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BAO CÁO KET QUA HOAT BONG CUA HBQT NAM 2021 

vA D!NH HU'ONG KE HOACH 2022. 

PHAN I: BAO CÁO KET QUA HOJLT BONG NAM 2021 CUA HQI BONG QUAN TR!. 
1. Két qua san xut kinh doanh nàm 2021 cüa Tng Cong ty (TCTy): 

* Kt qua kinh doanh näm 2021: 

STT Các chi tiêu K hoch 2021 Thrc hin 2021 Tang/giãm 

1 Tng doanh thu (t d) 4.199,0 3.974,4 -5,3% 

2 
, , 

Doanh thu bão hiêm gôc (t' d) 3.565,0 3.344,1 -6,2% 

3 Tng Lai nhun tri.ràc thus (t'd) 202 43 6,9 116,2% 

4 MIrc chia c trc 5 % 8% 60% 

(Mác chia có tzc bang tiên 8% trên von diêu 1 mó'i sau khi TCTy hoàn thành tang 
von diêu l bang hInh thic chia cO phiêu thw&ng cho cO a'Ong hin hIu 25%). 

Doanh thu báo hilm go'c trên dOy khong bao gm báo hidm tàu cá theo Nghf d/nh 
67/CP. 

* Dánh giá kt qua thirc hin: 

Mc dU näm 2021 tInh hInh djch bnh Covid — 19 tip tiric din bin phirc tap, tang 

trithng cüa nn kinh th không dt dtrçc nhu dir báo, nhiu dja bàn tr9ng dim thc hin giàn 
cách xã hi trong th&i gian dài d phông chng djch bnh ãnh hi.thng lan dn cong tác khai 
thác, tuy nhiên vâi sr quy& tam, doàn kt, sang tao, n 1irc cüa tp th Ban lành do và can 
b nhân vien trong toàn h th6ng, T6ng Cong ty dã vuçit qua duçxc nhüng khó khän thách thirc 
d hoân thành cc bàn cac chi tiêu k hoch kinh doanh ma DHDCD giao näm 2021. 

2. Báo cáo các mat hot dông cüa HDQT: 

2.1. Tng kt các cuOc hQp cüa HOi  dng quàn trj: 

Hi dng quãn trj dA t6 chtrc hoit dng theo dung quy djnh cUa Diu l, Lut doanh 
nghip. Các cuc hp cUa HOi  dng quán trj duqc duy trI du dn theo ding quy djnh. Näm 
2021, Hi dng quãn trl dä barn sat djnh huàng cüa Nghj quyt Di hi dng c dong, chü 
dng trin khai các giái pháp phU hçip vâi tInh hInh din bin djch bnh Covid- 19 và các diu 

kin thrc tin thj tru?ng báo him d t chirc hot dng kinh doanh. 
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Näm 2021, IIDT dà t chrc h9p 04 phiên h9p trirc tiEp, 42 lan lAy kin các thành 
viên HDQT bang van bàn, ban hành 26 Nghj quyt, 56 Quyt djnh và nhiu van bàn d quyt 
djnh các ni dung thc ch(ic trách, nhim vi cüa HDQT trong Cong tãc chi dto, quãn l, 
giám sat các hoat dOng  cüa Tng cong ty. 

2.2. V cong tác chi do trin khai k hoch kinh doanh näm 2021: 

- D TCTy có th sam t chUc trin khai thrc hin kinh doanh näm 2021, HDQT dà thirc 
hin cong tác tam  giao k hotch kinh doanh nAm 2021 cüa TCTy trirâc ngày 01/01/2021. 
Trong Qu 1/2021, trên co sO k& qua kinh doanh chInh thiirc cüa TCTy theo báo cáo Tài chInh 
nàm 2020 dä di.rçic kirn toán, HDQT dã xây dirng k hoach kinh doanh 2021 phU hçip vài các 
nguyen tAc dnh huàng, phü hçip vâi thijc tin và trInh DHDCD thuing niên näm 2021 chInh 
thrc thông qua. 

- Các Qu, HDQT du t6 chüc các cuc h9p trirc tip hoäc tr%rc tip kt hçip vài trrc 
tuyn d thu?ng xuyen giám sat tin d kinh doanh cüa TCTy và Co nhftng chi dao  djnh hi.râng 
và giãi pháp kp thai. Hoat dng và tin dO kinh doanh cüa TCTy du ducic dang tái cong b 
hang qu theo dung quy djnh cüa pháp lut d các c dOng có th theo dOi. 

- Tip tic thirc hin ma rng quy mô kinh doanh tai  các dja bàn trong dim, HDQT da 
phê duyt và thành 1p them 01 Cong ty bão him PJICO ThU DUe tai  khu vçrc Thành ph6 H 
ChI Minh, nâng tang s6 cong ty tai  dja bàn khu vc Thành ph6 H Chi Minh thành 05 dorn vj 
truc thuôc. 

2.3. Chi dao  rà soát, xây dirng kE hoach và t6 chCrc thi,rc hin vic ban hành mài hoc 
si'ra di, b sung di vâi toàn bO h thng các tài lieu tir Diu l, quy ch, quy djnh, quy trInh 
cUa Tng cOng ty d dam bão tuân thU quy djnh hin hành cUa pháp lut và phU hcp vOl thuc 
tin trin khai hoat dng quãn l, kinh doanh cUa TCTy. Dn thi dim hin nay, TCTy dâ 
hoàn thành sCra di, b6 sung nhiu quy ch& quy djnh, quy trinh và v.n dang tip flic trin khai 
thirc hin sCra di b sung các quy ch, quy djnh, quy trInh cOn lai,  dir kin hoàn thành sê hoàn 
toàn bO trong näm 2022. 

2.4. Kiin toàn cor cAu t chiirc quán l cUa TCTy theo quy djnh cUa Lut doanh nghip 
s 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020. Theo dO: Trên cor sO Diu l sCra di näm 2021, HDQT 
da thành 1p Uy ban kim toán tri,rc thuOc HDQT. Uy ban kim toán di.rqc t chUc hoat dng 
theo quy ch hoat dng cUa Uy ban kim toán và theo quy djnh cUa pháp luât hin hành. ChU 
tich Uy ban kim toán là thành viên dOe  1p HDQT dtrçc HDQT bu theo dUng quy djnh cUa 
Pháp Iut. 

2.5. Chi dao  thrc hin nghien eCru, xay dirng và të chCrc thirc hin cong tác "Quy hoach 
can bO Tng cong ty trong giai doan 2021-2025" thuOc thAm quyn quy& dinh  cUa HDQT và 
TOD d chuAn bj dOi  ngü can bO dU nang lic, phAm chAt dáp (mg duçic yêu cAu phát trin cUa 
TCTy trong giai doan sAp tOi. 

2.6. Chi dio cong tác kirn tra, giárn sat hott dng cCia toàn h thông TCTy darn bão 



mçi mt hot dông cüa TCTy cc bàn tuân thu theo các quy djnh hin hành cüa pháp 1ut. 
Cong tác kim tra, giám sat diiçic thirc hin theo nhiu lap vâi k hoch cii th và CO s,r phôi 
kt hçp gifta các bô phan thuôc HDQT và Ban diu hành. 

2.7. Giám sat, duy tn và chi dao  câi thin k& qua xp hang dánh giá theo tiêu chun 
quc t cüa TCTy. Vài kt qua kinh doanh và chi tiêu lçii nhun xut sic, PJICO tip tiic di.içic 
A.M.Best dánh giá nAng lirc tài chInh & mIre cao. Ngày 27/10/202 1, to chlrc xp hang tin 
nhim tài chInh hang dAu th giâi A.M.Best cia nâng hing tin nhim nAng 1irc tài chInh cüa 
PJICO tr B+ len B++ và nang hrc tin ding cüa th chlrc phát hành t& "bbb-" len "bbb", trin 
v9ng cüa câ hai chi tiêu nay & mIre n djnh. 

2.8. Nghiên clru, chi dao  tIrng buâc trin khai các dr an theo "Chin krçic phát trin 
cong ngh thông tin elm PJICO giai doan 20 19-2024 thm nhin 2030" phü hçrp vâi xu th cüa 
xä hi, phü hçvp v&i yeu cAu v th chlre hoat dng quãn l, kinh doanh eüa doanh nghip. 
PJICO hin nay là &ln vi tién phong cüa thj truing phi nhân th9 trong linh vi,re chuyn di 
s& Các 1mg ding Cong ngh thông tin cüa Tng cOng ty d và dang trin khai là cãc cong cii 
hüu hiu d phát trin kinh doanh, tang näng suit lao dng và t chlrc quàn l, quàn trj, giám 
sat he thng TCTy ngày càng cht chë, minh btch. :G 

2.9. Chi dao  t chlrc thành cong Dai hOi dng c dOng thu&ng nién và Dai  hi dng 
CO dOng bt ththng näm 2021 theo hInh thlre trrc tuyn bO phiêu din ti:r dam bào theo dung :U 
quy djnh djnh cüa pháp lut, dam báo sIre khOe và tao  diêu kiin eho toàn bO các cô dông Co 
the tham dir Dai hOi trong diêu kin tInh hinh djch bnh din biên phlre tap. 

2.10. T chlre trin khai eác thu tiie d thi,rc hin thng v6n diu bang hinh thlre chia c 
phiu thu&ng cho C6 dông hin hüu tIr ngun thng du v6n c6 ph.n theo phé duyt elm 
DHDCD bAt thurng näm 2021. Theo dO, c6 dOng nAm giU 100 c6 phn tai  thii dim ch6t 

danh sách phân b6 quyn nhn c6 phiu thix&ng së &rgc nhn 25 c6 phn m&i. Dn th&i dim 
hin nay TCTy cia cc ban hoàn thành phl.rGng an tang vOn diêu 1. 

2.11. Lam vic vâi c quan kim toán Nhà rn.ràc, t6 chlre hoàn thành các khuyn nghj 
cüa ca quan Kim toán Nhà ni.râc d dam bão hoat dung elm TCTy ngày càng t6t hen. 

2.12. Thu lao cüa tIrng Thành viên HDQT Cu th theo Ta trinh DHDCD v vic quyêt 
toán thu lao Thành viên HDQT näm 2021. 

3. Hoat ding cüa các Ban thuc Hôi d6ng quän tn: 

3.1. Uy Ban kim toán: 

HDQT thành 1p U ban kim toán là cr quan chuyên mon thuc 1-IDQT. Mt sO 
nhim vu chinh elm Uy ban kiém toán nhu sau: 

- Giám sat tInh trung th%rc báo cáo tài chInh eüa T6ng cOng ty và Cong b6 chInh thlrc lien 
quan den kêt qua tài chInh elm Tong eOng ty; 

- Rà soát h th6ng kim soát nOi bO và quãn l rüi ro; 

- Rà soát giao djeh vâi ngu&i cO lien quan thuOc  thAm quyn phê duyt eüa HOi  d6ng 
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quân trj hoc Dai hOi dông c dông và dua ra khuyn nghj v nhtng giao dlch  can có phê 
duyt cüa HOi dông quán trj hoc Di hi dông cô dong; 

- Giám sat hot dng cüa Ban Kim toán ni b; 

- Kin nghj cong ty kim toán dOc lap, mirc thU lao vã diu khoán lien quan trong hçip 
dOng vth cong ty kiêm toán dé HOi dông quãn tr thông qua truàc khi trInh len Dai  hi dông 
cô dông thithng niên phé duyt; 

- Theo dOi và dánh giá sir dOc  1p, khách quan cUa cong ty kim toán dOe  1p và hiu 
qua cUa qua trInh kiêrn toán, dac  bit trong tnr&ng hçip lông cong ty Co siY ding eác djch viii 
phi kiêm toán cUa ben kiêm toán; 

- Giám sat nhm bão dam Tng cong ty tuân thU quy djnh cUa pháp lust,  yêu cu cUa c 
quan quãn l va quy djnh nOi bO khác cUa Tong cOng ty. 

3.2. Ban Kim toán Ni b do Thành viên HDQT dOc  1p trrc tip phii trách: 

- Näm 2021, Ban KMm toán nOi bO dã thirc hin k hoach kim toán theo dUng phé 
duyt cUa HDQT, 1p báo cáo kim toán và. báo cáo HDQT d HDQT chi do diu chinh hot 
dOng quàn 1, kinh doanh cUa TCTy dam bão tuân thU dUng quy djnh cUa TCTy và cUa Pháp 
lut. 

- Thành viên HOi  dng quán trl dOc  1p dã t chirc thirc hin nhim v11 cUa Ban Kim 
toán nOi  bô dam báo theo quy djnh hin hành. 

3.3. Ban Tang hQp: 

- Thirc hin nhim vi tham muu, giUp vic cho HOi  dng quãn trj trong cong tác quãn 
l và giài quyt các cOng vic trên tht cà các 11th virc hot dOng cUa Tng cOng ty. 

- Thrc hin thU tiic cong b thông tin cUa TCTy; th chUc thrc hin quyn cUa c dông 
theo dUng quy djnh cUa pháp lut, dam báo dÀy dU, chinh xáe. 

4. Dam bão Içi Ich C dông và Nhà dAn tn: 

- Luôn thirc hin cung cAp, cong b6 thông tin dÀy dU tâi các c dOng theo nguyen tAc 
cong khai, minh bach và dam bâo tuân thU dUng quy djnh cUa pháp lut v thirc hin báo cáo 
d& vâi Cong ty Ei chUng niêm yk 

- Trên ci sâ k& qua kinh doanh 6 tháng näm 2021, và ngun tài chInh tir thng du vn 
c phAn, d dam bão lqi ich cUa c dong hin hUu, HDQT dä quy& djnh trInh DHDCD diu 
chinh tr Phrnmg an chia c ttrc 12%, trong do 7% bAng c phiu và 5% bAng tin mt thành 
Phixorng an tang vn diu l bAng hInh thirc phát hàth c6 phiu thuâng cho c dOng hin httu 
t' l 25% (100 c6 phAn hin httu duçic than them 25 c phAn mth) và chi trä c tfrc näm 2021 
là 8% bAng tin mt trén vn diu l mâi. 

- Luôn dam báo cong bAng các quyn lçi cUa tAt ca các c dOng, to ehUc thirc hin 
quyAn cUa các c dOng theo quy djnh hin hành cUa pháp lut. 

5. Cong tác giám sat di vri TAng giám dc và Ngirôi diu hành khác: 
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- HDQT luôn theo sat va giám sat hoat dng diu hành cUa Tng Giám dc và cüa Ban 
diu hành dam bão cng tác t chtrc hoat dng cüa TCTy dung thAm quyn, dung quy djnh 
cüa TCTy và cUa pháp 1ut. Ti'rng ni dung Nghj quy&, quyt djnh cüa HDQT duçic b phn 
chirc näng báo cáo tInh hInh t chrc thuc hin tai  cac cuôc hQp HDQT djnh k' d HDQT xem 
xét, dánh giá, yeu cAu giãi trInh và cO nhiing chI dao  kjp thii di vOi Tng Giám dc, Ban 
diu hành v mci mt hoat dng cüa TCTy. 

- Các thành viên HDQT, Tng Giám d6c và các can b thuc Ban diu hành dâ thrc 
hin hoãn thành nhim viii duçic giao; t6 chiirc thirc hin CO trách nhim dôi vài các linh virc 
duqc phân cong t6 chirc quãn l, giám sat; thirc hin và chAp hành dAy dU, kjp th?yi theo quy 
djnh các nOi  dung chi do cUa HDQT, yêu cAu cüa các co quan quán l Nhà nuàc. 

PHAN II: DINH HUNG KE HOACH KINH DOANH NAM 2022. 

1. Mic tiêu trong tam: 

Tip tiic duy trI các chi tiêu tang triiâng n djnh theo ding djnh hixàng kinh doanh giai 
doan 2019-2024 ma DHDCD thtr&ng niên 2019 dä thông qua: "tang truing gAn lin vâi hiu 
qua vã an toàn tài chInh". Tip tiic phAn dAu tth thành doanh nghip báo him dfrng dAu thj 
trutYng báo him phi nhân th9 Vit Nam v chAt hrqng djch vii. 

- PhAn dAu hoàn thành mic tiêu kép vra dam báo an toàn phOng ch6ng djch bnh 
Covid- 19 vera n djnh, thüc dAy manh  m boat dng kinh doanh, n 1irc phn dAu vuçit qua 
moi khO khãn d hoàn thành miic tiêu k hoch kinh doanh a mtrc cao nhAt trong näm 2022, 
thu hep khoáng each v quy mô vôi các doanh nghip Top trên. 

- Tip tuc tp trung phát trin, 1mg diing và chuyn dM cong ngh s hóa vào cac quy 
trInh hoat dng kinh doanh bão him d tit giám chi phi, nâng cao nang suAt lao dng, chAt 
lucrng djch vu và nang lirc canh  tranh cüa TCTy, dáp 1rng yêu cAu hoat dng quãn 1', kinh 
doanh cüa TCTy trong diu kin tmnh hlnh djch bnh phirc tap và theo xu huang chuyn di 
s dang din ra manh  me tai Vit Nam. 

2. Các chi tiêu k hoach kinh doanh co' ban 11am 2022: 

2.1. Các chi tiêu k hoch: 

- Tng doanh thu: 4.308,5 t dng. Trong do: Tng doanh thu bão him g&: 3.678,5t' 
dng (khong bao gm tàu cá theo Nghj djnh 67 và Báo him st'rc khOe nguYi vay khai thác 
qua các th chuc tin d%ing) tang tri.rang 10% so vâi vài thc hin näm 2021 (theo phé duyt 
cüa HDQT v các cbi tiêu djnh huàng xay d%rng k hoch kinh doanh tai  Nghj quyêt so 

22/202 1/PJICO-NQ-HDQT). 

- Lçii nhun truâc thud t& thiu: 250 t dng. 

- Dr kin chi trã c t1rc bang tin: 12%. 

5 



Các chi tiêu pháp 1nh k& hotch nAm 2022 trên day ducc xay dirng trên cci sâ dãnh giá 
cac diu kin v ho?t dng kinh t, xA hOi  din ra 6n dinh và phü hcp vài nAng 1irc cüa TCTy. 

2.2. Các djnh htrông cong tác cüa HDQT trong näm 2022: 

- Can dr các clii tiêu k hoch DHDCE) thông qua, HDQT t chirc chi do trin khai 
vã giám sat tin d thirc hin k hoch nàm 2022 cüa TCTy dam bâo dt hiêu qua cao nht có 
th. DAy mtnh quy mô doanh thu, nâng cao dyi sng vt chAt cho can bO nhân viên trong toàn 
h thng. 

- Hoàn thành phiicmg an tang v6n diu 1 bang hInh thi.rc chia c phiu thtrâng cho c 
dông hin hthj. 

- Chi do hoàn thành vic ban hành mâi hoc sCra d&, b sung di vâi toàn bO quy ch& 
quy dinh va tâi lieu v t6 chCrc quãn 1, quãn trj cüa TCTy phü hçp vâi quy djnh hin hành 
cüa pháp lut và thirc tin hot dng cüa TCTy. 

- Chi do hoàn thành cong tad quy hoach can bO giai don 202 1-2025 trong toàn h 
thng PJICO, d chuAn bj dOi  ngü can bO dU näng l%rc, phAm chAt dáp Crng dtrçic yêu cAu phát 
trin cüa TCTy. 

- Tip tiic chi dao t chCrc trin khai cad dix an Cong ngh thông tin trên ca si "Chin 
krçic phát trin cong ngh thông tin cüa PJICO giai doan 20 19-2024 tam nhmn 2030", dam báo 
phü hcip vài nhu cAu sfr diing và nAng lirc tâi chInh cüa Tng Cong ty, thüc dAy nâng cao nang 
suAt lao dng, thrc hiên t& quãn trj rüi ro doanh nghip vâ tang cu?rng hiu qua khai thác 
khách hang d6i vâi hoat dng kinh doanh cüa TCTy. 

- Tip ti,ic ma rng quy mô và tang thj phAn di vâi nhng dja bàn tr9ng dirn có nhiu 
tim näng tang truang quy mô doanh thu cho TCTy. 

- Tip tic t chfrc thirc hin giám sat d duy tn k& qua xp hang dánh giá theo tiêu 
chuAn qu& t cüa TCTy trong nãm 2022 và cad nAm tip theo. 

- Th6ng nhAt cor ban cad giãi pháp trQng tam tp trung thrc hin trong nàm 2022 theo 
báo cáo cüa Tng giám d6c tti Di hi. 

Trân tr9ng cam an! 
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