiến thức thông 

qua các công tác từ thiện hàng năm. 

Góp phần ổn định thị trƣờng bảo hiểm, phát triển kinh tế trong nƣớc. 

Đa dạng sản phẩm bảo hiểm để tạo ra nhiều sự lựa chọn cho khách hàng, chia sẻ rủi ro với 

cộng đồng. 

7. Các rủi ro 

Sự phục hồi kinh tế toàn cầu và kinh tế Việt Nam sau giai đoạn suy thoái cần khá nhiều thời 

gian nên sẽ ảnh hƣởng đến nhu cầu bảo hiểm trong tƣơng lai. Điều này lại gián tiếp khiến 

hoạt động kinh doanh bảo hiểm gặp rủi ro. 

Sự ấm lên toàn cầu, biến đổi khí hậu và môi trƣờng đang ngày càng đe dọa hoạt động kinh 

doanh nói chung và trực tiếp là hoạt động bảo hiểm vì đây là ngành kinh doanh rủi ro. 

Sự thay đổi các chính sách của Nhà nƣớc liên quan đến hoạt động bảo hiểm nói chung và bảo 

hiểm phi nhân thọ nói riêng. 
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Các sản phẩm, kênh phân phối bảo hiểm ngày càng đa dạng do yêu cầu của khách hàng và 

mối quan hệ gắn kết giữa các doanh nghiệp bảo hiểm - ngân hàng - quỹ đầu tƣ... để cùng liên 

kết tạo hiệu quả cho nhau. Do vậy, nếu không có những chiến lƣợc tốt thì Bảo Long sẽ chịu 

rủi ro về phát triển kinh doanh. 

PHẦN II – QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 

1. Thông tin cổ phiếu 

- Tên cổ phiếu:    Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long 

- Loại cổ phiếu:    Cổ phiếu phổ thông 

- Mệnh giá:    10.000 đồng/cổ phần 

- Tổng số cổ phần:  50.000.000 cổ phần 

2. Cơ cấu cổ đông 

2.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31/03/2016 

STT Cổ đông Số lượng cổ phiếu sở hữu 
Tỷ lệ 

(%) 

1 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 39.338.449 78,68 

2 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 3.812.160 7,62 

Tổng cộng 43.150.609 86,30 

2.2.   Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/03/2016 

STT Cổ đông Số lượng cổ phiếu sở hữu 
Tỷ lệ 

(%) 

1 Cổ đông trong nƣớc 49.989.645 99,98 

 
- Pháp nhân 44.004.314 88,01 

 
- Cá nhân 5.985.331 11,97 

2 Cổ đông nƣớc ngoài 10.355 0,02 

 
- Pháp nhân - -0 

 
- Cá nhân 10.355 0,02 

Tổng cộng 50.000.000 100 

3. Thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 

ĐHĐCĐ Bảo Long thƣờng niên năm 2015 tổ chức ngày 23/04/2015 đã thông qua phƣơng án 

tăng vốn điều lệ của Bảo Long từ 403.614 triệu đồng lên 500.000 triệu đồng. Trên cơ sở đó, 

Bảo Long đã hoàn tất hồ sơ tăng vốn trình Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nƣớc 

chấp thuận.  

Ngày 30/09/2015, Bộ Tài chính có công văn số 13661/BTC-QLBH của BTC về việc chấp 

thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của Bảo Long từ 403,614 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. 
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Ngày 09/10/2015, UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 

79/GCN-UBCK. 

Ngày 06/01/2016, Bảo Long đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ và đã gửi báo cáo kết quả phát 

hành cổ phiếu ra công chúng đến Ủy ban chứng khoán Nhà nƣớc và Bộ Tài chính. Theo đó, 

Bảo Long chính thức tăng vốn điều lệ từ 403,614 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng theo Giấy phép 

điều chỉnh số 71/GPĐC9/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 28/03/2016. 

4. Các đợt phát hành chứng khoán trong năm 2015 

Trong năm 2015, Bảo Long có 01 đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng với số lƣợng phát 

hành: 9.638.600 cổ phần. 

PHẦN III - HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

NĂM 2016 

1. Tổng quan thị trường Bảo hiểm Phi nhân thọ năm 2015 và dự báo năm 2016 

1.1. Hoạt động thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2015  

Năm 2015 đánh dấu một năm hoạt động với nhiều kết quả tích cực của ngành bảo hiểm phi 

nhân thọ. Theo ƣớc tính, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 31.375 tỷ đồng, tăng trƣởng 14%, 

cao nhất từ năm 2010 đến nay. 

Xét về thị phần, 5 doanh nghiệp đứng đầu thị trƣờng tiếp tục nắm giữ phần lớn thị phần và 

xoay quanh mức 62% với Bảo hiểm PVI vẫn dẫn đầu (20,0%), Bảo hiểm Bảo Việt về thứ nhì 

(18,9%), tiếp sau vẫn là  Bảo Minh (8,9%), PTI (7,6%) và PJICO (7,1%).  

Doanh thu toàn ngành chủ yếu vẫn đến từ 3 nghiệp vụ đó là bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm 

sức khỏe con ngƣời, bảo hiểm tài sản và thiệt hại chiếm 73% doanh thu toàn ngành… Trong 

đó, Nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới có doanh thu ƣớc đạt 9.416 tỷ đồng, tăng trƣởng 21,5% và 

chiếm tỷ trọng 30% doanh thu toàn ngành; nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe có doanh thu ƣớc đạt 

7.213 tỷ đồng, tăng trƣởng 20,5% và chiếm tỷ trọng 23% doanh thu toàn ngành; nghiệp vụ 

bảo hiểm tài sản và thiệt hại có doanh thu ƣớc đạt 6.383 tỷ đồng, tăng trƣởng 10,8% và chiếm 

tỷ trọng 20,3% doanh thu toàn ngành; các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 27% doanh thu 

toàn ngành. 
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Tƣơng ứng doanh thu toàn ngành đạt đƣợc trong năm 2015, theo thống kê tổng số tiền bồi 

thƣờng đã chi trả là 12.878 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thƣờng thực trên doanh thu là 41%, cao hơn tỷ lệ 

cùng kì năm 2014 (39%). Một số doanh nghiệp có tỷ lệ bồi thƣờng cao hơn 50%: Fubon 

(133,09%); Cathay (119,56%); UIC (85,28%); Phú Hƣng (82,62%); MSIG (82,52%); BVTM 

(70,53%); Liberty (57,89%). 

1.2. Dự báo hoạt động ngành bảo hiểm phi nhân thọ năm 2016 

Năm 2016, ngành bảo hiểm phi nhân thọ đứng trƣớc những cơ hội và thách thức từ nền kinh 

tế vĩ mô và chính sách của Chính phủ, cụ thể:  

Việc chuẩn bị triển khai các Hiệp định hội nhập kinh tế quốc tế - Việt Nam tham gia ký kết 

nhƣ TPP (Châu Á Thái Bình Dƣơng), EVFTA (EU), FTA (Hàn Quốc) sẽ tạo cơ sở để dòng 

vốn đầu tƣ từ nƣớc ngoài vào Việt Nam và hàng hóa Việt Nam mở rộng xuất khẩu ra thị 

trƣờng quốc tế, từ đó, gia tăng nhu cầu bảo hiểm để các doanh nghiệp bảo hiểm khai thác. 

Đồng thời, hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ còn có nhiều cơ hội để triển khai 

nhiều loại sản phẩm nhƣ bảo hiểm bắt buộc công trình xây dựng, trách nhiệm tƣ vấn khảo sát 

thiết kế, tai nạn ngƣời lao động trên công trƣờng, bảo hiểm khám chữa bệnh (theo Luật Khám 

chữa bệnh từ 1/6/2016); bảo hiểm nghề nghiệp của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

(theo Luật Đầu tƣ); bảo hiểm tài sản công (theo Luật Quản lý tài sản công)… 

Chế độ quản lý Nhà nƣớc về hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng sẽ đƣợc tăng cƣờng với 

việc sửa đổi bổ sung Nghị định thay thế các Nghị định hƣớng dẫn thi hành Luật Kinh doanh 

bảo hiểm, quy định điều kiện kinh doanh cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo 

hiểm thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, xử lý hình sự các hành vi trục lợi bảo hiểm. 

Từ đó, các doanh nghiệp bảo hiểm cần phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời 

nâng cao năng lực quản trị điều hành và năng lực cạnh tranh.  

Năm 2016 cũng là năm đƣợc dự đoán sẽ có những thay đổi lớn về cục diện cạnh tranh của 

những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trƣờng với sự gia nhập của các doanh 

nghiệp bảo hiểm nƣớc ngoài - là hiệu ứng của việc mở rộng hội nhập quốc tế, cải thiện hành 

lang pháp lý về đầu tƣ nƣớc ngoài; sự tái cấu trúc mạnh mẽ của đa số các doanh nghiệp bảo 

hiểm phi nhân thọ; xu hƣớng gắn kết toàn diện giữa các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 

và các định chế tài chính nhƣ ngân hàng, công ty quản lý quỹ…  

Trên cơ sở những cơ hội và thách thức nêu trên, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam dự đoán thị 

trƣờng bảo hiểm phi nhân thọ năm 2016 sẽ đạt mức tăng trƣởng 18%. 

2. Kết quả kinh doanh của Bảo Long năm 2015  

2.1. Về quy mô tài sản – nguồn vốn năm 2015 
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Quy mô Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2015 là 1.259.897 triệu đồng, tăng 19% so với năm 

2014. 

 

 

 

 

 

 

Nhìn chung, cơ cấu tài sản của Bảo Long tƣơng đối ổn định và không có sự dịch chuyển đáng 

kể. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất luôn là các khoản đầu tƣ tài chính (59%TTS); tiền và 

các khoản tƣơng đƣơng tiền (12%TTS).  

Cơ cấu nguồn vốn không thay đổi lớn so với năm 2014, vốn chủ sở hữu và quỹ dự phòng vẫn 

chiếm tỷ trọng đa số khoảng 80% tổng nguồn vốn cho thấy khả năng tự chủ tài chính của Bảo 

Long ở mức khá cao. 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 413.101 triệu đồng, tăng 21% so với năm 2014 giúp tăng 

cƣờng khả năng thanh toán kịp thời của Bảo Long cho các tổn thất lớn phát sinh, đồng thời 

tạo ra thế mạnh cạnh tranh và tính linh hoạt trong hoạt động đầu tƣ, kinh doanh, phù hợp với 

tình hình thị trƣờng. 

2.2. Về kết quả kinh doanh năm 2015 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu KH 2015 

 (triệu đồng) 

TH 2015  

(triệu đồng) 

% Hoàn 

thành KH 

2015 

LN gộp từ hoạt động KDBH gốc 106.500 97.476 92% 

LN gộp từ hoạt động nhận tái  (9.000) (10.312) 115% 

LN nhuận gộp từ hoạt động tài chính 53.000 57.114 108% 
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Chi phí quản lý doanh nghiệp 133.000 125.609 94% 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 17.500 20.220 116% 

Tổng thể, kết quả hoạt động kinh năm 2015 đạt kế hoạch đề ra, tổng lợi nhuận kế toán trƣớc 

thuế đạt 20.220 triệu đồng, tƣơng ứng với 116% kế hoạch. Kết quả của từng chỉ tiêu hoạt 

động cụ thể nhƣ sau:  

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc 

Doanh thu từ phí bảo hiểm 

Về tăng trƣởng doanh thu, doanh thu từ phí bảo hiểm gốc đạt 567.260 triệu đồng, tăng trƣởng 

14% so với năm 2014, hoàn thành 102% kế hoạch doanh thu 2015. Trong đó, mảng XCG, Tài 

sản – trách nhiệm – Kỹ thuật và Hàng hóa là 3 mảng chiếm tỷ trọng khá lớn khoảng 87% 

trong cơ cấu doanh thu của Bảo Long. 

Chi phí bồi thường 

Tỷ lệ bồi thƣờng của toàn hệ thống đã không đạt đƣợc tỷ lệ bồi thƣờng kỳ vọng do nhiều vụ 

bồi thƣờng lớn liên tiếp xảy ra, đặc biệt là trong khoảng thời gian 6 tháng đầu năm, dẫn đến tỷ 

lệ bồi thƣờng tăng cao. 

Tỷ lệ bồi thƣờng có bao gồm ƣớc dự phòng bồi thƣờng trên doanh thu tăng từ 27% tại thời 

điểm 31/12/2014 lên đến 35% tại thời điểm 31/12/2015. Tƣơng tự, tỷ lệ bồi thƣờng thuộc 

trách nhiệm giữ lại/ trên doanh thu giữ lại tăng từ 39% lên 42%.  

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhận tái 

Năm 2015, doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt 35.219 triệu đồng, hoàn thành 88% kế hoạch (kế 

hoạch nhận tái năm 2015 là 40 tỷ).  

Chi bồi thƣờng bảo hiểm nhận tái (bao gồm thu đòi ngƣời thứ 3 và giá trị dự phòng bồi 

thƣờng) là 35.996 triệu đồng, tƣơng đƣơng 216% tổng chi bồi thƣờng kế hoạch năm 2015 (kế 

hoạch chi bồi thƣờng nhận tái là 16.628 triệu đồng).  

Trong đó, tổn thất từ các vụ bồi thƣờng của hợp đồng nhận tái từ năm 2013 trở về trƣớc là 

24.724 triệu đồng, hợp đồng nhận tái năm 2014 là 10.245 triệu đồng và hợp đồng nhận tái 

năm 2015 là 1.027 triệu đồng.  

Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2015 là 125.609 triệu đồng, bao gồm 2 cấu phần là 

chi phí tại Trụ sở chính và chi phí tại các Đơn vị thành viên. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp tại các Đơn vị thành viên là 62.046 triệu đồng, là một phần 

trong định mức chi phí kinh doanh năm 2015 đƣợc giao. 

Chi phí quản lý tại Trụ sở chính bao gồm: Chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 

(5.163 triệu đồng) và chi phí quản lý khác (58.400 triệu đồng). Chi phí này tăng 13% so với 

cùng kỳ năm 2014 và nằm trong kế hoạch do năm 2015 đã đƣợc dự kiến là năm phát sinh 

nhiều khoản chi bất thƣờng (chi phí sự kiện, chi phí thay đổi/ bổ sung nhân sự).  
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Lợi nhuận kế toán 

Năm 2015, lợi nhuận hoạt động tài chính vƣợt kế hoạch, hoạt động kinh doanh bảo hiểm với 

doanh thu vƣợt kế hoạch nhƣng tỷ lệ bồi thƣờng tăng cao dẫn đến lợi nhuận trƣớc thuế công 

ty đạt 20.220 triệu đồng, giảm 38% so với năm 2015 (32.776 triệu đồng) và hoàn thành 116% 

so với kế hoạch. 

2.3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án 

ĐVT: tỷ đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 
Tăng/giảm 

so với 2014 

Tỷ lệ hoàn thành 

kế hoạch năm 2015 

Nguồn vốn đầu tƣ 622 780 25,40%  

Lợi nhuận đầu tƣ tài chính 53 57 7,55% 108% 

Tỷ suất lợi nhuận đầu tƣ 8,5% 8,4% (1,18%)  

Tổng nguồn vốn đầu tƣ năm 2015 đạt 780 tỷ đồng, tăng 25,40% so với cùng kỳ 2014 (622 tỷ 

đồng). Tính từ đầu năm, tổng nguồn vốn đầu tƣ tăng 158 tỷ đồng. Nguồn vốn tăng chủ yếu là 

do đƣợc bổ sung từ lãi đầu tƣ, nguồn tiền nhàn rỗi trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm và 

vốn chủ sở hữu.  

Trong cơ cấu danh mục đầu tƣ thì tiền gửi ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng đa số (56%) trong 

tổng danh mục, phần còn lại là đầu tƣ chứng chỉ tiền gửi, chứng khoán niêm yết, trái phiếu 

doanh nhiệp, góp vốn nên tƣơng đối an toàn đáp ứng nhu cầu thanh khoản khi cần thiết. 

Thu nhập hoạt động đầu năm 2015 đạt 57 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ 2014 (53 tỷ đồng). 

Trong đó, lợi nhuận từ các khoản đầu tƣ lãi suất cố định bao gồm tiền gửi NH, chứng chỉ tiền 

gửi, trái phiếu doanh nghiệp đạt xấp xỉ 50.002 triệu đồng, hiệu suất sinh lời bình quân đạt 

8,4%. Ngoài ra, với việc mở rộng kênh đầu tƣ vào thị trƣờng chứng khoán niêm yết bƣớc đầu 

đã có những kết quả nhất định. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tƣ cổ phiếu niêm yết, repo chứng 

khoán đạt 7.112 triệu đồng, hiệu suất sinh lời bình quân 15%.  

Trên cơ sở xem xét những yếu tố thị trƣờng cũng nhƣ hoạt động nội tại của Bảo Long, xu 

hƣớng đầu tƣ năm 2016 một mặt Bảo Long tái cơ cấu đối với danh mục hiện tại, mặt khác sẽ 

STT Danh mục đầu tư 

Lợi nhuận 

Kế hoạch 2015 

(triệu đồng) 

Lợi nhuận 

Thực hiện 2015 

(triệu đồng) 

Tỷ lệ  

hoàn thành 

kế hoạch 

1 TGNH 28.000 36.859 132% 

2 Chứng chỉ TG 5.000 7.585 152% 

3 Trái phiếu doanh nghiệp  12.000 5.558 46% 

4 Đầu tƣ chứng khoán 8.000 7.112 89% 

Toàn danh mục 53.000 57.114 108% 
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tiếp tục mở rộng kênh đầu tƣ trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ để hƣởng lợi từ 

xu hƣớng tích cực của lãi suất thị trƣờng. Ngoài ra, với việc mở rộng kênh đầu tƣ vào thị 

trƣờng chứng khoán kể từ năm 2015 bƣớc đầu đã có những kết quả nhất định. Tiếp bƣớc đà 

tăng trƣởng của năm 2015, năm 2016 Bảo Long cũng xem xét mở rộng hoạt động này để đem 

lại tỷ suất sinh lợi cao hơn trong bối cảnh TTCK năm 2016 đang đƣợc đánh giá là một kênh 

đầu tƣ hấp dẫn.  

3. Những cải tiến về tổ chức, chính sách, quản lý trong năm 2015  

3.1. Công tác Tổ chức và nhân sự 

Năm 2015, trong tiến trình tái cơ cấu toàn hệ thống, Bảo Long đã hoàn thành việc sắp xếp lại 

các Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính theo hƣớng tinh gọn và hiệu quả thông qua các hoạt động 

nhƣ:  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các Ban/Trung tâm tại Trụ sở 

chính; Thành lập các Ban, bộ phận còn thiếu  (Ban Phát triển kinh doanh, Ban Quản lý rủi ro 

và tuân thủ, Trung tâm chăm sóc khách hàng, Ban Truyền thông & Marketing). 

Về công tác Nhân sự, Bảo Long đã và đang từng bƣớc hoàn thiện công tác quản trị nguồn 

nhân lực thông qua việc xây dựng bảng tiêu chuẩn chức danh, thang bậc chuyên môn và xây 

dựng quy chế tiền lƣơng, khen thƣởng cho toàn hệ thống. 

3.2. Công tác Phát triển mạng lưới kinh doanh 

Năm 2015, Bảo Long đã gặt hái đƣợc nhiều thành công trong công tác phát triển mạng lƣới 

kinh doanh, cụ thể: 

Bảo Long đã thành lập thêm 9 Công ty thành viên mới, bao gồm: Bảo Long Thanh Hóa, Bảo 

Long Thái Nguyên, Bảo Long Bến Thành, Bảo Long Bình Định, Bảo Long Phú Thọ, Bảo 

Long Bình Thuận, Bảo Long Quảng Ngãi, Bảo Long Cà Mau, Bảo Long Tân Sơn nhất. 9 

Công ty thành viên này cùng với 4 Công ty thành viên thành lập thêm trong Quý 1- 2016 đã  

nâng tổng số Công ty thành viên của toàn hệ thống lên 34 đơn vị. 

Song song với việc thành lập các mạng lƣới mới, Bảo Long thực hiện rà soát và sắp xếp lại 

các đơn vị thành viên yếu, bƣớc đầu Bảo Long Long An sau khi thực hiện tái cơ cấu đã đạt 

kết quả tích cực khi hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu năm 2015. 

Bên cạnh đó, kế hoạch chuẩn hóa mô hình hoạt động của các đơn vị thành viên cũng hoàn 

thành trong năm 2015: Ban hành quy định phân hạng đơn vị, đánh giá và đƣa ra mô hình 

chuẩn cho từng hạng. 

Ngoài ra, Bảo Long cũng rất tích cực triển khai phát triển các kênh khai thác hiện đại nhƣ: 

triển khai kênh bán hàng qua môi giới, thành lập Ban Dịch vụ KHDN chuyên triển khai các 

dự án lớn, đẩy mạnh khai thác qua Bancassurance. 

3.3. Công tác Phát triển sản phẩm 

Với mục tiêu nâng cao tính cạnh tranh và tính sẵn sàng của sản phẩm khi cung cấp ra thị 

trƣờng, năm 2015 Bảo Long đã ban hành các hƣớng dẫn đối với các nhóm sản phẩm hiện hữu 
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cũng nhƣ đã xây dựng và triển khai sản phẩm Bảo Tâm An, Du lịch trong khuôn khổ dự án 

hợp tác với DM. 

Bên cạnh đó, Bảo Long không ngừng đa dạng hóa các sản phẩm thông qau việc triển khai sản 

phẩm bảo hiểm nông nghiệp nhƣ Macca, bảo hiểm rau sạch, sản phẩm bảo hiểm “An tâm tín 

dụng” kết hợp với các ngân hàng. 

3.4. Công tác Marketing, bán hàng và chăm sóc khách hàng 

Bảo Long đã tổ chức thành công Chƣơng trình kỷ niệm 20 năm thành lập công ty gắn liền với 

các chƣơng trình bán hàng, phong trào thi đua trên toàn hệ thống. 

Ngoài ra, nhằm nâng cao mức độ nhân diện thƣơng hiệu trên thị trƣờng, Bảo Long đã xây 

dựng bộ tài liệu bán hàng điện tử (eBrochure)  để truyền tải thông điệp, thƣơng hiệu của Công 

ty một cách chuyên nghiệp. 

Song song với việc phát triển thƣơng hiệu, Bảo Long cũng tập trung vào công tác chăm sóc 

khách hàng để hỗ trợ tối đa cho hoạt động khai thác và nâng cao vị thế cạnh tranh của Bảo 

Long trên thị trƣờng. Các hoạt động cụ thể nhƣ: Ban hành quy tắc ứng xử phối hợp bán hàng 

và chăm sóc khách hàng trong toàn hệ thống; Triển khai Contact center trên cơ sở kết nối 

Contact center của SCB. 

3.5. Công tác Quản trị điều hành 

Nhằm mục tiêu nâng cao tính tổ chức, kỷ luật và hiệu quả của quy trình quản trị điều hành, 

năm 2015 Bảo Long đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể: quy định về lƣu chuyển 

hồ sơ và thông tin nội bộ đã đƣợc xây dựng và triển khai giữa các đơn vị thành viên với các 

Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính. Bƣớc đầu, Quy định này đã góp phần cải thiện chất lƣợng và 

tốc độ lƣu chuyển thông tin trong toàn hệ thống. Ngoài ra, Bảo Long cũng đã xây dựng hệ 

thống báo cáo quản trị đƣợc thiết lập cho mục đích quản trị của Ban điều hành.  

3.6. Công tác Quản lý nghiệp vụ 

Với mục tiêu của công tác Quản lý nghiệp vụ trong năm 2015 là “Nâng cao chất lƣợng quản 

lý nghiệp vụ để đảm bảo các quy trình kinh doanh đƣợc vận hành một cách hiệu quả, giảm 

thiểu rủi ro và đáp ứng đƣợc yêu cầu của chiến lƣợc kinh doanh đặt ra”, Bảo Long đã thực 

hiện các hoạt động cụ thể để hoàn thành mục tiêu đặt ra, nhƣ: 

- Tách bạch giữa chức năng khai thác và chức năng quản lý nghiệp vụ; 

- Xây dƣṇg quy tắc và phí bảo hiểm vâṭ chất xe thống nhất toàn thi ̣ trƣờng ; 

- Hƣớng dẫn, hỗ trợ các Công ty thành viên trong công tác khai thác, đƣa ra phƣơng án 

chào phí cạnh tranh.  

- Thƣờng xuyên giám sát, kiểm tra tính tuân thủ về quy trình nghiệp vụ, công tác khai 

thác – giám định – bồi thƣờng của từng đơn vị. Qua đó chấn chỉnh lại những vấn đề còn 
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thiếu sót của đơn vị, đồng thời hƣớng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thực hiện đúng quy trình 

nghiệp vụ. 

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2016  

4.1. Các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2016 

4.1.1. Mục tiêu 

“Tăng trƣởng nhanh, bền vững trên cơ sở kiểm soát tốt rủi ro và hiệu quả” 

4.1.2. Giải pháp kinh doanh năm 2016 

Năm 2016, Bảo Long tập trung vào 10 nhóm giải pháp kinh doanh sau: 

 Nhóm 1 - Bán hàng: tiếp tục phát triển mạnh mạng lƣới bán lẻ truyền thống, đồng thời 

triển khai và phát triển có chọn lọc/ trọng tâm các kênh phân phối mới; 

 Nhóm 2 - Cơ chế/định mức tài chính: phù hợp với chiến lƣợc phát triển, giảm thiểu 

mâu thuẫn về lợi ích;  

 Nhóm 3 - Chính sách khách hàng: thiết lập nguyên tắc ứng xử và quy trình vận hành 

phù hợp, có chọn lọc theo từng nhóm/ đối tƣợng khách hàng;  

 Nhóm 4 - Dịch vụ sau bán: tổ chức lại và nâng cao chất lƣợng phục vụ của hệ thống 

giám định, bồi thƣờng;  

 Nhóm 5 - Hoạt động quản lý: củng cố, đổi mới, tổ chức lại hoạt động kinh doanh khai 

thác bảo hiểm 

 Nhóm 6 -  Nhân sự: nâng cao chất lƣợng nhân sự kèm theo việc xây dựng cơ chế/ chính 

sách quản trị nguồn nhân lực phù hợp 

 Nhóm 7 - Quản lý rủi ro: tạo sự chủ động và có kiểm soát của mọi mặt hoạt động kinh 

doanh trong điều kiện tăng trƣởng doanh thu nhanh thông qua khung quản trị rủi ro, quy 

trình và công cụ quản trị rủi ro phù hợp.  

 Nhóm 8 -  Quản lý chi phí: đảm bảo không thất thoát chi phí ở mọi khâu của quá trình 

hoạt động kinh doanh 

 Nhóm 9 -  Thông tin quản trị: đảm bảo sự kịp thời, thông suốt và chính xác của thông 

tin trong quá trình vận hành 

 Nhóm 10 - Năng lực tài chính: tiếp tục nâng cao vốn điều lệ để theo kịp và đón đầu 

những cơ hội/ thách thức của thị trƣờng.  

4.2. Kế hoạch tài chính năm 2016 

Chỉ tiêu 

TH 2015 

(triệu 

đồng) 

KH 2016 

(triệu 

đồng) 

% Tăng 

trưởng 

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm    

- Doanh thu phí bảo hiểm 602.527  802.500  33% 
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- Chi phí trích lập dự phòng phí (29.750) (84.500) 184% 

- Chi bồi thƣờng (bao gồm trích lập DP BT) (237.075) (283.500) 20% 

- Chi phí tái bảo hiểm (52.043) (73.900) 42% 

- Chi phí hoa hồng bảo hiểm (57.563) (75.000) 30% 

- Chi phí bán hàng và quản lý tại các ĐVTV  (191.317) (265.200) 39% 

- Chi phí khác hoạt động kinh doanh BH (9.994) (11.200) 12% 

- Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 19.954  9.200  (54%) 

Hoat động đầu tư tài chính    

- Doanh thu  68.786  80.000  16% 

- Chi phí (9.906) (5.000) (50%) 

- Lợi nhuận gộp từ hoạt động đầu tư tài chính 58.880  75.000  27% 

Thu nhập từ hoạt động khác (214) -     

Chi phí quản lý doanh nghiệp tại TSC (58.400) (75.400) 29% 

Hiệu quả kinh doanh trước trích lập dự phòng phí và thuế 49.970 93.259 87% 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 20.220  8.800  (56%) 

Quy mô tài sản và nguồn vốn 

Chỉ tiêu 
TH 2015 

(triệu đồng) 

KH 2016 

(triệu đồng) 

% Tăng 

trưởng 

Quỹ dự phòng nghiệp vụ 413.101  500.379  21% 

Vốn chủ sở hữu (*) 436.517  600.000  37% 

Danh mục đầu tƣ 780.212  1.058.000  28% 

Tổng tài sản 1.259.897  1.600.000  27% 

(*) Số thực là 500 tỷ đồng, tuy nhiên tại ngày 31/12/2015 giá trị vốn tăng đang treo phải trả, 

chờ giấy phép điều chỉnh của BTC. 

PHẦN IV – ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 

1. Đánh giá hoạt động của Bảo Long 

Chi tiết nêu tại Phần III- Mục 2 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

Trên cơ sở các mục tiêu chiến lƣợc đã đƣợc ĐHĐCĐ thông qua, năm 2015 Hội đồng Quản trị 

luôn theo dõi, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc để triển khai và hoàn 

thành các mục tiêu trọng yếu nhƣ sau: 

- HĐQT thực hiện thƣờng xuyên việc đánh giá công tác triển khai các Nghị quyết, Quyết 

định của HĐQT ban hành; đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh hàng tháng, hàng 

quý của Tổng Công ty. Cùng với Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, trực tiếp kiểm tra tình 

hình hoạt động của các công ty thành viên để hoàn thiện chủ trƣơng chung và góp phần 

thúc đẩy kinh doanh, tháo gỡ vƣớng mắc. 

- HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp để 

hoàn thành Kế hoạch kinh doanh năm 2015 do Đại hội đồng cổ đông giao; chấn chỉnh 

hoạt động nhận tái bảo hiểm, hạn chế nhận các nghiệp vụ có nhiều rủi ro. 

- HĐQT đã chủ trƣơng tập trung hơn nữa công tác quản trị rủi ro, thành lập Khối Quản lý 

rủi ro, Ban Quản lý rủi ro và tuân thủ, ban hành các quy trình, quy chế quản trị - quản lý 

kiểm soát rủi ro; tăng cƣờng kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế này 
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trong mọi mặt hoạt động của Tổng Công ty. Thƣờng xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất 

các đơn vị, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro cho Tổng Công ty. 

- Trong năm 2015, HĐQT thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT quản lý chuyên biệt 

theo quy định của pháp luật, các Ủy ban hoạt động rất tích cực và hiệu quả trong năm 

qua và hoàn thành nhiệm vụ tham mƣu của mình với HĐQT trong việc đƣa ra các ý kiến 

chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh cũng nhƣ quản trị rủi ro của bảo 

hiểm. 

- Phát triển mạng lƣới kinh doanh: năm 2015, HĐQT đã giao Ban Tổng giám đốc thực 

hiện xin phép Bộ Tài chính về các thủ tục pháp lý nhƣ: Thành lập mới 09 công ty thành 

viên ở các vùng có tiềm lực kinh tế nhƣ: Thanh Hoá, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Bình 

Định… thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Công ty thành viên và tính đến nay mạng lƣới 

hoạt động của Bảo Long gồm có 01 Văn phòng đại diện và 34 công ty thành viên; chỉ 

đạo Ban điều hành tích cực tìm kiếm nhân sự tốt và linh hoạt trong bổ nhiệm/miễn 

nhiệm nhân sự. 

- Tăng vốn điều lệ Bảo Long lên 500 tỷ: thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thƣờng niên, 

HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý trình Bộ Tài chính 

chấp thuận tăng vốn điều lệ của Bảo Long từ 403.614.000.000 đồng lên 

500.000.000.000 đồng 

3. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2016 

3.1. Quản trị điều hành 

- Chỉ đạo quản trị hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty phù hợp với các quy định pháp 

luật, điều chỉnh linh hoạt các chiến lƣợc kinh doanh của Tổng Công ty phù hợp từng giai 

đoạn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. 

- Tăng cƣờng công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài 

chính toàn hệ thống an toàn, hiệu quả. 

- Tiếp tục chủ trƣơng quản lý nghiệp vụ và quản lý tài chính thông qua công cụ hỗ trợ là 

phần mềm quản lý, chống trục lợi bảo hiểm, tái cơ cấu sản phẩm theo hƣớng tập trung 

vào các nghiệp vụ có hiệu quả, điều chỉnh và có giải pháp phù hợp đối với nghiệp vụ tái 

bảo hiểm là nguyên nhân gây lỗ hoạt động bảo hiểm, phát triển nghiệp vụ bảo hiểm mới, 

nghiên cứu phát triển kênh phân phối trên cơ sở hợp tác và tận dụng những lợi thế của 

các cổ đông ngân hàng.  

- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Bảo Long lên 600 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực 

tài chính của Bảo Long, tăng hạn mức giữ lại của nghiệp vụ tái bảo hiểm, đảm bảo vốn 

điều lệ Bảo Long đủ điều kiện để cấp bảo hiểm tài sản công cho các cơ quan nhà nƣớc, 

các đơn vị sự nghiệp hành chính… khi Luật bảo hiểm công đƣợc ban hành. 
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- Quản trị doanh nghiệp theo hƣớng hiện đại hoá kết hợp với việc xây dựng một tập thể 

CBNV năng động, sáng tạo, trí tuệ, tiến tới xây dựng đƣợc một sức mạnh văn hoá doanh 

nghiệp mang dấu ấn Bảo Long, nâng cao vị trí của mình trên thị trƣờng bảo hiểm. 

- Tăng cƣờng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nƣớc để tìm kiếm các cơ hội hợp tác 

đầu tƣ, kinh doanh. 

3.2. Đào tạo nhân sự, phát triển mạng lưới kinh doanh 

- Từng bƣớc xây dựng nguồn nhân sự chuyên nghiệp thông qua công tác tìm ngƣời tài 

năng, bố trí cán bộ theo nguyên tắc có dự bị, kế thừa, quan tâm cán bộ trẻ có trình độ 

phẩm chất đạo đức tốt. 

- Thƣờng xuyên mở lớp đào tạo tập huấn cho CBNV. 

- Xây dựng môi trƣờng làm việc đoàn kết, có phấn đấu cạnh tranh để thăng tiến. 

- Tiếp tục phát triển mạng lƣới có trọng tâm, hƣớng đến tổ chức liên kết vùng, liên kết 

khu vực để tăng cƣờng sức cạnh tranh. 

- Thông qua mở rộng mạng lƣới, gia tăng hoạt động và các giải pháp truyền thông, đặc 

biệt gắn bó với các sự kiện của Ngân hàng TMCP Sài Gòn; Bảo Long phải quyết liệt 

hơn nữa để quảng bá thƣơng hiệu, tăng cƣờng độ nhận biết về tên tuổi của Bảo Long, có 

điều tra đánh giá vào cuối năm 2016. 

Năm 2016 là năm Bảo Long có nhiều nỗ lực đầu tƣ phát triển bề rộng và cả chiều sâu chất 

lƣợng, HĐQT sẽ có chỉ đạo sâu sát và toàn diện hơn nữa để tạo một vị thế mới cho Bảo Long, 

làm tiền đề phát triển bền vững và mạnh mẽ cho 2017 và những năm kế tiếp. 

PHẦN V – BÁO CÁO HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

1. Quản trị doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững 

Đối với doanh nghiệp nói chung và Bảo Long nói riêng, vấn đề phát triển bền vững là trách 

nhiệm của cả tập thể CBNV. Nhận biết đƣợc tầm quan trọng đó, trong quá trình hoạt động 

Bảo Long đã xác định 3 yếu tố then chốt quyết định sự phát triển bền vững của mình là nâng 

cao năng lực hoạt động, đóng góp xã hội  - cộng đồng và bảo vệ môi trƣờng. Trong đó, Bảo 

Long cũng đã xác định để phát triển bền vững trong dài hạn, góp phần xây dựng, củng cố 

niềm tin của khách hàng, nhà đầu tƣ, cổ đông và đóng góp cho xã hội – cộng đồng thì quản trị 

doanh nghiệp là yếu tố cốt lõi quyết định.  

Nhận biết đƣợc tầm quan trọng của quản trị doanh nghiệp, trong năm 2015 Bảo Long đã rà 

soát và ban hành mô hình tổ chức mới trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật Việt 

Nam và tiếp cận các chuẩn mực quốc tế nhằm kiện toàn bộ máy hoạt động, đảm bảo tính 

minh bạch trong việc quản lý, điều hành, phân cấp, ủy quyền và các nguyên tắc về kiểm tra, 

kiểm soát,... từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, 

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Các khối nghiệp vụ chuyên trách (tài 

chính, quản trị rủi ro, kế toán, kinh doanh, phát triển kinh doanh, hỗ trợ, hỗ trợ kinh doanh, 
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nghiệp vụ) và các Công ty thành viên. Song song đó, Bảo Long cũng đã ban hành một hệ 

thống các quy chế, quy định nội bộ nhằm tạo ra một cơ chế quản trị thống nhất và xuyên suốt 

để kiểm soát, giám sát hoạt động của mình một cách chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả, 

góp phần đảm bảo lợi ich của cổ đông và hài hòa với lợi ich của các bên liên quan bao gồm 

khách hàng, ngƣời lao động và cộng đồng. 

2. Xây dựng mối quan hệ bền vững với các bên liên quan 

2.1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước  

Bảo Long xác định việc tuân thủ quy định của Nhà nƣớc, đồng thời xây dựng các cơ hội trao 

đổi hợp tác giữa Bảo Long và các Cơ quan ban ngành sẽ hỗ trợ tích cực cho sự phát triển bền 

vững của Bảo Long. Bảo Long đã, đang và sẽ thƣờng xuyên cập nhật thông tin và đóng góp ý 

kiến thông qua Hiệp Hội Bảo Hiểm; cử CBNV tham gia các Hội thảo chuyên ngành về bảo 

hiểm, Hội thảo liên quan tới phổ biến những sửa đổi, bổ sung về chính sách,  pháp luật bảo 

hiểm của Nhà nƣớc,... để tăng cƣờng trao đổi cũng nhƣ đƣa ra những ý kiến đóng góp mang 

tính thiết thực và hỗ trợ cho sự phát triển của Bảo Long nói riêng và của toàn ngành bảo hiểm 

nói chung. 

2.2. Đối với cổ đông, nhà đầu tư 

Quan hệ cổ đông đóng vai trò then chốt giúp Bảo Long thu hút nguồn vốn hỗ trợ các kế hoạch 

kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô mạng lƣới hoạt động …và giữ vững 

thị phần trong điều kiện thị trƣờng bảo hiểm cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, dòng 

vốn chỉ thực sự tìm đến khi Bảo Long tạo dựng đƣợc niềm tin với nhà đầu tƣ, cổ đông bằng 

tầm nhìn phát triển bền vững và hiệu quả. Chính vì vậy, năm 2016 Bảo Long tiếp tục tập 

trung xây dựng thƣơng hiệu uy tín đi đôi với việc tạo dựng niềm tin bền vững với nhà đầu tƣ, 

cổ đông thông qua các giải pháp, chiến lƣợc: 

- Thực hiện quản trị Công ty tốt để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận 

nguồn vốn, giảm chi phí vốn cũng nhƣ tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tƣ. 

- Phát triển bền vững, kinh doanh hiệu quả và uy tín trên thị trƣờng. 

- Tối đa hóa giá trị và lợi ích cho Cổ đông.  

- Xây dựng niềm tin và sự trung thành của các nhà đầu tƣ, cổ đông lớn.  

- Tạo lập các kênh thông tin để nhà đầu tƣ, cổ đông có thể tiếp cận dễ dàng, không phân 

biệt cổ đông lớn nhỏ. 

- Xây dựng mối quan hệ lâu dài với các nhà đầu tƣ, cổ đông hiện hữu, tập trung duy trì và 

nâng cao các kênh đối thoại mở và liên tục với các bên liên quan. 

- Chuyển tải hiệu quả, kịp thời các chiếc lƣợc mang lại giá trị cho nhà đầu tƣ, cổ đông. 

- Minh bạch cơ chế tài chính, hiệu quả kinh doanh tạo nguồn thông tin chính xác cho các 

nhà đầu tƣ, cổ đông có nhu cầu đầu tƣ vào Bảo Long. 
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- Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển với nhà đầu tƣ, cổ đông và cam kết trở thành 

“Ngƣời đồng hành số 1, Ngƣời bạn tin cậy, đồng hành – đồng chia sẻ” của nhà đầu tƣ, 

cổ đông; luôn gia tăng các giá trị đầu tƣ hấp dẫn và bền vững. 

2.3. Đối với khách hàng 

Với phƣơng châm “Đồng hành, đồng chia sẻ” Bảo Long không ngừng cải tiến để mang lại 

dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng của mình. Trong năm 2015, Bảo Long đã triển khai và đƣa 

vào hoạt động Trung tâm Chăm sóc Khách hàng để hỗ trợ tƣ vấn, giải đáp các thắc mắc liên 

quan đến sản phẩm/dịch vụ của Bảo Long, cũng nhƣ tiếp nhận khai báo tai nạn của khách 

hàng, nhanh chóng điều phối giám định đến hiện trƣờng để ghi nhận các vụ tổn thất, xử lý bồi 

thƣờng cho khách hàng một cách nhanh chóng. Ngoài việc đầu tƣ hệ thống contact centre cho 

Trung tâm Chăm sóc Khách hàng, Bảo Long cũng chú trọng nâng cao chất lƣợng nguồn nhân 

lực, tất cả CBNV của Trung tâm Dịch vụ Khách hàng đều đƣợc đào tạo bài bản, chuyên 

nghiệp để có thể giải đáp, tƣ vấn mọi yêu cầu của Khách hàng.  

Bên cạnh đó, để có thể khai thác và cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất cho khách hàng, Bảo 

Long ngày càng mở rộng mạng lƣới trải khắp các tỉnh thành trong cà nƣớc. Trong năm 2015 

và Quý 1/2016, Bảo Long đã mở rộng thêm mạng lƣới các công ty thành viên, nâng số công 

ty thành viên từ 22 lên 34 đơn vị thành viên. Định hƣớng trong thời gian tới, các công ty 

thành viên của Bảo Long sẽ có mặt khắp các tỉnh thành trong cả nƣớc. 

Với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, các dịch vụ sau khi xảy ra tổn thất cần đƣợc giải quyết 

nhanh chóng để đảm bảo lợi ích cao nhất cho khách hàng, Trong thời gian qua, Bảo Long 

luôn cải tiến các quy trình giám định – bồi thƣờng theo hƣớng nhanh gọn và hiệu quả, nhằm 

giảm bớt thủ tục hành chính và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Bên cạnh đó, 

với tinh thần phục vụ “đồng hành, đồng chia sẻ”, CBNV Bảo Long luôn làm tốt vai trò đồng 

hành và hỗ trợ khách hàng, chủ động thực hiện tốt các trách nhiệm của Bảo Long trƣớc các 

thiệt hại do rủi ro bất ngờ của khách hàng. 

2.4. Đối với người lao động 

Với 20 năm tồn tại và phát triển, từ Doanh nghiệp Bảo hiểm đầu tiên đƣợc thành lập tại Việt 

Nam đến hôm nay Bảo Long đã từng bƣớc phát triển mạnh mẽ hơn và đạt đƣợc những thành 

công nhất định trong ngành kinh doanh Bảo hiểm phi nhân thọ. Trong đó, yếu tố cốt lõi góp 

phần quan trọng trong sự thành công của Bảo Long đó chính là Nguồn nhân lực. "Con ngƣời 

là tài sản vô giá" - nhận thức đƣợc điều này, Bảo Long cam kết xây dựng các chính sách nhân 

sự và chế độ tối ƣu cho CBNV phù hợp theo Quy định của Pháp luật, đảm bảo cho Ngƣời lao 

động an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Bảo Long. 

Môi trƣờng làm việc: nhận thấy môi trƣờng làm việc là một trong những yếu tố quan trọng 

ảnh hƣởng đến chất lƣợng và năng suất lao động của CBNV, vì vậy Bảo Long luôn cố gắng 

xây dựng và hƣớng đến một môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp, năng động nhƣng cũng vô 

cùng thân thiện và đầm ấm. 
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Tiền lƣơng, phúc lợi: chế độ lƣơng, thƣởng của Bảo Long cạnh tranh, gắn liền với kết quả 

hoạt động kinh doanh và chất lƣợng công việc của mỗi cá nhân khi thực hiện công việc. Bên 

cạnh đó, Bảo Long cũng rất quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của Ngƣời lao động 

thể hiện qua các chính sách phúc lợi nhƣ: chƣơng trình chăm sóc sức khỏe định kỳ cho 

CBNV, tổ chức cho CBNV nghỉ mát hàng năm, tặng quà hiện kim cho CBNV nhân ngày sinh 

nhật, kết hôn... 

Chính sách nhân sự và đào tạo: 

- Đối với ứng viên: Bảo Long luôn thể hiện sự trân trọng đối với ứng viên, đặc biệt là đối 

với các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Bảo hiểm Phi nhân thọ, vì vậy 

Bảo Long luôn có những chế độ, chính sách riêng để thu hút các đối tƣợng trên gia nhập 

vào đội ngũ nhân sự tại Bảo Long, góp phần vào sự phát triển toàn diện của Bảo Long. 

- Đối với nguồn nhân lực nội bộ: Bảo Long luôn tạo điều kiện để tất cả CBNV, nhất là 

những nhân sự có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, năng động, sáng tạo trong công việc 

có cơ hội thăng tiến công bằng trong công việc thông qua các kỳ thi tuyển dụng nội bộ 

hoặc quy hoạch nhân sự. Bên cạnh đó, Bảo Long luôn mạnh dạn đề bạt các Cán bộ trẻ 

có năng lực, bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp với năng lực cá nhân và điều kiện của Bảo 

Long. Làm việc tại Bảo Long, CBNV sẽ có đƣợc định hƣớng phát triển cho con đƣờng 

sự nghiệp của mình và phấn đấu vƣơn lên các vị trí cấp cao tại Bảo Long. 

Bên cạnh đó, Bảo Long luôn quan tâm và coi trọng việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

thông qua các chính sách đào tạo trong nƣớc và nƣớc ngoài dành cho CBNV, trong đó chú 

trọng việc đào tạo các nghiệp vụ, kỹ năng nhằm tạo điều kiện cho CBNV luôn cập nhật những 

kiến thức mới để phục vụ cho công việc. Ngoài ra, Bảo Long còn có các chế độ hỗ trợ học phí 

(tùy các trƣờng hợp cụ thể) và tạo điều kiện cho CBNV tự học để nâng cao trình độ. 

2.5. Đối với cộng đồng 

Đối với Bảo Long, việc thực hiện các hoạt động vì cộng đồng luôn đƣợc công ty chú trọng và 

đƣợc thực hiện dựa trên những mục tiêu nhƣ sau: 

- Chung tay xây dựng đất nƣớc giàu mạnh, tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động để 

giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm tỷ lệ ngƣời nghèo. 

- Tiếp sức cho thế hệ trẻ tƣơng lai của đất nƣớc có điều kiện học tập, trao dồi kiến thức 

thông qua các công tác từ thiện hàng năm. 

- Góp phần ổn định thị trƣờng bảo hiểm, phát triển kinh tế trong nƣớc. 

- Đa dạng sản phẩm bảo hiểm để tạo ra nhiều sự lựa chọn cho khách hàng, chia sẻ rủi ro 

với cộng đồng. 

Trên cơ sở đó, trong năm 2015, Bảo Long đã tham gia, đóng góp nhiều hoạt động vì cộng 

đồng khác nhau. Tổng giá trị hoạt động cộng đồng là 312 triệu đồng. Trong đó, một số hoạt 

động tiêu biểu nhƣ:  
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- Chung sức đồng lòng cùng ngƣ dân Lý Sơn bám biển (tài trợ 200 triệu đồng) 

- Ủng hộ 50 triệu đồng cho Quỹ Tình thƣơng Việt. 

- Kêu gọi CBNV ủng hộ nhân dân Quảng Ninh khắc phục hậu quả do đợt mƣa lũ kéo dài 

(62 triệu đồng). 

3. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường 

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, cho nên hoạt động kinh 

doanh của Bảo Long đều thân thiện với môi trƣờng. Hƣởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ 

liên quan đến công tác bảo vệ môi trƣờng, trong quá trình hoạt động Bảo Long không ngừng 

đánh giá chất lƣợng môi trƣờng làm việc và vận dụng nhiều ý tƣởng mới nhằm hạn chế tối đa 

ảnh hƣởng không tốt đến môi trƣờng xung quanh, cụ thể: 

- Tiết kiệm năng lƣợng: sử dụng tiết kiệm nguồn năng lƣợng điện, nƣớc, sử dụng các 

thiết bị điện thông minh ít tốn năng lƣợng và khi thải, giảm lƣợng giấy in tài liệu. Tái sử 

dụng văn phòng phẩm có nguồn gốc từ khai thác tài nguyên nhƣ: sử dụng giấy 1 mặt để 

in các tài liệu tham khảo, sử dụng bút và đồ dùng văn phòng bằng nhựa đã qua sử 

dụng,... 

- Ứng dụng CNTT và truyền thông: sử dụng phần mềm quản lý văn bảng online tạo điều 

kiện cho các đơn vị trên toàn hệ thống cập nhật liên tục các văn bản, chính sách từ Tổng 

công ty vừa giúp tiết kiệm chi phí in ấn và phí chuyển phát nhanh qua đƣờng bƣu điện. 

Tăng cƣờng sử dụng cầu truyền hinh và các phƣơng tiện kỹ thuật tiên tiến để tổ chức 

các cuộc họp  iữa các Đơn vị xa địa bàn nhằm tiết kiệm chi phí đi lại. 

- Môi trƣờng làm việc xanh – sạch – đẹp: bố trí cây xanh hợp lý trong phòng làm việc, bố 

trí đủ ánh sáng làm việc, sử dụng các thiết bị an toàn và bảo vệ sức khỏe của ngƣời lao 

động.  

PHẦN VI – BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Đính kèm 

- Bảng cân đối kế toán;  

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;  

- Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ;  

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán. 

 


























































































































