
 



MỤC LỤC 

THÔNG ĐIỆPCỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .................................................. 1 

CÁC SỰ KIỆN TIÊU BIỂU VÀ DANH HIỆU ĐẠT ĐƢỢC NĂM 2016 ........................... 2 

CÁC CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN NĂM 2016 ............................................................... 3 

PHẦN I – THÔNG TIN CHUNG ........................................................................................... 4 

Thông tin khái quát ......................................................................................................... 4 

Quá trình hình thành và phát triển ............................................................................... 4 

Ngành nghề kinh doanh .................................................................................................. 5 

Mạng lƣới kinh doanh .................................................................................................... 6 

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý .................... 7 

Định hƣớng phát triển giai đoạn 2016– 2018.............................................................. 16 

Các mục tiêu đối với môi trƣờng, xã hội và cộng đồng ............................................. 16 

Các rủi ro ....................................................................................................................... 17 

PHẦN II – QUAN HỆ CỔ ĐÔNG ........................................................................................ 17 

Thông tin cổ phiếu ......................................................................................................... 18 

Cơ cấu cổ đông .............................................................................................................. 18 

Thay đổi vốn đầu tƣ chủ sở hữu .................................................................................. 18 

Các đợt phát hành chứng khoán trong năm 2016 ...................................................... 18 

PHẦN III - HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

NĂM 2017 ................................................................................................................................ 18 

Tổng quan thị trƣờng Bảo hiểm Phi nhân thọ năm 2016 và dự báo năm 2017 ...... 18 

Kết quả kinh doanh của Bảo Long năm 2016 ............................................................ 20 

Những cải tiến về tổ chức, chính sách, quản lý trong năm 2016 ............................... 23 

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 ................................................................................... 25 

PHẦN IV –ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY ................................ 25 

Đánh giá hoạt động của Bảo Long ............................................................................... 25 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc ................... 26 

Các kế hoạch định hƣớng của Hội đồng quản trị năm 2017 ...................................... 27 

PHẦN V – BÁO CÁO HƢỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.................................... 28 

Quản trị doanh nghiệp hƣớng tới phát triển bền vững ............................................. 28 

Xây dựng mối quan hệ bền vững với các bên liên quan ............................................ 29 

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trƣờng ......................................................... 32 

PHẦN VI – BÁO CÁO TÀI CHÍNH .................................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

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

Với diện mạo mới ngày càng chuyên nghiệp, Bảo Long từng bƣớc chuyển mình và hƣớng đến 

mục tiêu trở một trong những Doanh nghiệp Bảo hiểm hoạt động hiệu quả cao trên thị trƣờng 

Bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. 

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

triển khai tập trung các nhóm Giải pháp kinh doanh với các chỉ tiêu cụ thể, Bảo Long tiếp tục 

củng cố để hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động tại Trụ sở chính và các đơn vị thành viên, 

đẩy mạnh việc mở rộng mạng lƣới bán lẻ truyền thống, gia tăng số lƣợng công ty thành viên 

trực thuộc lên 42 đơn vị. Năng lực Tài chính của Bảo Long 2016 đã đƣợc nâng lên mức mới 

theo chủ trƣơng tăng vốn của Đại hội Cổ đông, đạt Tổng vốn điều lệ 600 tỷ đồng vào cuối 

năm 2016. Bên cạnh đó, Bảo Long cũng tiếp tục 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. 

Từ những quyết sách chiến lƣợc và các nhóm giải pháp kinh doanh của mình, Bảo Long đã 

đạt những kết quả tăng trƣởng ấn tƣợng, tốt nhất từ trƣớc đến nay. Doanh thu từ phí bảo hiểm 

toàn hệ thống năm 2016 đạt 803,7 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2015, hoàn thành 100% kế 

hoạch năm. Lợi nhuận trƣớc thuế của Bảo Long đạt 15.260 triệu đồng, hoàn thành 173% kế 

hoạch. 

Bảo Long bƣớc vào năm 2017 với khí thế thi đua mới của toàn hệ thống, quyết tâm đạt mức 

doanh thu phí bảo hiểm đạt1.008 tỷ đồng. Để đạt đƣợc kết quả này, Hội đồng Quản trị Bảo 

Long cam kết chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục triển khai thực hiện các nhóm giải pháp kinh 

doanh, 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. Bảo Long sẽ mạnh 

mẻ khẳng định vị thế mới của Mình, duy trì và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững 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 Đông Sài Gòn, Bảo Long Lâm 

Đồng, Bảo Long Gia Lai, Bảo Long Kiên Giang, Bảo Long Quảng Bình, Bảo Long Bắc 

Ninh, Bảo Long Đông Phƣơng, Bảo Long Hải Dƣơng, Bảo Long Nam Định, Bảo Long 

Vĩnh Phúc, Bảo Long Đông Hải cùng với việc chuyển đổi Văn phòng đại diện tại Hà 

Nội thành Sở giao dịch Miền Bắc đã nâng tổng số Công ty thành viên của toàn hệ thống 

lên 42 đơn vị. 

- Top 10 Công ty Bảo hiểm uy tín nhất Việt Nam 2016 do Vietnam Report đánh giá và 

công nhận. 

- Triển khai hợp tác Bancasurance với ngân hàng Tiên Phong, phát triển hợp tác với 

Manulife. 

- Tổ chức Bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải năm 2016 do Bộ Tài chính công bố. 

- Ký kết hợp đồng hợp tác Chăm sóc sức khỏe cho khách hàng SCB. 

- Hợp tác với Ngân hàng SCB triển khai kênh bán bảo hiểm trên giao diện Ebanking 

(Internet Banking Insurance). 

- Tham gia triển lãm Việt Nam Motor Show năm 2016. 
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ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 

Tổng tài sản 1.259.897 1.429.641 

Vốn chủ sở hữu 436.517 544.651 

Tổng doanh thu phí bảo hiểm 602.479 803.755  

Trong đó:   

- Doanh thu phí bảo hiểm gốc 567.260 764.642  

- Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm 35.218 39.112  

Doanh thu tài chính 68.786 89.922  

Bồi thƣờng thuộc trách nhiệm giữ lại 207.511 238.955 

Tổng lợi nhuận kế toán 20.220 15.260  

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

- Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,07 1,30 

- Hệ số thanh toán nhanh 1,07 1,30 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

- Hệ số Nợ/ Tổng tài sản 0,65 0,62  

- Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu 1,57 1,51  

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

- Tỷ suất ROE  4% 2% 

- Tỷ suất ROA  1% 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 

- 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 

- 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 ngày 15/04/2014. 

- Vốn điều lệ   : 600.000.000.000 đồng 

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 22 năm hoạt động và phát triển, đến nay Bảo Long đã có mặt rộng khắp các 

tỉnh thành với 42 công ty thành viên trực thuộc trải đều từ Bắc tới Nam. Ngoài ra, Bảo Long có 

758 đại lý bảo hiểm tƣ vấn và đƣa sản phẩm bảo hiểm tới tận tay ngƣời có nhu cầu 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, trong năm 2016 Bảo Long đã thực hiện các thủ tục để tăng 

vốn điều lệ từ 500.000.000.000 đồng lên 600.000.000.000 đồng.  

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, 
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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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4. Mạng lưới kinh doanh 

Tính đến thời điểm hiện tại Bảo Long có 42 công ty thành viên với mạng lƣới trải đều khắp cả 

nƣớc. 
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5. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  

5.1. Cơ cấu bộ máy quản lý 
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5.2. 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 Long có hơn 24 năm kinh nghiệm quản lý và điều hành trong lĩnh 

vực tài chính, ngân hàng, thƣơng mại dịch vụ. Ông 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 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 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 Văn có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài chính 

Ngân hàng.Trƣớc đây, Ông Văn làm việc tại Công ty TNHH Ersnt & 

Young Việt Nam và giữ các trọng trách nhƣ: 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. Hiện nay Ông Văn đang giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm 

Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Ông 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 Thông từng giữ chức vụ thành viên BKS, Ủy viên HĐQT ngân 

hàng Eximbank… Hiện nay, Ông Thông đang giữ các chức vụ: Phó 

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tƣ Chứng khoán Việt 
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Long, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Bất động sản Eximland, Phó Chủ 

tịch HĐQT Eximbank. Ông Thông đại diện vốn của Eximbank tham 

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

 THÀNH VIÊN HĐQT  

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 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính, 

ngân hàng. Trƣớc đây, Ông 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, Phó 

Tổng Giám đốc Bảo Long. Hiện nay, Ông Hùng đang giữ chức vụ Kế 

toán trƣởng Ngân hàng SCB và tham gia vào HĐQT Bảo Long với vai 

trò thành viên HĐQT. 

 

THÀNH VIÊN HĐQT 

Ông Trần Văn Hồi  

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

Graduate). 

Ông Hồi có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm. Trƣớc đây, 

Ông 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 Việt Nam 

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, Tổng Giám đốc Bảo Long. Hiện 

nay, Ông Hồi tham gia vào HĐQT Bảo Long với vai trò thành viên 

HĐQT. 
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 THÀNH VIÊN HĐQT 

Ông Nguyễn Hữu Tuấn 

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

Ông Tuấn có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài chính, 

Chứng khoán. Trƣớc đây, Ông 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 Tuấn tham gia vào HĐQT Bảo 

Long với vai trò thành viên HĐQT. 

  

 THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM 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 Dũng giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám 

đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long. 

 

THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM 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 tếQuốc Dân; Thành viên Hội Kế toán công chứng 

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

toán. Trƣớc đây, Bà Châm giữ chức vụ Chủ nhiệm kiểm toán khối tài 

chính, ngân hàng tại Công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam. Hiện 

nay, Bà Châm đang giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tài 

chính Tổng công ty cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long. 

5.3. Thông tin về Ban Tổng Giám đốc 

 THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM 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 Dũng giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám 

đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long. 

 

THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM 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. 

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

toán. Trƣớc đây, Bà Châm giữ chức vụ Chủ nhiệm kiểm toán khối tài 

chính, ngân hàng tại Công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam. Hiện 

nay, Bà Châm đang giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tài 

chính Tổng công ty cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long. 
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 KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

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 

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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PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ông Hồ Quang Đức 

Ông Hồ Quang Đức tốt nghiệp Đaị Hoc̣ Kinh Tế , chuyên ngành Quản 

Trị Kinh Doanh và Thạc Sĩ Kinh Tế , chuyên ngành Kinh Tế Phát Triển 

chƣơng trình Đaị Hoc̣ La Hague, Hà Lan. 

Ông Đức có 20 năm kinh nghiệm làm việc với các công ty trong và 

ngoài nƣớc. Trong đó có 16 năm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm phi 

nhân thọ. Trƣớc đây , Ông Đức đảm nhiệm chức vụPhó chủ tịch bảo 

hiểm Thƣơng Maị của AIG Viêṭ Nam. Ngoài ra, Ông Đức đang là giảng 

viên khoa Quản trị Kinh Doanh trƣờng Đại học HUTECH, chuyên viên 

Huấn luyện Chuyên nghiệp đƣợc xác nhận bởi Hiệp Hội Huấn Luyện 

Quốc Tế (ICF) và là ngƣời sáng lập công ty tƣ vấn và đào tạo West 

Point Consulting Vietnam. Hiện nay, Ông Đức đang giữ chức vụ Phó 

Tổng Giám đốc của Tổng Công Ty Bảo Hiểm Bảo Long. 

 

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH 

Bà Lê Thanh Hằng 

Bà Lê Thanh Hằng tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh 

điều hành của UBI. 

Bà Hằng có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm. 

Trƣớc đây, Bà Hằng từng đảm nhiệm các chức vụ quản lý, điều hành 

nhƣ: Phó Phòng hàng hải, Trƣởng phòng hàng hải, Giám đốc Ban Bảo 

hiểm Hàng hải –Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng, Giám đốc Sở 

Giao dịch Bảo Long – Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long. 

Ngoài ra, Bà Hằng đang là Giảng viên thỉnh giảng của trƣờng Đại học 

Kinh tế TPHCM. Hiện nay, Bà Hằng đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám 

đốc Kinh doanh kiêm Giám đốc Sở Giao dịch Bảo Long thuộc Tổng 

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long. 
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PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH 

Ông Đoàn Trọng Thắng  

Ông Đoàn Trọng Thắng tốt nghiệp cử nhân Tài chính – Kế toán tại 

trƣờng Đại học Kinh tế. 

Ông Thắng có hơn 24 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó có hơn 08 

năm làm việc trong ngành bảo hiểm. Trƣớc đây, Ông Thắng từng đảm 

nhiệm các chức vụ quản lý, điều hành nhƣ:  Kế toán trƣởng Trung tâm 

Dịch vụ  - Công ty TNHH Sài Gòn Ô tô (Sài Gòn Ford); Trƣởng phòng 

Kinh doanh số 5 – Hội sở Bảo Long Sài Gòn thuộc Công ty Bảo hiểm 

Nhà Rồng, Phó Giám đốc Hội sở Bảo Long Sài Gòn thuộc Công ty Bảo 

hiểm Nhà Rồng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Dầu khí Bến 

Thành; Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Long Sài Gòn thuộc Tổng 

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long. Hiện nay, Ông Thắng đang giữ 

chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh kiêm Giám đốc Công ty Bảo 

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

Long. 

 
 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH 

Ông Nguyễn Ngọc Lân 

Ông Nguyễn Ngọc Lân tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh 

của Đại học Griggs. 

Ông Lân có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm. 

Trƣớc đây, Ông Lân từng đảm nhiệm các chức vụ quản lý, điều hành 

nhƣ: Giám đốc Bảo Minh Quảng Ninh thuộc Tổng Công ty Cổ phần 

Bảo Minh, Giám đốc Công ty Bảo hiểm SVIC Quảng Ninh thuộc Tổng 

Công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB – Vinacomin, Giám đốc Công ty Bảo 

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

Bảo Long. Hiện nay, Ông Lân đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc 

Kinh doanh kiêm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Long Quảng Ninh 

thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long. 
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 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH 

Ông Hà Hoàng Giang 

Ông Hà Hoàng Giang tốt nghiệp Kỹ sƣ ngành Máy Tàu thủy – 

Trƣờng Đại học Hàng hải Việt Nam. 

Ông Giang có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó có hơn 20 

năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm. Trƣớc đây, Ông làm 

việc tại Công ty Vận tải biển Khánh Hòa, Công ty Bảo hiểm PJICO, 

Công ty Bảo hiểm Bảo Minh, Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu và giữ nhiều 

chức vụ quan trọng nhƣ: Kỹ sƣ máy tàu Viễn Dƣơng, Trƣởng phòng 

Khu vực, Trƣởng phòng Bảo hiểm Hàng hải, Giám đốc Công ty Bảo 

hiểm Toàn Cầu Hồ Chí Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ 

phần Bảo hiểm Bảo Long.  

Hiện nay, Ông Giang đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kinh 

doanh kiêm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Long Đông Phƣơng 

thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long. 

 

 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH 

Ông Dương Quang Ngọc  

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 Kinh doanh 

kiêm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Long Đông Sài Gòn thuộc Tổng 

công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long. 

 
 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH 

Ông Trần Thanh Nam  

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 
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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 Kinh doanh 

kiêm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Long Tân Sơn Nhất thuộc Tổng 

Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long. 

6. Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2018 

6.1. Mục tiêu phát triển giai đoạn 2016 - 2018 

Mục tiêu hoạt động của Bảo Long giai đoạn năm 2016 - 2018 là “Tăng trƣởng ổn định, bền 

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

6.2. Định hướng thực hiện giai đoạn 2016 - 2018 

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 hàngnhƣ 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.  

7. 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. 
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8. 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. 

Việc mở cửa thị trƣờng bảo hiểm tạo áp lực cạnh tranh rất cao. Các doanh nghiệp nƣớc ngoài 

với tiềm lực tài chính mạnh, hệ thống quản lý hiện đại sẽ tạo thêm sức ép cạnh tranh khá lớn 

cho Công ty. 

Nguy cơ trục lợi bảo hiểm là rất lớn do chế tài xử phạt hành vi gian lận bảo hiểm hiện còn 

nhiều lỗ hổng. Mặc dù tiềm năng phát triển của thị trƣờng bảo hiểmViệt Nam rất lớn, song 

các Doanh nghiệp bảo hiểm nói chung và Bảo Long nói riêng cũng đang phải đối phó với tình 

trạng trục lợi bảo hiểm gia tăng với thủ đoạn càng lúc càng tinh vi và phức tạp. 

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   60.000.000 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 31/03/2017 

STT Cổ đông 
Số lượng cổ 

phiếu sở hữu 
Tỷ lệ (%) 

1 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 49.082.342 81,80 

2 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 3.903.651 6,51 

Tổng cộng 52.985.9939 88,31 

2.2. Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/03/2017 

STT Cổ đông 
Số lượng cổ 

phiếu sở hữu 
Tỷ lệ (%) 

1 Cổ đông trong nƣớc 59.984.865 99,98 

1.  - Pháp nhân 54.046.540 90,08 

2.  - Cá nhân 5.938.325 9,90 

2 Cổ đông nƣớc ngoài 14.609 0,02 
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3.  - Pháp nhân - - 

4.  - Cá nhân 14.609 0,02 

5.  Cổ phiếu quỹ 526 0,00 

Tổng cộng 60.000.000 100,00 

3. Thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 

Tại ĐHĐCĐ thƣờng niên năm 2016 của Bảo Long tổ chức ngày 25/05/2016đã đƣợc Đại 

hội thông qua phƣơng án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Bảo Long từ 500 tỷ 

đồng lên 600 tỷ đồng.Dựa trên cơ sở đó, Bảo Long hoàn tất hồ sơ tăng vốn trình Bộ Tài 

chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nƣớc chấp thuận. Theo đó: 

- Ngày 15/07/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 9805/BTC-QLBH của BTC về việc 

chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của Bảo Long từ 500 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng. 

- Ngày 01/11/2016, UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng 

số 72/GCN-UBCK và Quyết định gia hạn số 76/QĐ-UBCK ngày 23/01/2017. 

- Ngày 22/02/2017, Bảo Long đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và đã 

gửi báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng đến Bộ Tài chính và Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nƣớc. 

- Ngày 08/03/2017, Bảo Long nhận đƣợc Công văn số 1078/UBCK-QLCB của 

UBCKNN ngày 01/03/2017 về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng 

của Bảo Long, số lƣợng cổ phiếu phát hành và chào bán thành công là 10.000.000 cổ 

phiếu. 

- Hiện nay, Bảo Long đã đƣợc Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh thay đổi vốn điều 

lệ từ 500 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng theo giấy phép số 71/GPĐC18/KDBH ngày 

07/04/2017.  

4. Các đợt phát hành chứng khoán trong năm 2016 

Trong năm 2016, Bảo Long có 01 đợt phát hành 10.000.000 cổ phiếu ra công chúng để 

tăng vốn điều lệ, trong đó: 

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2015 với tỷ lệ 2,4% : 1.200.000 cổ phiếu 

- Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 17,6% : 8.800.000 cổ phiếu. 

PHẦN III - HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

NĂM 2017 

1. Tổng quan thị trường Bảo hiểm Phi nhân thọ năm 2016 và dự báo năm 2017 

1.1. Hoạt động thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2016 

Năm 2016 đánh dấu một năm hoạt động với nhiều kết quả tích cực của ngành bảo hiểm phi 

nhân thọ. Theo thống kê từ Cục quản lý - giám sát Bảo hiểm, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 

36.372 tỷ đồng, tăng trƣởng 14,04% so với cùng kỳ 2015. 
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Xét về thị phần, 5 doanh nghiệp đứng đầu thị trƣờng tiếp tục nắm giữ phần lớn thị phần và 

xoay quanh mức 59% với Bảo hiểm PVI vẫn dẫn đầu (18,65%), Bảo hiểm Bảo Việt về thứ 

nhì (17,41%), tiếp sau vẫn là  Bảo Minh (8,34%), PTI (8,30%) và PJICO (6,78%).   

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 hơn 73% doanh thu toàn ngành… 

Trong đó, nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới có doanh thu ƣớc đạt 11.754 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 

32,3% doanh thu toàn ngành, tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe có doanh thu ƣớc đạt 9.472 tỷ 

đồng, chiếm tỷ trọng 26,0% doanh thu toàn ngành, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại có 

doanh thu ƣớc đạt 5.409 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,9% doanh thu toàn ngành. Các nghiệp vụ 

còn lại chiếm tỷ trọng 26,80% doanh thu toàn ngành. 

(Nguồn: Cục Quản lý – Giám sát Bảo hiểm) 

Tƣơng ứng doanh thu toàn ngành đạt đƣợc trong năm 2016, theo thống kê tổng số tiền bồi 

thƣờng đã chi trả là 12.571 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thƣờng thực trên doanh thu là 34,56%, thấp hơn 

tỷ lệ cùng kì năm 2015 (43,31%). Một số doanh nghiệp có tỷ lệ bồi thƣờng cao hơn 50%: Phú 

Hƣng (53,07%), Fubon (75,89%), Cathay (62,74%) và SGI (56,24%).  

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

Trƣớc những biến động từ nền kinh tế vĩ mô trong và ngoài nƣớc, ngành bảo hiểm phi nhân 

thọ Việt Nam đƣợc đánh giá là sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức trong việc phát triển thị 

trƣờng. Tuy nhiên, thị trƣờng bảo hiểm đã có những điều chỉnh tích cực để đạt đƣợc những 

mục tiêu tăng trƣởng và phát triển, cụ thể nhƣ sau: 

Sự cải thiện của môi trƣờng pháp lý đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Thành tựu nổi 

bật là việc ban hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP chỉnh sửa các quy định tạo tính đồng bộ giữa 

hệ thống pháp luật kinh doanh bảo hiểm với các văn bản pháp quy ở các lĩnh vực khác, đảm 

bảo quản lý chặt chẽ của nhà nƣớc vừa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm phát 

triển ổn định. 
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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 trong hoạt động xây dựng, trách nhiệm tƣ vấn 

khảo sát thiết kế, 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)… 

Trƣớc những thuận lợi do môi trƣờng pháp lý mang lại, thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam vẫn 

duy trì mức độ tăng trƣởng ổn định, tuy nhiên thực tế so với nhiều nƣớc trong khu vực thì 

mức tăng trƣởng này chƣa tƣơng xứng so với tiềm năng thị trƣờng. Các công ty bảo hiểm phi 

nhân thọ Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn với bài toán mở rộng thị trƣờng, phát triển 

thêm các sản phẩm và kênh phân phối mới phù hợp với xu thế vận động chung. Ngoài ra vai 

trò của quản trị rủi ro vẫn chƣa đƣợc đánh giá cao trong công tác quản trị của các doanh 

nghiệp. 

Trên cơ sở những cơ hội và thách thức nêu trên, thị trƣờng bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 

đƣợc dự đoán tiếp tục duy trì và tăng trƣởng ổn định đạt mức 18-20% trong năm 2017 (so với 

mức tăng trƣởng 16% trong năm 2016).  

Các công ty bảo hiểm phi nhân thọ trong thị trƣờng hiện đang hƣớng đến mục tiêu phát triển 

và tăng trƣởng bền vững, từng bƣớc nâng cao chất lƣợng dịch vụ, năng lực cạnh tranh và khả 

năng quản lý điều hành trên cơ sở nội tại của từng công ty. 

2. Kết quả kinh doanh của Bảo Long năm 2016 

2.1. Về quy mô tài sản – nguồn vốn năm 2016 

Quy mô tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2016 là 1.429.641 triệu đồng, tăng 13% so với năm 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

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 (65%TTS),kế đến là 

các khoản phải thu (14%TTS).  
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Cơ cấu nguồn vốn không thay đổi lớn so với năm 2015, 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 547.391 triệu đồng, tăng 32,51% so với năm 2015 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 2016 

Chỉ tiêu 

KH 2016 

(triệu 
đồng) 

TH 2016 

(triệu 
đồng) 

%  
HTKH 

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm    

- Doanh thu phí bảo hiểm 802.500  803.773 100% 

- Chi phí bồi thƣờng  (283.500) (252.246) 89% 

- Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 9.200  10.753 117% 

Hoat động đầu tư tài chính    

- Doanh thu  80.000  89.922 112% 

- Chi phí (5.000) (13.558) 271% 

- Lợi nhuận gộp từ hoạt động đầu tư tài chính 75.000  76.365 102% 

Thu nhập từ hoạt động khác -    298 6.  

Chi phí quản lý doanh nghiệp tại TSC (75.400) (72.156) 96% 

Hiệu quả kinh doanh trước trích lập dự phòng phívà thuế 93.259 114.809 123% 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 8.800  15.260 173% 

Tổng thể, kết quả hoạt động kinh năm 2016 đạt kế hoạch đề ra, tổng lợi nhuận kế toán trƣớc 

thuế đạt 15.260 triệu đồng, tƣơng ứng với 173% kế hoạch. Kết quả của từng chỉ tiêu hoạt 

động cụ thể nhƣ sau:  
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2.2.1. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm 

Doanh thu từ phí bảo hiểm 

Năm 2016, doanh thu từ phí bảo hiểm đạt 803.774 triệu đồng, tăng trƣởng 33% so với năm 

2015, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. 

Chi phí bồi thường 

Tỷ lệ bồi thƣờng (gốc và nhận tái) bao gồm tăng giảm ƣớc bồi thƣờng là 31%. Trong đó, tỷ lệ 

bồi thƣờng (bao gồm tăng/giảm ƣớc bồi thƣờng) hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc giảm từ 

34,5% (tại thời điểm 31/12/2015) xuống 30,9% tại thời điểm 31/12/2016.  

Xét về giá trị tuyệt đối, chi phí bồi thƣờng bảo hiểm gốc (bao gồm thu đòi ngƣời thứ 3 và 

tăng/giảm ƣớc bồi thƣờng) là 239.935 triệu đồng, chi phí bồi thƣờng bảo hiểm gốc thuộc trách 

nhiệm giữ lại là 223.155 triệu đồng.  

Tỷ lệ bồi thƣờng hoạt động nhận tái năm 2016 là 41%, giảm so với tỷ lệ bồi thƣờng cùng kì 

năm 2015 (tỷ lệ bồi thƣờng năm 2015 là 106%). 

2.2.2. Hoạt động đầu tư tài chính 

Lợi nhuận đầu tƣ tài chính năm 2016 đạt 76.365 triệu đồng, bao gồm lợi nhuận thuần từ hoạt 

động đầu tƣ là 77.137 triệu đồng và chi phí từ các hoạt động tài chính khác nhƣ đánh giá lại tỷ 

giá, chi phí giao dịch gửi tiền … là 772 triệu đồng.  

Hoạt động đầu tư 

KH 2016 

(triệu đồng) 

TH 2016 

(triệu đồng) 

Nguồn 
Thu 

nhập 
ROI Nguồn BQ 

Thu 

nhập 
ROI 

Hoạt động đầu tƣ 948.000 75.360 7,95% 848.053 77.137 9,10% 

Tổng thể, kết quả hoạt động kinh doanh đầu tƣ năm 2016 đạt đƣợc kế hoạch đề ra. Tổng lợi 

nhuận gộp là 77.137 triệu đồng so với tổng giá trị vốn đầu tƣ bình quân là 848 tỷ đồng, tƣơng 

ứng ROA 9,1%, đáp ứng 102% kế hoạch năm 2016.  

2.2.3. Chi phí quản lý của trụ sở chính 

Chi phí quản lý tại trụ sở chính 
 KH 2016  

Triệu đồng 

TH 2016 

Triệu đồng 

% biến động 

Chi phí quản lý tại trụ sở chính       75.400  72.156  (4%) 

Tỷ lệ so với tổng doanh thu phí bảo hiểm 9,4% 9% 7.  

Chi phí quản lý tại trụ sở chính phát sinh trong năm 2016 là 72.156 triệu đồng, thấp hơn 4% 

so với kế hoạch dự kiến, đƣa tỷ trọng chi phí quản lý của trụ sở chính xuống mức 9% so với 

tổng doanh thu phí bảo hiểm.  
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2.2.4. Lợi nhuận kế toán 

Năm 2016, lợi nhuận trƣớc thuế của Bảo Long đạt 15.260 triệu đồng, hoàn thành 173% kế 

hoạch và giảm 25% so với năm 2015 (20.220 triệu đồng)do tăng chi phí trích lập dự phòng 

phí. Xét về bản chất đây là yếu tố tích cực, tạo sự tích lũy cho hoạt động đầu tƣ tài chính và 

nền tảng hoạt động cho những năm tài chính kế tiếp. 

3. Những cải tiến về tổ chức, chính sách, quản lý trong năm 2016  

3.1. Công tác Tổ chức và nhân sự 

Năm 2016, 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. Ngoài ra, Bảo Long tiếp 

tục nâng cao chất lƣợng nhân sự kèm theo việc xây dựng cơ chế/chính sách quản trị nguồn 

nhân lực phù hợp. Năm 2016, mục tiêu đề ra là tiếp tục nâng cao chất lƣợng nhân sự, đối với 

trụ sở chính trọng tâm là đội ngũ quản lý cấp trung, đối với đơn vị thành viên là đội ngũ lãnh 

đạo các đơn vị thành viên. Theo thống kê, tổng số nhân sự mới bổ sung là 55%. Đồng thời, 

các chƣơng trình đào tạo đã đƣợc tổ chức nhiều hơn (trong năm 2016 có 49 lớp đào tạo, cho 

731 học viên với chi phí hơn 1 tỷ đồng, trong đó 8 lớp là đạo tạo cho đối tác và đại lý, 41 lớp 

đào tạo cho nhân sự nội bộ).  

3.2. Công tác Phát triển mạng lưới kinh doanh 

Năm 2016, 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 11 Công ty thành viên mới, bao gồm: Kiên Giang, Đông Sài 

Gòn, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Bình, Bắc Ninh, Đông Phƣơng, Hải Dƣơng, Nam Định, 

Vĩnh Phúc, Đông Hải. 11 Công ty thành viên này cùng với Sở Giao Dịch Miền Bắc thành lập 

thêm trong Quý 1- 2017 đã nâng tổng số Công ty thành viên của toàn hệ thống lên 42 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 Bắc Trung Bộ, Thủ Đô, Thanh Hóa, Thăng 

Long sau khi thực hiện tái cơ cấu đã đạt kết quả tích cực khi hoàn thành vƣợt 100% kế hoạch 

doanh thu năm 2016. 

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 2016 Bảo Long đã ban hành các hƣớng dẫn đối với các nhóm sản phẩm hiện hữu 

cũng nhƣ đang trong quá trình xây dựng và triển khai các sản phẩm mới. 

Bên cạnh đó, Bảo Long không ngừng đa dạng hóa các sản phẩm thông qua 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.  

Các dự án thúc đẩy sản phẩm cá nhân thông qua các kênh phân phối từ Manulife, internet 

banking, online… đang trong quá trình triển khai và thực hiện. 
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3.4. Công tác Marketing, bán hàng và chăm sóc khách hàng 

Bảo Long đã tổ chức thành công nhiều chƣơng trình bán hàng, phong trào thi đua trên toàn hệ 

thống nhằm đẩy mạnh phát triển doanh thu: Bảo Long Rồng Vàng, thi đua 6 tháng đầu năm, 

thi đua 5 tháng cuối năm, chƣơng trình thi đua khen thƣởng và thúc đẩy bán hàng qua kênh 

Ngân hàng năm 2016… 

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 

hàng để hỗ trợ khách 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: Thống nhất triển khai mô hình kinh doanh 

theo các kênh doanh nghiệp, cá nhân, môi giới và Bancassurance, triển khai hoạt động quản lý 

chăm sóc khách hàng thông qua việc thúc đẩy các hợp đồng tái tục trên toàn hệ thống 

Ngoài ra, Bảo Long còn triển khai hợp tác với các đối tác khác nhƣ ngân hàng Tiên Phong, 

phát triển hợp tác với Manulife. 

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 2016 Bảo Long đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể: xây dựng và hoàn thiện 

Quy định chế tài trong hoạt động kinh doanh của Bảo Long, xây dựng và ban hành Sổ tay 

chất lƣợng tại Bảo Long, xây dựng và thành lập Hội đồng xử lý và thu hồi công nợ để cải 

thiện chất lƣợng doanh thu của hệ thống. 

Sau một thời gian ban hành quy định về luân chuyển thông tin, sử dụng phần mềm quản lý 

văn bản, sự kịp thời và thông suốt của thông tin đã đƣợc cải thiện rõ rệt, ý thức và tinh thần 

trách nhiệm của các nhân sự đƣợc nâng cao hơn, đặc biệt là ở khối quản lý trụ sở chính. 

 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,triển khai chƣơng trình đánh giá định kỳ chứng nhận hệ thống 

quản lý chất lƣợng ISO 9001:2015. 

3.6. Công tác Quản lý nghiệp vụ 

Với mục tiêu của công tác Quản lý nghiệp vụ trong năm 2016 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 ; 
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- 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 

thiếu sót của đơn vị, đồng thời hƣớng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thực hiện đúng quy trình 

nghiệp vụ. 

- Xây dựng biểu phí cho từng nghiệp vụ cụ thể. 

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 

4.1. Các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2017 

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 2017 

Năm 2017, 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 trên cơ sở 

xây dựng 7 trụ cột bán lẻ, 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: Hoàn thiện các quy chế, chính sách về Tổ chức nhân sự, trên cơ sở 

đó nâng cao chất lƣợng nhân sự và bố trị lại nhân sự một cách 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 
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 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 2017 

Chỉ tiêu 

TH 2016 

(triệu 
đồng) 

KH 2017 

(triệu 
đồng) 

% Tăng 
trưởng 

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm    

- Doanh thu phí bảo hiểm 803.773 1.008.000 25% 

- Chi phí bồi thƣờng  (252.24) (325.600) 29% 

- Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 10.753 23.300 145% 

Hoat động đầu tư tài chính    

- Doanh thu  89.922 95.000 6% 

- Chi phí (13.558) (13.000) (4%) 

- Lợi nhuận gộp từ hoạt động đầu tư tài chính 76.365 82.000 7% 

Thu nhập từ hoạt động khác 298 - 8.  

Chi phí quản lý doanh nghiệp tại TSC (72.156) (87.300) 21% 

Hiệu quả kinh doanh trước trích lập dự phòng phívà thuế 114.809 108.400 (6%) 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15.260 18.000 18% 

Quy mô tài sản và nguồn vốn 

Chỉ tiêu 
TH 2016 

(triệuđồng) 

KH 2017 

(triệu đồng) 
% Tăng 
trưởng 

Quỹ dự phòng nghiệp vụ 547.391 642.319 17% 

Vốn điều lệ  500.000 600.000 20% 

Danh mục đầu tƣ 906.786 1.058.000 17% 

Tổng tài sản 1.429.640 1.550.000 8% 

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 Điều hành 

Với tinh thần trách nhiệm trƣớc cổ đông, HĐQT đã thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, hỗ 

trợ Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

cũng nhƣ nghị quyết, quyết định của HĐQT. Mặc dù còn một số tồn tại nhƣng các chỉ tiêu 

chủ yếu của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 đã hoàn thành tạo tiền đề cho bƣớc phát triển mới 

của Bảo Long trong năm 2017. Trong năm 2016, HĐQT tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ 

chính yếu nhƣ sau:  

- Tham gia với Ban Điều hành xây dựng 10 nhóm giải pháp kinh doanh và cùng đôn đốc 

thực hiện để đạt những kết quả cụ thể. 
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- Kịp thời thông qua và ban hành các Nghị quyết, quyết định  liên quan đến chủ trƣơng, 

chính sách và chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện. 

- Thƣờng xuyên việc đánh giá công tác triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. 

- Duy trì chế độ họp giao ban định kỳ để cùng Ban Điều hành đánh giá tình hình hoạt 

động kinh doanh của Tổng Công ty. 

- Cùng với Ban Điều hành thƣờng xuyên rà soát cũng cố lại bộ máy tổ chức đảm bảo gọn 

nhẹ, tăng cƣờng công tác quản lý ngành dọc 

- Cùng với Ban Điều hành, trực tiếp kiểm tra tình hình hoạt động của các công ty thành 

viên để kịp thời hỗ trợ, tháo gở những khó khăn vƣớng mắc đảm bảo môi trƣờng kinh 

doanh thuận lợi cho các đơn vị. 

- Thƣờng xuyên phối hợp với Ban Kiểm soát trong hoạt động duy trì tính an toàn, kiểm 

soát rủi ro và đảm bảo hoạt động của Bảo Long theo đúng quy định của Pháp luật và 

Điều lệ. 

3. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2017 

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 2017. 

- 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 củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh 

của Bảo Long. Cải tiến hệ thống quản trị theo hƣớng chuyên nghiệp hóa để đáp ứng đủ 

lực cho việc quản trị công ty theo định hƣớng phát triển. 

- 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.  

- Tiếp tục xem xét việc đề nghị tăng vốn điều lệ của Bảo Long nhằm nâng cao năng lực 

tài chính đáp ứng các yêu cầu cạnh tranh và phát triển kinh doanh. 

- Từng bƣớc quản trị doanh nghiệp theo hƣớng hiện đại hoá để những năm tiếp theo xây 

dựng đƣợc một tập thể CBNV chuyên nghiệp, sáng tạo, trí tuệ. 

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động của HĐQT theo đúng quyền hạn và 

trách nhiệm của mình; củng cố và tăng cƣờng vai trò tham mƣu của các Ủy ban trực 
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thuộc HĐQT; tăng cƣờng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban Điều hành 

đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của Quý vị Cổ đông. 

- Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt 

động của Bảo Long theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Bảo Long. 

- 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 và thương hiệu 

- Trong năm 2017, HĐQT đôn đốc Ban Điều hành đẩy mạnh việc rà soát, xây dựng các 

quy chế, quy định liên quan đến công tác tổ chức nhân sự nhƣ: hệ thống tiêu chuẩn chức 

danh, mô tả công việc theo từng chức danh; công tác đánh giá hiệu suất làm việc của 

CBNV (KPIs), chế độ chính sách cho ngƣời lao động …đây cũng là tiền đề cho việc rà 

soát, đánh giá lại đội ngũ nhân sự hiện có để từ đó có kế hoạch bồi dƣỡng, đào tạo, luân 

chuyển, quy hoạch cán bộ…đảm bảo nguồn nhân sự Bảo Long có chất lƣợng và ổn định 

- Tiếp tục rà soát điều chỉnh chính sách khách hàng, nâng cao hơn nữa dịch vụ chăm sóc 

khách hàng để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trƣờng bảo hiểm.  

- Từng bƣớc nâng cao thƣơng hiệu của Bảo Long thông qua chất lƣợng dịch vụ và các 

giải pháp truyền thông. Tiếp tục xây dựng thƣơng hiệu, văn hoá doanh nghiệp và phong 

cách phục vụ tốt, nâng cao hình ảnh, uy tín doanh nghiệp.  

- Tiếp tục phát triển thêm mạng lƣới hoạt động của Bảo Long ở những địa bàn có tiềm lực 

kinh tế, đánh giá tiềm năng thị trƣờng của một số nƣớc đang phát triển trong Khu vực 

nhƣ: Lào, Myamar, Campuchia…để mở rộng mạng lƣới sang các nƣớc này. Cố gắn đặt 

01 văn phòng đại diện tại 01 trong 03 Quốc gia này. 

- Nổ lực tối đa hóa quyền lợi của các cổ đông cũng nhƣ cải thiện thu nhập và điều kiện 

làm việc của toàn bộ CBNV làm việc tại Bảo Long nhằm thu hút chất xám và nhân sự 

tốt cho Bảo Long. 

Năm 2017 là năm dự báo sẽ tiếp tục có nhiều biến động kinh tế sau hàng loạt những sự kiện 

quốc tế lớn diễn ra cuối năm 2016. Kinh tế Việt Nam 2017 đƣợc cảnh báo sẽ có nhiều diễn 

biến không tích cực về lãi suất Ngân hàng, tỷ giá, chỉ số chứng khoán, những tác động này ít 

nhiều sẽ ảnh hƣởng đến thị trƣờng bảo hiểm. Trƣớc những thách thức đó, HĐQT sẽ tăng 

cƣờng hơn nữa công tác giám sát, kiểm tra, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Ban điều hành để 

phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2017 đã đăng ký với Đại hội đồng cổ đông đạt mốc 1008 

tỷ đồng và đƣa Bảo Long phát triển bền vững hơn, nâng cao vị thế trên thị trƣờng bảo hiểm. 

PHẦN V – BÁO CÁO HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

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

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp nói chung và Bảo Long nói riêng thì ba yếu tố 

then chốt quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp là nâng cao năng lực hoạt động, 
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đóng góp xã hội  - cộng đồng và bảo vệ môi trƣờng. Trong đó, để phát triển bềnvững trong 

dài hạn, góp phần xâydựng, 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 thời gian vừa qua  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 cậncác chuẩn mực quốc tếnhằm 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, 

nghiệp vụ) và các Công ty thành viên. Song song đó, Bảo Long cũng đã ban hành một hệ 

thống cácquy chế, quy định nội bộ nhằm tạo ra một cơchế quản trị thống nhất và xuyên suốtđể 

kiểm soát, giám sát hoạt độngcủa mình một cách chuyênnghiệp, minh bạch và hiệu quả, 

gópphần đảm bảo lợi ich của cổ đông và hài hòa với lợi ich của các bên liênquan bao gồm 

khách hàng, ngƣời laođộng 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.  
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- 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. 

- 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 2016, Bảo Long tiếp tục triển khai 

và nâng cấp 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 ra, để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ 

bảo hiểm ngày cào cao của khách hàng, Bảo Long cũng đã tiếp tục triển khai và phát triển có 

chọn lọc/trọng tâm các kênh phân phối mới: nhƣ kênh qua Bancasurance, Ban Môi giới, 

Mobilassurance,… 

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 2016 

và Quý 1/2017, Bảo Long đã mở rộng thêm mạng lƣới các công ty thành viên, nâng số công 

ty thành viên từ 34 lên 42 đơn vị thành viên. Trong thời gian tới, dự kiến các 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, việc thành lập 

Ban dự án Triển khai Hệ thống giám định theo ngành dọc và từng bƣớc triển khai, đã định 

hình và thống nhất đƣợc mô hình của hệ thống. Bên cạnh đó, Bảo Long luôn rà soát và cải 

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

thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.  

2.4. Đối với người lao động 

Làdoanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên đƣợc thành lập tại Việt Nam, đến hôm nay 

Bảo Long đã từng bƣớc phát triển mạnh mẽ hơn và qua hơn 21 năm hoạt động, Bảo Long dần 

trở thành thƣơng hiệu đƣợc tín nhiệm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. Yếu 
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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 gắn bó. 

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, trang bị bảo hiểm sức khỏe và tai nạn 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. 
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- 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 2016, Bảo Long đã tham gia, đóng góp nhiều hoạt động vì cộng 

đồng khác nhau. Tổng giá trị hoạt động cộng đồng là 200 triệu đồng. Trong đó, một số hoạt 

động tiêu biểu nhƣ:  

- Trung Thu cho em (15 triệu đồng). 

- Hành trình Tuổi trẻ Bảo Long (20 triệu đồng). 

- Chƣơng trình hỗ trợ nƣớc uống cho đồng bào vùng hạn mặn Bến Tre (15 triệu đồng). 

- Chƣơng trình hƣớng về Miền Trung yêu thƣơng (150 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 hình và các phƣơng tiện kỹ thuật tiên tiến để tổ chức 

các cuộc họp giữa 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.  
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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. 
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