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Sự an toàn, hạnh phúc và thành đạt
của khách hàng và xã hội
là mục tiêu hoạt động của chúng tôi.

Safety, happiness and success
of clients and society are our targets.
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Tên pháp nhân

Tên viết tắt

Địa chỉ

Điện thoại

Fax

Hotline 24/7

Email

Website

Thành lập và Mô hình hoạt động:

Thành lập

Từ 1994 - 2004

Từ 10/2004

Mã chứng khoán

Ngày niêm yết

Vốn góp

Vốn chủ sở hữu

Tổng tài sản

Phạm vi hoạt động

Nhân sự

Mạng lưới

Kết quả kinh doanh 2021

- Tổng doanh thu

- Lợi nhuận trước thuế

- Lợi nhuận sau thuế

- Nộp ngân sách

Thị phần 2021

: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

: BẢO MINH

: 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. HCM

: (028) 3829 4180

: (028) 3829 4185

: 1800 - 588812 (Miễn cước gọi đến)

: marketing@baominh.com.vn

: www.baominh.com.vn

  tructuyen.baominh.vn

: Ngày 28 tháng 11 năm 1994

: Doanh nghiệp nhà nước

: Tổng Công ty Cổ phần

: BMI

: 28/11/2006 tại HNX

  21/04/2008 tại HoSE

:  1.096,5 tỷ đồng

:  2.335 tỷ đồng

:  7.387 tỷ đồng

: Kinh doanh BH phi nhân thọ

  Kinh doanh Tái BH phi nhân thọ

  Đầu tư tài chính

: 1.583 CBNV

  4.440 đại lý

: 19 Phòng ban chức năng

   01 Trung tâm Đào tạo

   02 Trung tâm Bồi thường

   62 Công ty thành viên trên toàn quốc

 

:  5.347 tỷ đồng

:  306,3 tỷ đồng

:  255,0 tỷ đồng

:  222,6 tỷ đồng

: 7,77%

  (đứng thứ 4 trên thị trường)

Company’s name

Abbreviated name

Head Office

Tel

Fax

Hotline 24/7

Email

Website

Incorporation and operation form:

Date of incorporation

From 1994 – 2004

From 10/2004

Stock code

Securities listing date

Charter capital

Owner’s equity

Total Assets

Scopes of Activities

Personnel

Operation Network

2021 Business Results

- Total revenue

- Profit before tax

- Profit after tax

- State budget

  contribution

2021 Market share

: BAOMINH INSURANCE CORPORATION

: BAO MINH

: 26 Ton That Dam St., Dist. 1, HCMC, VN

: (+84.28) 3829 4180

: (+84.28) 3829 4185

: 1800 - 588812 (Free Incoming Calls)

: marketing@baominh.com.vn

: www.baominh.com.vn

  tructuyen.baominh.vn

: November 28th, 1994

: State owned Enterprise

: Joint Stock Company

: BMI

: November 28th, 2006 at HNX

  April 21st, 2008 at HoSE

: VND 1,096.5 billion

: VND 2,335 billion

: VND 7,387 billion

: Non-life Insurance

  Non-life Reinsurance

  Financial Investment

: 1,583 staff

  4,440 agents

: 19 Functional Divisions

  01 Training Center

  02 Claim Centers

  62 Branches over the country

: VND 5,347 billion

: VND 306.3 billion

: VND 255.0 billion

: VND 222.6 billion

: 7.77%

 (Top 4 in the market)

Huân Chương
Lao Động Hạng Nhất

Gold Labor Medal

GIỚI THIỆU
BẢO MINH

Corporate Profile

04 05





www.baominh.com.vn tructuyen.baominh.vn

06 07

TẦM NHÌN
Vision
Luôn là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 
hàng đầu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch 
vụ tài chính và bảo hiểm.
Always to be one of the leading non-life insurance companies in 
Vietnam, operating in the field of financial services and insurance.

SỨ MỆNH
Mission
Mang lại sự an toàn, ổn định của nền kinh tế - xã hội. 
Góp phần thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của thị trường bảo 
hiểm Việt Nam. 
Mang lại lợi ích cho các cổ đông và góp phần giải quyết công ăn 
việc làm cho người dân.
Bringing safety and stability for the economy and society.
Contributing to the strong development of Vietnam’s insur-
ance market.
Bringing benefits to shareholders and creating jobs for the people.

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG
Motto of Action
Sự an toàn, hạnh phúc và thành đạt của khách hàng và xã hội là 
mục tiêu hoạt động của chúng tôi.
Safety, happiness and success of clients and society are our 
targets.

KHẨU HIỆU HOẠT ĐỘNG
Slogan of Action
Bảo Minh - Tận tình phục vụ  /  Bao Minh - Whole-hearted Ser-
vice.

KHẨU HIỆU QUẢNG CÁO
Slogan of Advertising
Nói đến bảo hiểm, Nghĩ tới Bảo Minh / Think Insurance, Think Bao 
Minh.



QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN
TIMELINE & MILESTONE 



1994
     Bảo Minh được thành lập ngày 28/11/1994, khởi 
đầu cho sự hình thành thị trường bảo hiểm Việt Nam.
Bao Minh was established on November 28, 1994, 

starting the formation of Vietnam's insurance market.

2004
 Bảo Minh chính thức đi vào hoạt động theo mô 
hình Công ty Cổ phần. 
Bao Minh officially came into operation under the 
model of a joint-stock corporation.

2007
 Hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ từ 434 tỷ đồng lên 
755 tỷ đồng, thành công trong việc mời gọi nhà đầu tư 
chiến lược nước ngoài là Tập đoàn AXA (Pháp). 
AXA Group (France) was successfully invited as a 
foreign strategic investor, and the charter capital was 
increased from 434 billion VND to 755 billion VND.

2009
 Triển khai phần mềm quản lý nghiệp vụ bảo hiểm 
(Thuộc dự án BEST). Được Chủ tịch nước tặng thưởng 
Huân chương Lao Động Hạng Nhất nhân dịp Kỷ niệm 15 
năm thành lập. 
Deploying insurance business management software 
(belonging to the BEST project) Awarded the First Class 
Labor Medal by the State President on the occasion of 
the 15th anniversary.

2016
 Được cấp chứng nhận năng lực tài chính mức B++ 
(Tốt) từ tổ chức A.M Best. Tăng vốn góp chủ sở hữu lên 
913,5 tỷ đồng. 
The A.M. Best organization awarded the owner a certif-

icate of financial capacity rated B++ (Good) in 2016. A 
total of VND 913,5 billion was contributed as capital. 

1999
 Được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương 
Lao động Hạng Ba nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập. 
Awarded the Third Class Labor Medal by the President 
on the occasion of the 5th anniversary of its establish-

ment.

2006
 Cổ phiếu Bảo Minh chính thức niêm yết tại thị 
trường giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã chứng 
khoán: BMI 
Bao Minh shares were officially listed on the Hanoi 
Stock Exchange with the stock code: BMI.

2008
 Chuyển niêm yết cổ phiếu BMI vào Sở Giao dịch 
Chứng Khoán TP.HCM. 
BMI shares moved to the Ho Chi Minh City Stock 
Exchange.

2015
 Bảo Minh tăng vốn góp chủ sở hữu lên 830,5 tỷ 
đồng. 
Bao Minh increased the owner's contributed capital to 
VND 830.5 billion.

2021
 Tăng vốn góp chủ sở hữu lên 1.096 tỷ đồng.
Increase the owner's contributed capital to VND 1,096 
billion.
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Trân trọng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đinh Việt Tùng

Năm 2021 nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi 

đại dịch Covid-19 và những xung đột chính trị ở các điểm 

nóng trên thế giới..Tại Việt Nam đợt bùng phát dịch 

Covid-19 lần thứ tư tại Thành phố Hồ Chí Minh – trung 

tâm kinh tế lớn nhất cả nước – đã để lại hậu quả vô cùng 

nghiêm trọng, bởi sự giãn cách xã hội phải áp dụng trong 

một thời gian dài. Điều đó khiến cho tăng trưởng kinh tế 

năm 2021 của Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất trong 

30 năm qua, chỉ đạt mức 2,58%. 

Tuy nhiên trong bối cảnh nền kinh tế chững lại do dịch 

bệnh, thị trường bảo hiểm là một trong số ít ngành nghề 

vẫn có sự tăng trưởng khá ấn tượng, với tổng doanh thu 

ước đạt 217.388 tỷ đồng, tăng 16,71% so với cùng kỳ năm 

2020, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước 

đạt 57.880 tỷ đồng, tăng trưởng 3,98%.

Đối với Bảo Minh, năm 2021 cũng là năm gặp rất nhiều 

khó khăn trong hoạt động, ngay từ đầu đợt dịch Covid-19 

đã có nhiều cán bộ nhân viên bị nhiễm dịch – khi chưa 

được tiêm chủng vaccine phòng dịch – khiến việc vận 

hành các hoạt động của hệ thống Bảo Minh gặp nhiều trở 

ngại trong thời gian dài. Tuy nhiên, trong tình thế ấy, 

toàn thể CBNV Bảo Minh đã cùng nhau nỗ lực phấn đấu 

hết sức để đưa Bảo Minh vượt qua khó khăn, giữ vững vị 

thế của một Tổng công ty bảo hiểm lớn trên thị trường. 

Nhờ sự nỗ lực ấy, kết quả hoạt động kinh doanh của Bảo 

Minh năm 2021 dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức 

nhưng vẫn rất khả quan, với tổng doanh thu 5.347 tỷ 

đồng, đạt 106,4% kế hoạch, tăng trưởng 6,41% so với

cùng kỳ, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc là 4.496 tỷ 

đồng, đạt 105,92% kế hoạch, tăng trưởng 4,68% so với 

cùng kỳ. Doanh thu nhận tái bảo hiểm là 524,4 tỷ đồng, 

đạt 100,85% kế hoạch, tăng trưởng 11,59% so với cùng 

kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 306,3 tỷ đồng, đạt 110,58% 

kế hoạch, tăng trưởng 31,34% so với cùng kỳ

Năm 2022 tiếp tục kiên định với nguyên tắc phát triển 

“Hiệu quả – bền vững”, Bảo Minh sẽ tập trung phát triển 

mở rộng mạng lưới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản trị, hoạt động kinh doanh. Phát 

triển các dịch vụ và sản phẩm bảo hiểm số, mở rộng 

kênh thương mại điện tử để tăng doanh thu và hiệu quả. 

Tổ chức thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 

2022 với các mục tiêu:

-Tổng doanh thu: 5.700 tỷ VND (tăng trưởng 6,7% so với 

thực hiện năm 2021)

-Lợi nhuận trước thuế: 340 tỷ VND (tăng trưởng 11,1% so 

với thực hiện năm 2021)

-ROE kế hoạch 2022: tối thiểu đạt 10% 

-ỷ lệ chia cổ tức: tối thiểu là 15%. 

Với tinh thần đồng lòng, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó của 

tập thể CBNV Bảo Minh, tôi tin rằng chúng ta sẽ hoàn 

thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022.

Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt HĐQT gửi lời cám ơn 

đến các cơ quan ban ngành, quý cổ đông, HĐQT, BKS, 

toàn thể CBNV và đại lý Bảo Minh, đặc biệt là quý khách 

hàng đã tin tưởng và hỗ trợ để Bảo Minh có được thành 

công như ngày hôm nay.

THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Message from Chairman
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In 2021, the world economy will be heavily affected by the 

Covid-19 pandemic and political conflicts in hot spots 

around the world...In Vietnam, the fourth outbreak of 

Covid-19 occurred in Ho Chi Minh City - the most import-

ant economic center in the country - has left grave conse-

quences because social distancing must be applied for a 

long time. That causes Vietnam's economic growth in 

2021 to drop to the lowest level in the past 30 years, reach-

ing only 2.58%.

However, in the context of the economy slowing down due 

to the epidemic, the insurance market is one of the few 

industries that still have impressive growth, with total 

revenue estimated at 217,388 billion VND, up 16.71% 

compared to the previous year. Non-life insurance premi-

um revenue was estimated at VND 57,880 billion, up 

3.98%.

The operation of the Bao Minh system encountered many 

obstacles for a long time. 2021 was a challenging year 

right from the beginning of the Covid-19 epidemic; many 

employees were infected with the disease - without 

having been vaccinated against the epidemic - making 

transportation difficult. All Bao Minh employees worked 

together to do their best to help Bao Minh overcome 

difficulties and maintain the position of a large insurance 

corporation in the market.

In 2021, Bao Minh's total revenue for the whole year will 

reach VND5,347 billion, completing 106.4% of the plan, up 

6.41% over the same period; of which the direct insurance

premium revenue was VND 4,496 billion, getting 105.92% 

of the plan, up 4.68% over the same period. Inward 

reinsurance premium reached  VND524.4 billion, 

completing 100.85% of the plan, up 11,59% over the same 

period. Pre-tax profit reached VND300.6 billion, complet-

ing 110.58% of the plan, up 31.34% over the same period).

In 2022, continuing to be consistent with the develop-

ment principle of "Effectiveness - sustainability," Bao 

Minh will focus on developing and expanding its network, 

promoting the application of information technology in 

management and business activities. Develop digital 

insurance products and services, and expand e-com-

merce channels to increase revenue and efficiency. 

Successfully implementing the business plan in 2022 

with the following objectives:

- Total revenue: VND 5,700 billion (up 6.7% compared to 

2021)

- Profit before tax: 340 billion VND (up 11.1% compared to 

the performance in 2021)

- ROE: at least 10%

- Dividend rate: at least 15%.

With the spirit of consensus, solidarity, creativity, and 

overcoming the difficulties of Bao Minh's staff, I believe 

we will complete the tasks set out in 2022.

On behalf of the Board of Directors, allow me to thank the 

authorities, shareholders, Board of Directors, Supervisory 

Board, all employees, and agents of Bao Minh, especially 

customers, for their trust and support.

   Best regards.

   Chairman

   Dinh Viet Tung

WITH THE GUIDELINES OF EFFECTIVE

ACTIONS, GROWTH AND 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT,
BAO MINH HAS STRIVEN TO MAINTAIN

INSURANCE COMPANY LISTED

IN THE TOP 4 OF THE MARKET



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Board of Directors

(Nhiệm kỳ / Term 2019 - 2024)



BAN KIỂM SOÁT
Board of Supervious

(Nhiệm kỳ / Term 2019 - 2024)
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Phụ trách Ban Kiểm soát / 
Head of Board of Supervision



THÔNG ĐIỆP CỦA
TỔNG GIÁM ĐỐC
Message from CEO

Kinh tế thế giới bước sang năm 2021 trong trạng thái ảm 

đạm, khi mà cú sốc do Covid-19 gây ra đã khiến thế giới 

rơi vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ Đại suy thoái 

1930, với mức suy giảm của tổng sản phẩm trong nước 

(GDP) toàn cầu trong năm 2020 là 3,1%, theo số liệu của 

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Kinh tế Việt Nam cũng chịu tác động hết sức nặng nề của 

dịch Covid-19 trong năm 2021, khi dịch bùng phát mạnh, 

nhiều tỉnh, thành phố trọng điểm, đặc biệt là tại Thành 

phố Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước 

phải thực hiện giãn cách xã hội, gây ảnh hưởng tới nhiều 

lĩnh vực kinh doanh, kết quả là kinh tế Việt Nam năm 

2021 chỉ đạt mức tăng trưởng 2.58%, thấp nhất trong 

vòng 30 năm qua. 

Trong bối cảnh đó, ngành bảo hiểm là một trong số ít 

ngành vẫn duy trì được sự tăng trưởng tương đối tốt, với 

tổng doanh thu ước đạt 217.388 tỷ đồng, tăng 16,71% so 

với cùng kỳ năm 2020, tuy nhiên  thị trường bảo hiểm phi 

nhân thọ lại trải qua một năm  kém khởi sắc khi mà 

doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 57.880 tỷ 

đồng, chỉ tăng trưởng 3,98% so với cùng kỳ.

Không nằm ngoài khó khăn chung của nền kinh tế đất 

nước trước ảnh hưởng của dịch bênh, năm 2021 cũng là 

năm đặc biệt khó khăn với Bảo Minh,  làn sóng Covid thứ 

4 bùng phát, giãn cách xã hội kéo dài khiến hoạt động 

chung của hệ thống  cũng bị gián đoạn. Tuy nhiên, bằng 

sự đoàn kết, đồng lòng, ý chí  quyết tâm của toàn thể các 

cán bộ nhân viên, đại lý của Bảo Minh, năm 2021 tiếp tục 

là một năm thành công của Bảo Minh với bức tranh tài 

chính nhiều điểm sáng, ghi nhận vị thế và uy tín của Bảo 

Minh trên thị trường Bảo hiểm phi nhân thọ với những 

kết quả ấn tượng, theo đó:

Tổng doanh thu: 5.347 tỷ đồng, đạt 106,4% kế hoạch 

năm 2021, tăng trưởng 6,41% so với cùng kỳ. Trong đó 

doanh thu phí bảo hiểm gốc là 4.496 tỷ đồng, đạt 

105,92% kế hoạch, tăng trưởng 4,68% so với cùng kỳ; 

doanh thu nhận tái bảo hiểm là 524,4 tỷ đồng,

đạt 100,85% kế hoạch, tăng trưởng 11,59% so với cùng 

kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 306,3 tỷ đồng, đạt 

110,58% kế hoạch, tăng trưởng 31,34% so với cùng kỳ. 

ROE đạt 11%, vượt kế hoạch năm 2021 là 10% và tăng 

trưởng 29,56% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2022 tới đây sẽ là năm bản lề quan trọng trong  “Kế 

hoạch kinh doanh 5 năm 2021 – 2025”, Bảo Minh sẽ 

phấn đấu tiếp tục phát huy những thành công của thời 

gian vừa qua, tạo ra nền tảng để thực hiện tốt các mục 

tiêu trong Chiến lược kinh doanh 5 năm nhằm phát triển 

Bảo Minh là một doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường 

bảo hiểm Việt Nam, có năng lực tài chính bền vững và 

một thương hiệu mạnh, đảm bảo cạnh tranh với thị 

trường trong nước và các nước trong khu vực.

Bám sát định hướng của Chính phủ về mức tăng trưởng 

của nền kinh tế Việt Nam năm 2022, Hội đồng quản trị 

cùng Ban Điều Hành đã đặt ra mục tiêu cho Bảo Minh 

trong năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu doanh thu đạt 5.700 tỷ đồng ( tăng trưởng 6,6% 

so với thực hiện năm 2021)

- Lợi nhuận trước thuế đạt 340 tỷ đồng ( tăng trưởng 11,1 

% so với thực hiên năm 2021)

- ROE đạt tối thiểu 10%

- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 15% 

Bước sang năm 2022, kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ 

tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại, có thể kể 

đến như: các rủi ro từ đại dịch, nguy cơ xuất hiện biến 

chủng mới; áp lực lạm phát và sự gia tăng chi phí sản 

xuất ; rủi ro từ xung đột Nga – Ukraine; sự chậm lại của 

kinh tế toàn cầu và các nền kinh tế kinh tế đối tác quan 

trọng của Việt Nam, song tôi tin rằng với sự tin tưởng, 

hợp tác, hỗ trợ, gắn bó của các cổ đông, các nhà đầu tư, 

các đối tác và khách hàng trong suốt thời gian qua, toàn 

hệ thống Bảo Minh sẽ cùng nỗ lực, đồng lòng vượt qua 

mọi khó khăn thách thức, hoàn thành tốt sứ mệnh đưa 

Bảo Minh phát triển bền vững và hiệu quả.

   

                                                        Trân trọng.

   Tổng Giám đốc

   Vũ Anh Tuấn
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The world economy enters 2021 in a sad state when 

the shock caused by Covid-19 has plunged the world 

into the worst recession since the Great Depression 

of 1930, with a decline in gross domestic product. 

Global domestic product (GDP) in 2020 is 3.1%, 

according to data from the International Monetary 

Fund (IMF).

Vietnam's economy is also heavily affected by the 

Covid-19 epidemic in 2021, especially in Ho Chi Minh 

City - a major economic center. As a result, Vietnam's 

economy in 2021 only achieved a growth rate of 

2.58%, the lowest in the past 30 years.

In that context, the insurance industry is one of the 

few that maintains relatively good growth, with total 

revenue estimated at VND 217,388 billion, up 16.71% 

over the same period in 2020. The non-life insurance 

market experienced a less prosperous year when 

non-life insurance premium revenue was estimated 

at VND 57,880 billion, growing only 3.98% over the 

same period.

Not outside of the general difficulties of the country's 

economy before the impact of the epidemic, 2021 was 

also a challenging year for BaoMinh. The fourth wave 

of Covid broke out; prolonged social distancing made 

general activities difficult. The System is also inter-

rupted. However, with the solidarity, consensus, and 

determination of all employees and agents of Bao 

Minh, 2021 continues to be a successful year for Bao 

Minh with a financial picture with many bright spots., 

recognizing Bao Minh's position and reputation in the 

non-life insurance market with impressive results, 

according to which:

Total revenue: VND 5,347 billion, reaching 106.4 
percent of the 2021 plan, up 6.41% over the same 

period. The original insurance premium revenue was 

VND 4,496 billion, getting 105.92% of the plan, up 

4.68% over the same period; reinsurance revenue 

was 524.4 billion dongs,

going 100.85% of the program, up 11.59% over the 

same period. Profit before tax reached VND 306.3 

billion, reaching 110.58% of the project, up 31.34% 

over the same period. ROE reached 11%, exceeding 

the 2021 plan by 10% and growing by 29.56% over the 

same period in 2020.

The following year 2022, will be an essential pivotal 

year in the "5-year business plan 2021 - 2025" Bao 

Minh will strive to continue to promote the successes 

of the past time, creating a foundation for exemplary 

implementation. The objectives of the 5-year 

business strategy are to develop Bao Minh as a 

leading enterprise in the Vietnamese insurance 

market, with sustainable financial capacity and a 

firm brand name, ensuring competition with the 

domestic insurance market. Countries and regions in 

the region.

Following the Government's orientation on the 

growth rate of Vietnam's economy in 2022, the Board 

of Directors and the Executive Board have set targets 

for Bao Minh in 2022 with the following specific 

targets:

- Revenue target reached VND 5,700 billion (up 6.6% 

compared to the implementation in 2021)

- Profit before tax reached VND 340 billion (up 11.1% 

compared to the performance in 2021)

- ROE is at least 10%

- Minimum dividend payout ratio of 15%

Vietnam's economy is forecasted to face new 

challenges, given that global political and economic 

shocks continue, such as the COVID-19 pandemic has 

yet to end, implications of the War in Ukraine, Infla-

tionary pressures, and strong demand for merchan-

dise have increased the pressure on prices. However, 

I believe that with the trust, cooperation, support, 

and attachment of shareholders and investors, the 

corporation will work together to overcome all 

difficulties and challenges, fulfilling the mission of 

bringing Bao Minh to develop sustainably and effec-

tively.

   Best regards.

   CEO

   Vu Anh Tuan
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BAN
ĐIỀU HÀNH
Executive Board

Sinh năm 1968.
Trình độ: Cử nhân chuyên ngành Vận tải ô tô.
Từ 01/08/1996 - 2000:  Nhân viên Bảo Minh Đồng Nai.
Từ 01/03/2000 - 15/01/2002: Trưởng phòng Phi hàng hải Bảo 
Minh Đồng Nai.
Từ 15/01/2002 - 10/07/2007: Phó Giám đốc Bảo Minh Đồng Nai.
Từ 10/07/2007 - 04/09/2008: Quyền Giám đốc Bảo Minh 
Đồng Nai.
Từ 04/09/2008 - 08/2019: Giám đốc Công ty Bảo Minh Đồng Nai.
Từ 08/2019 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Bảo Minh.

Born in 1968.
Qualifications: Bachelor of Automobile Transportation.
From 01/08 /1996 - 2000: Staff of Bao Minh - Dong Nai.
From 01/03/2000 - 15/01/2002: Head of Non-Maritime Deparment - 
Bao Minh Dong Nai.
From 15/01/2002 - 10/07/2007: Deputy Director of Bao Minh Dong Nai 
Company.
From 10/07/2007 - 04/09/2008: Acting Director of Bao Minh Dong Nai 
Company.
From 04/09/2008 - 08/2019: Director of Bao Minh Dong Nai 
Company.
From 08/2019 to present: Deputy General Director of Bao Minh.

Sinh năm 1963 tại Hà Nội.
Trình độ: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kinh tế Đối Ngoại; 
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Wisconsin 
Madison (Mỹ).
Từ 12/1986 - 06/1993: Cán bộ Bảo Việt.
Từ 06/1993 - 08/2004: Cán bộ Vụ tài chính Ngân hàng, Phó 
Vụ Trưởng Vụ BH (Bộ Tài chính).
Từ 08/2004 - 10/2004: Phó Giám đốc Công ty Bảo hiểm 
TP. Hồ Chí Minh.
Từ 10/2004 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Bảo Minh.

Born in 1963 in Ha Noi.
Qualifications: Bachelor of economics, major in 
Foreign Trade; Master of Business Administration at 
Wisconsin Madision Univercity (USA).
From 12/1986 - 06/1993: Officer of Bao Viet.
From 06/1993 - 08/2004: Officer of Banking and Finan-
cial Department and then Deputy Director of Depart-
ment of Insurance (Ministry of Finance).
From 08/2004 - 10/2004: Vice Director of Ho Chi Minh 
Insurance Company.
From 10/2004 to present: Vice CEO of Bao Minh.

Sinh năm 1979 tại Hải Phòng.
Trình độ: Cử nhân chuyên ngành Kế toán.
Từ 2000 - 2005: Trưởng phòng khai thác Bảo Việt Bắc Giang.
Từ 2005 - 2010: Giám đốc Bảo Minh Bắc Giang.
Từ 2010 - 2012: Giám đốc Công Ty Làng VHCDTVN - Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Từ 2012 - 2014: Giám đốc Bảo Minh Bắc Giang.
Từ 2014 - 2017: Giám đốc Bảo Minh Hà Nội.
Từ 03/2017 - 05/2020: Phó Tổng Giám đốc Bảo Minh.
Từ 01/06/2020 đến nay: Tổng Giám đốc Bảo Minh.

Born in 1979 in Hai Phong Province.
Degree: Bachelor of Accounting.
From 2000 - 2005: Head of Underwriting division in Bao 
Viet Bac Giang company.
From 2005 - 2010: Director of Bao Minh Bac Giang 
Company.
From 2010 - 2012: Director of Village VHCDTVN Company - 
Ministry of Culture, Sports and Tourism.
From 2012 - 2014: Director of Bao Minh Bac Giang Company.
From 2014 - 2017: Director of Bao Minh Ha Noi Company.
From 03/2017 - 05/2020: Vice CEO of Bao Minh.
From 01/06/2020 to present: CEO of Bao Minh.

Sinh năm 1973 tại Phú Thọ.
Trình độ: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Kế 
toán tại trường ĐH Kinh Tế TP. HCM.
Từ 09/2001 - 12/2003: Phó Trưởng phòng Bảo hiểm 
Khu vực 1.
Từ 12/2003 - 08/2004: Phó Trưởng phòng phụ trách 
khai thác Bảo hiểm số 3.
Từ 10/2004 - 06/2005: Trưởng phòng khai thác Bảo 
hiểm số 3 - Bảo Minh Sài Gòn.
Từ 06/2005 - 11/2010: Phó Giám đốc Bảo Minh Sài 
Gòn.
Từ 11/2010 - 11/2018: Giám đốc Bảo Minh Sài Gòn.
Từ 09/2018 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Bảo Minh.

Born in 1973 in Phu Tho.
Qualifications: Bachelor of Economics majoring in 
Finance and Accounting from University of Economics 
Ho Chi Minh City.
From 09/2001 - 12/2003: Deputy Head of Insurance 
Division 1.
From 12/2003 - 08/2004: Deputy Head of Insurance 
Underwriting Department 3.
From 10/2004 - 06/2005: Head of Insurance Underwriting 
Department No. 3 - Bao Minh Saigon.
From 06/2005 - 11/2010: Deputy Director of Bao Minh Saigon.
From 11/2010 - 11/2018: Director of Bao Minh Saigon.
From 09/2018 to present: Deputy General Director of Bao Minh.

Mr. Vũ Anh Tuấn
Tổng Giám đốc / CEO

Mr. Nguyễn Thế Năng, MBA
Phó TGĐ TT/ Standing Vice CEO

Mr. Phạm Minh Tuân, Ph.D
Phó Tổng Giám đốc / Vice CEO

Mr. Châu Quang Linh
Phó Tổng Giám Đốc / Vice CEO
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SƠ ĐỒ
TỔ CHỨC
Organization Chart

Mrs. Phan Thị Kiều Oanh 

Mr. Nguyễn Huy Đoàn
Trưởng Đại Diện / Head Repretative 

Mr. Nguyễn Đức Hiệp

Mrs. Hồ Hồng Hạnh
P. Giám đốc phụ trách  /  General Manager

P. Giám đốc phụ trách  /  General Manager

Kế toán trưởng /  Chief - Accountant

Mrs. Phan Thị Hồng Phương 
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Mr. Nguyễn Ngọc Anh Mrs. Nguyễn Thị Thư 

Mrs. Trần Anh Đào 

Mr. Nguyễn Việt Giang

Mr. Trương Hồng Quảng
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Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

Giám đốc

Mr. NGuyễn Duy Phương

Mrs. Phan Thị Kiều Oanh 



DANH SÁCH
CỔ ĐÔNG (ĐẾN 31/12/2021)
List of Major Shareholders (contributed as at 31st December 2021)

55.580.817

18.251.640

6.195.175

29.596.353

109.623.985
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DANH SÁCH
CÁC NHÀ TÁI BẢO HIỂM
List of Reinsurers of Bao Minh
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PHẦN 2:
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH NĂM 2021
Business Result in 2021



Tổng Quan Thị Trường Bảo Hiểm Việt Nam năm 2021
Overview of Vietnam Insurance Market in 2021

Các giải pháp điều hành năm 2022
Solutions for Business Operations in 2022

Kết quả kinh doanh năm 2021
Business Result in 2021

Kế hoạch kinh doanh năm 2022
Business Target for 2022

Thông tin tài chính cơ bản giai đoạn 2017 - 2021
Basic Information of Finance of Period 2017 - 2021



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
BẢO HIỂM VIỆT NAM NĂM 2021
Overview of Vietnam Insurance Market in 2021

Tổng kết thị trường bảo hiểm năm 2021

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 

2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 

217.338 tỷ đồng, tăng trưởng 16.71% so với cùng kỳ năm 

2020, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước 

đạt 57.880 tỷ đồng, tăng 3.98% so với cùng kỳ 2020; 

doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 159.458 tỷ đồng, 

tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020.

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2021

Về thị phần bảo hiểm phi nhân thọ:

Bảo Minh vẫn tiếp tục duy trì top 4 với mức tăng trưởng cả 

năm là 6,36% với thị phần là 7,75%. Bảo Việt – đứng đầu thị 

trường có mức tăng trưởng âm về doanh số năm 2021 với 

mức -8,07% so với cùng kỳ, chiếm 15,45% thị thần. Vị trí 

thứ 2 thuộc về PVI, tăng trưởng 11,97% so với năm 2020, 

chiếm 14,32% thị phần; PTI đứng thứ 3 trên thị trường 

cũng có mức tăng trưởng -1,33% so với cùng kỳ. MIC đã 

vượt PJICO để lên vị trí thứ 5 với thị phần 6,80% và năm 

2021 tăng trưởng 24,68% so với năm 2020. PIICO ở vị trí 

thứ 6 với mức tăng trưởng -4,69% so với năm 2020.

Về doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm:

Bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng 27,9% trong tổng doanh 

thu toàn thị trường, ước đạt 16.196 tỷ đồng.

Bảo hiểm sức khỏe (bao gồm bảo hiểm tai nạn con người, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe) doanh thu 

bảo hiểm ước đạt 18.021 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ 

năm trước, chiếm tỷ trọng 31.1 % tổng doanh thu thị 

trường.

Bảo hiểm cháy nỗ doanh thu ước đạt 7.470 tỷ đồng, chiếm 

tỷ trọng 12,9% tổng doanh thu thị trường, tăng trưởng 

18.9% so với cùng kỳ năm 2020.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu ước đạt 2.749 tỷ 

đồng, chiếm tỷ trọng 4,8%, tăng trưởng 21,7% so với cùng 

kỳ năm 2020. 

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh 

thu ước đạt gần 2.347 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,1%, tăng 

trưởng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. 

Summary of insurance market in 2021

According to estimated data from the Vietnam Insurance 

Association in 2021, the total insurance premium revenue of 

the whole market is estimated at VND 217,338 billion, up 

16.71% over the same period in 2020, of which non-life 

insurance premium revenue life expectancy is estimated at 

VND 57,880 billion, up 3.98% over the same period in 2020; life 

insurance premium revenue is estimated at VND 159,458  

billion, up 22% over the same period in 2020.

Non-life insurance market in 2021

About market share:

BaoMinh continued to maintain the top 4, increaing 6.36% 

with a market share of 7.75%. Bao Viet - the market leader 

with negative growth in sales in 2021 with -8.07% over the 

same period, accounting for 15.45% of the market. The 

second place belongs to PVI, growing 11.97% compared to 

2020, accounting for 14.32% market share; PTI ranked 3rd in 

the market and also had a growth of -1.33% over the same 

period. MIC has surpassed PJICO to take the 5th position with 

a market share of 6.80% and in 2021 it will grow 24.68% 

compared to 2020. PJICO is in 6th position with a growth of 

-4.69% compared to 2020.

About Lines of business:

Motor vehicle insurance accounted for 27.9% of the total 

market revenue, estimated at VND 16,196 billion.

Health insurance (including personal accident insurance, 

health insurance, and health care insurance) insurance 

revenue was estimated at VND 18,021 billion, up 2.7% over the 

same period last year, accounting for a billion accounts for 

31.1% of total market revenue.

Fire insurance revenue is estimated at 7,470 billion VND, 

accounting for 12.9% of total market revenue, up 18.9% over 

the same period in 2020.

Cargo insurance revenue is estimated at VND 2,749 billion, 

accounting for 4.8%, up 21.7% over the same period in 2020.

The revenue of hull insurance and shipowner's civil liability 

was estimated at nearly VND 2,347 billion, accounting for 

4.1%, up 13.8% over the same period last year.

Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam Source: Vietnam Insurance Association
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Biểu đồ tăng trưởng ROE của BMI
Growth chart of ROE of BMI
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Lãi ròng
Net Profit

Vốn chủ sở hữu
Owner’s equity

ROE

2018

7,24%

2021

195.222.427.308

2.302.675.770.279

255.081.627.969

2.335.356.320.428

10,92%

2019

162.302.812.041

2.241.933.036.486

9,06%

2020

207.880.229.876

 2.295.119.293.076

8,48%

Biểu đồ thị phần
Market Share chart

46,29%

15,45%

14,32%

10,16%
7,77% 6,80%

Bảng doanh thu phí bảo hiểm gốc
2020 - 2021 (ĐVT: Tỷ đồng)

Direct premium table of
Non-life insurance companies
(2020 - 2021) (Unit: VND billion)

Công ty bảo hiểm
Company Name

BẢO VIỆT
PVI
PTI
BẢO MINH
MIC
Khác / Others

TỔNG CỘNG / Total

Năm / Year
2021

Năm / Year
2020

         9.692 

         7.401 

         5.959 

         4.295 

         3.157 

       25.159 

       

55.663 

         8.940 

         8.287 

         5.881 

          4.496 

         3.936 

       26.790 

57.880 

24 25

7,24%

9,06%

10,92%

8,48%

BẢO VIỆT

PTI

PVI

MIC

BẢO MINH

Khác / Others



THÔNG TIN TÀI CHÍNH CƠ BẢN
GIAI ĐOẠN 2017 - 2021
Basic Information of Finance of Period 2017 - 2021
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Biểu đồ vốn chủ sở hữu / Chart of owners’ equity

Doanh thu phí Bảo Hiểm & Hệ số kết hợp / Insurance premium & Combined ratio
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KẾT QUẢ KINH DOANH 
NĂM 2021
Business Result in 2021

5.347
Tỷ đồng / VND billion
Doanh thu / Premium Revenue
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Tổng doanh thu: 

 

Tổng doanh thu: 5.347 tỷ đồng, đạt 

106,4% so với kế hoạch, tăng trưởng 6,4% so với 

cùng kỳ.

Doanh thu phí bảo hiểm gốc: 4.496 tỷ đồng, đạt 

105,92% so với kế hoạch, tăng trưởng 5,92% so với cùng 

kỳ.

Doanh thu nhận tái bảo hiểm: 524 tỷ đồng, đạt 100,85% 

so với kế hoạch, tăng trưởng 0,85% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính: 326 tỷ đồng, tăng 

trưởng 25,38% so với cùng kỳ.

Chi bồi thường gốc: 1.314 tỷ đồng, bằng 29,2% so với 

doanh thu.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 61 

tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 306 tỷ đồng, đạt 110,58% so với 

kế hoạch, tăng trưởng 10,58% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế: 255 tỷ đồng, đạt 110,43% so với kế 

hoạch, tăng trưởng 10,43% so với cùng kỳ.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.858 đồng

Tổng dự phòng nghiệp vụ: 1.725 tỷ đồng 

Trong đó: 

- Dự phòng phí: 1.168 tỷ đồng

- Dự phòng bồi thường: 466 tỷ đồng

- Dự phòng dao động lớn: 91 tỷ đồng

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2021

7.387 tỷ đồng

Total revenue:

Total revenue: VND 5,347 billion, reaching 

106.4% of the plan, up by 6.4% over the same 

period.

Direct written premium: VND 4,496 billion, reaching 

105.92% of the plan, increasing by 5.92% over the same 

period.

Assumed premium: VND 524 billion, reaching 100.85% 

of the plan, up 0.85% over the same period.

Revenue from financial activities: VND 326 billion, up 

25.38% over the same period.

Direct claim expenses: 1,314 billion VND, equal to 29.2% 

of direct written premium.

Net profit from insurance business: VND 61 billion

Profit before corporate income tax expenses: VND 306 

billion, reaching 110.58% of the plan, increasing 10.58% 

over the same period.

Profit after corporate income tax: VND 255 billion, 

reaching 110.43% of the plan, increasing by 10.43% 

over the same period.

Earnings per share: VND 1,858

Total technical reserve: VND 1,725billion

In which:

- Premium reserve: VND 1,168 billion 

- Claim reserve: VND 466 billion 

- Catastrophe reserve : VND 91 billion

Total assets as 31st  December, 2021

VND 7,387 billion 

7.387
Tỷ đồng

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2021

7,387
VND billion

Total assets as at 31st December, 2021

28 29



KẾ HOẠCH KINH DOANH 
NĂM 2022
Business Plan for 2022

340
Tỷ đồng / VND billion
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax

5.700
Tỷ đồng / VND billion
Doanh thu / Premium Revenue
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Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng 

thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 

2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những 

thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, 

nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Tăng trưởng 

kinh tế thế giới không đồng đều, chưa vững chắc và 

thấp hơn năm 2021; Nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy 

giảm tăng trưởng vẫn còn tiềm ẩn nếu không kiểm soát 

được dịch bệnh một cách cơ bản để mở cửa trở lại nền 

kinh tế; rủi ro lạm phát gia tăng; thiên tai, biến đổi khí 

hậu là nguy cơ luôn tiềm ẩn. 

Căn cứ vào những kết quả đã đạt trong năm 2021, đồng 

thời bám sát diễn biến tăng trưởng của nền kinh tế Việt 

Nam năm 2022, Ban Điều hành Bảo Minh dự kiến xây 

dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các tiêu chí 

chính như sau: 

A. Mục tiêu:

B. Chỉ tiêu

Tổng doanh thu: 5.700 tỷ đồng

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 340 tỷ đồng

- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu tối 

thiểu (ROE) đạt: 10%

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến (sau khi phát hành cổ 

phiếu thường để tăng vốn điều lệ năm 2021 lên 1.096 

tỷ đồng): 15%

With the motto of "Efficiency, growth and sustainable 

development", along with focusing on developing key 

areas, expanding effective operations, improving labor 

productivity, boosting the Information technology 

solutions to improve the quality of customer service 

and business management, Bao Minh strives to main-

tain and strengthen its position as the top listed insur-

ance company with the targets as follows:

B. Targets

Total revenue: VND 5,700 billion 

- Pre-tax accounting profit: VND 340 billion 

- Minimum Return on Equity (ROE): 10%

- Expected dividend payout ratio (after issuing 

common shares to increase charter capital in 2021 

to VND 1,096 billion): 15%

&
HIỆU QUẢ

PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG

&
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

EFFECTIVE

The 2022 is great significance, creating a foundation 

for the realization of the goals of the Five-Year Plan 

2021-2025. Forecasting the international and domes-

tic situation, there are advantages, opportunities, 

and difficulties and challenges. interspersed, but 

difficult, more challenging. World economic growth 

is uneven, unstable and lower than 2021; The risk of 

slow economic recovery and growth slowdown is still 

hidden if the epidemic cannot be controlled in a 

fundamental way to reopen the economy; increased 

inflation risks; Natural disasters and climate change 

are always potential risks.

Based on the results achieved in 2021, and at the 

same time closely following the growth of the 

Vietnamese economy in 2022, Bao Minh's Board of 

Management plans to develop a business plan in 

2022 with the following main criteria:

A. Goal:
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Solutions for Business Operations in 2022

CÁC GIẢI PHÁP
ĐIỀU HÀNH NĂM 2022

Hoàn thiện hệ thống chức danh công việc, cụ thể hóa bằng bản mô tả 

công việc,  xác định rõ tiêu chuẩn năng lực, nhiệm vụ và quyền hạn cho 

từng vị trí công việc. Sắp xếp, bố trí cán bộ nhân viên phù hợp với trình độ 

chuyên môn, năng lực và sở trường nhằm sử dụng hiệu quả nhất nguồn 

nhân lực và nâng cao năng suất lao động; Đẩy mạnh công tác đào tạo, tái 

đào tạo, bổ sung kiến thức cho cán bộ nhân viên bằng nhiều hình thức. 

Completing the system of job titles, concretizing job descriptions, and 

clearly defining competency standards, duties, and authority for each 

job position. Arrange staff according to professional qualifications, 

capacity, and for to make the most effective use of human resources 

and improve labor productivity; Promote training, re-training, and 

additional knowledge for employees in many forms.

VỀ NHÂN SỰ   l   ON HUMAN RESOURCES

Xây dựng đội ngũ nghiên cứu nhu cầu thị trường, sản phẩm, phát triển 

sản phẩm một cách chuyên nghiệp; Triển khai sản phẩm bảo hiểm mới 

theo từng phân khúc, địa bản có nhu cầu cao; Xác định quy mô thị 

trường đối với từng sản phẩm bảo hiểm theo từng vùng, có chiến dịch 

tập trung bán hàng vào địa bàn có tiềm năng sử dụng sản phẩm mà Bảo 

Minh kinh doanh.

Building a team to research market needs, and products, and devel-

op products professionally; Deploying new insurance products 

according to high demand segments and regions; Determining the 

market size for each insurance product by region, have the campaign 

to focus on sales in areas with potential to use the products that Bao 

Minh does business.

VỀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ BẢO HIỂM   l

ON INSURANCE PRODUCTS AND SERVICES
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Xây dựng qui trình đánh giá rủi ro một cách chuyên nghiệp chặt chẽ 

trong hoạt động đầu tư. Tăng cường kiểm soát các rủi ro tín dụng, rủi 

ro đầu tư trước và sau khi đưa ra quyết định đầu tư để đảm bảo an toàn 

cho nguồn vốn đầu tư; Đầu tư cho các tổ chức là khách hàng, ngân 

hàng của Bảo Minh nhằm mục đích hỗ trợ khai thác bảo hiểm.

Building a rigorous professional risk assessment process for invest-

ment activities. Strengthen control of credit and investment risks 

before and after making investment decisions to ensure the safety of 

investment capital; Investment for organizations that are customers 

and banks of Bao Minh to support insurance exploitation.

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH   l   FINANCIAL INVESTMENT

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng như: Khai báo, theo đõi kết quả 

giải quyết bồi thường; tra cứu cơ sở y tế thực hiện bảo lãnh viện phí; tra 

cứu garage hợp tác với BMI nhằm góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ, 

sự thỏa mãn của khách hàng; Từng bước tích hợp thêm các dịch vụ AI vào 

ứng dụng để tăng tiện ích đáp ứng sự thỏa mãn khách hàng, đối tác.

Providing customer support services such as Declare, tracking 

compensation settlement results; looking up medical facilities that 

guarantee hospital fees; Search garage in cooperation with Bao Minh 

to contribute to improving service quality and customer satisfaction; 

Gradually integrating more AI services into the application to increase 

the utility to meet the satisfaction of customers and partners.

VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   l   ON INFORMATION TECHNOLOGY

Phân loại các rủi ro trong từng khâu, từng nghiệp vụ để đưa ra các quy 

định quản lý rủi ro, loại trừ hoàn toàn các rủi ro mang tính hệ thống; Nâng 

cao vai trò công tác quản lý rủi ro từ cấp độ công ty thành viên cho đến 

Tổng công ty, xác định việc quản lý rủi ro, nhằm nâng cao công tác quản 

trị doanh nghiệp, hạn chế những tồn thất do những rủi ro khách quan.

Classification of risks in each stage and operation to provide risk manage-

ment regulations, eliminating systemic risks; Enhancing the role of risk 

management at the level of member companies to the Corporation, 

identifying risk management; improving corporate governance, and 

limiting losses due to risks. objective.

VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO   l   ON RISK MANAGEMENT SOLUTIONS
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PHẦN 3:
NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM
Lines Of Business



Bảo hiểm con người
Health & Personal Accident Insurance

Tái bảo hiểm
Reinsurance

Đầu tư vốn
Capital Investment Activities

Bảo hiểm tài sản & kỹ thuật
Property & Engineering Insurance

Bảo hiểm hàng hải
Marine Insurance

Bảo hiểm xe cơ giới
Motor Vehicle Insurance



1.686
Tỷ đồng / VND billion
Doanh thu / Premium Revenue

315
Tỷ đồng / VND billion
Bồi thường / Claim Payment

NGHIỆP VỤ
BẢO HIỂM CON NGƯỜI
Health & Personal Accident Insurance
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Định hướng kinh doanh:

Mở rộng kênh khai thác qua Môi giới, qua các Tổ chức 

tín dụng và Ngân hàng. Hợp tác với đối tác ứng dụng 

phần mềm bán bảo hiểm online.

Định hướng cho các đơn vị tập trung khai thác/ bán lẻ 

sản phẩm bảo hiểm con người tại địa phương, truyền 

thông đến các đơn vị thành viên ở các tỉnh thành về sản 

phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ liên 

quan.

Tập trung thúc đẩy kinh doanh các nghiệp vụ: Bảo hiểm 

học sinh, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm người vay tín 

dụng, Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (Nhóm, gia đình, cá 

nhân)

Rà soát, điều chỉnh, xây dựng mới sản phẩm bảo hiểm 

Con Người đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng; Quản lý 

toàn diện Nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn và y tế từ khâu 

khai thác, bồi thường, bảo lãnh viện phí để giảm tỷ lệ 

bồi thường.

Hoàn thiện  phần mềm quản lý nghiệp vụ bảo hiểm con 

người đi vào sử dụng.

Business orientation:

Expanding exploitation channels through Brokers, 

Credit Institutions and Banks. Cooperate with 

software application partners to sell online insurance 

products.

Orientation for units to focus on exploiting/retailing 

personal insurance products locally, aiming to 

communicate to member units in provinces about 

health care insurance products and related services.

Focus on promoting business. Student insurance, 

Travel insurance, Consumer Credit insurance. Health 

care insurance (Group, family, individual)

Continue to review, adjust and develop new Human 

insurance products to meet the increasing demands 

of the market.

Improve the quality of after-sales service; Compre-

hensive management of accident and medical insur-

ance from exploitation, compensation, hospital fee 

guarantee to reduce the rate of claim.

Completing human insurance business management 

software into use.

20142022

Doanh thu / Premium Revenue Bồi thường / Claim Payment
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Biểu đồ Doanh thu & Bồi thường / Premium Revenue & Claim Payment Chart

1.439

1.686

339 315

2020

2021

Nhận định tình hình kinh doanh:
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên toàn cầu, 
Nghiệp vụ bảo hiểm con người kinh doanh tương đối ổn định.
Bảo hiểm học sinh và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe là nhóm 
bảo hiểm cạnh tranh quyết liệt giữa các công ty bảo hiểm. 
Doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020 và kinh 
doanh hiệu quả.
Kênh bán bảo hiểm qua các tổ chức tín dụng, ngân hàng 
chiếm tỷ trọng doanh thu khá lớn (588 tỷ đồng); chiếm 53,5% 
so với doanh thu bảo hiểm truyền thống (1.098 tỷ đồng) và tỉ lệ 
bồi thường rất thấp (0,37%).

Kết quả kinh doanh :

Doanh thu: 1.686tỷ đồng. Tăng 25% so với 

cùng kỳ.

Bồi thường: 315 tỷ đồng. Giảm7,00% so với 

cùng kỳ. Chiếm 18,6% so với doanh thu. 

Business review:
In the context of the global Covid-19 epidemic, personal 
insurance is relatively stable.
Student insurance and health care insurance are fiercely 
competitive insurance groups among insurance companies. 
Revenue grew over the same period in 2020 and business 
was efficient.
Insurance sales through credit institutions and banks 
account for a large proportion of revenue (VND 588 billion); 
Their account for 53.5% of the revenue of traditional 
insurance (VND 1,098 billion) and the claim ratio is very low 
(0.37%).

2021

Premium revenue: VND 1,686  billion. Up by 

25% compared to the same period.

Claim payment: VND 315 billion. Decrease by 

7.00% compared to the same period. Accounting 

for 18.6% in premium revenue.

Business results:
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743
Tỷ đồng / VND billion
Doanh thu / Premium Revenue

360
Tỷ đồng / VND billion
Bồi thường / Claim Payment

Motor Vehicle Insurance

NGHIỆP VỤ
BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI
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Nhận định tình hình kinh doanh:

Nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới chịu tác động bởi dịch bệnh 

Covid - 19 dẫn đến giảm nhu cầu vận chuyển và  đặc biệt ảnh 

hưởng đến các chủ xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách  và 

hàng hoá. Nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới là nghiệp vụ có sự 

cạnh tranh mạnh mẽ giữa các công ty bảo hiểm do yêu cầu 

về kỹ thuật thẩm định rủi ro không cao. Do đó, diễn ra tình 

trạng hạ phí và tăng chi phí khai thác.

Kết quả kinh doanh:

Doanh thu: 743 tỷ đồng. Bằng 90% so với cùng 

kỳ.

Bồi thường: 360 tỷ đồng. Giảm 7,00% so với 

cùng kỳ. 

Business review:

Motor vehicle insurance is affected by the Covid-19 epidemic, 

leading to a decrease in transportation demand and especially 

affecting car owners doing business of transporting passengers 

and goods. Motor vehicle insurance is a business with strong 

competition among insurance companies due to the low techni-

cal requirements of risk assessment. Therefore, there is a 

situation of lowering fees and increasing mining costs.

2021

20142022

Định hướng kinh doanh:

Tăng cường chất lượng phục vụ.

Mở rộng mạng lưới bán hàng và hợp tác với các ngân hàng.

Ứng dụng công nghệ trong công tác giám định, xét bồi 

thường và quản lý nhà thầu phụ.

Business orientation:

Improving service quality.

Expanding sales network and cooperating with banks.

Technology application in assessment, compensation 

and subcontractor management.

Premium revenue: VND 743  billion. Equal to 

90% compared to the same period.

Claim payment: VND 360billion. Decrease by 

7.00% compared to the same period.

Doanh thu / Premium Revenue Bồi thường / Claim Payment
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Business results:



1.765
Tỷ đồng / VND billion
Doanh thu / Premium Revenue

534
Tỷ đồng / VND billion
Bồi thường / Claim Payment

NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM 
TÀI SẢN & KỸ THUẬT
Property & Engineering Insurace
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1.765

2020

2021534

Nhận định tình hình kinh doanh:
Tiếp sau năm 2020, năm 2021 là năm chịu ảnh hưởng nặng nề 
nhất của dịch bệnh Covid-19, tình hình kinh tế thế giới và 
trong nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng mảng nghiệp 
vụ bảo hiểm Tài sản & Kỹ thuật của Bảo Minh đã vượt qua 
được những khó khăn, thách thức một cách thần kỳ và ngoài 
mong đợi.
Bảo hiểm tài sản: 
Trong hoàn cảnh khó khăn, Bảo Minh luôn luôn sáng tạo bằng 
cách phát triển phân khúc khách hàng cá nhân bằng nhiều 
sản phẩm bảo hiểm công nghệ, điều này đã hỗ trợ cho sự tăng 
trưởng doanh thu của nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ. Đặc biệt là 
cuối năm 2021, Chính Phủ ban hành Nghị định 
97/2021/NĐ-CP sẽ tiếp tục tác động tích cực đến bảo hiểm 
cháy nổ bắt buộc.
Bảo hiểm kỹ thuật, trách nhiệm: 
Bảo Minh duy trì tăng trưởng doanh thu ở các mảng nghiệp vụ 
Năng lượng tái tạo và một số loại hình bảo hiểm mới phù hợp 
với tình hình phát triển công nghệ.
Năm 2021, đất nước Việt Nam không đón nhận nhiều cơn bão 
lớn. Tuy nhiên, các sự cố cháy nổ vẫn diễn ra thường xuyên 
nhưng Bảo Minh không gánh chịu nhiều tổn thất lớn phát sinh 
công tác quản lý rủi ro tốt.
Các chính sách nghiệp vụ đã triển khai hiệu quả trong 2021 sẽ 
tiếp tục được duy trì và phát huy trong năm 2022, góp phần 
thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, hạn chế các vụ tổn thất lớn.

Doanh thu: 1.769 tỷ đồng. Tăng 16,31% so

với cùng kỳ.

Bồi thường: 343 tỷ đồng. Giảm 26,1% so với 

cùng kỳ. 

Định hướng kinh doanh:
Bảo Minh sẽ không ngừng cải tiến công nghệ để nâng cao 
chất lượng phục vụ khách hàng thông qua các giải pháp 
cụ thể và thiết thực bằng công nghệ từ khâu đánh giá rủi 
ro, xét nhận bảo hiểm cho đến khâu giải quyết bồi thường.
Bảo Minh tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển các sản 
phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường và các sản phẩm 
bảo hiểm liên quan đến công nghệ mạng. Bên cạnh đó, 
công tác đào tạo tiếp tục được nâng cao bằng giải pháp 
đào tạo trực tuyến để đáp ứng rộng khắp toàn quốc được 
nhanh chóng và hiệu quả và không chịu ảnh hưởng của 
thời kỳ dịch bệnh Covid.

2021

20142022

Kết quả kinh doanh:

Premium revenue: VND1,765billion. 

Decrease by  0.36% compared to the same 

period.

Claim payment: VND 534 billion. Accounting for 

30.26%  % in premium revenue.

Doanh thu: 1.765 tỷ đồng. Giảm 0,36% so

với cùng kỳ.

Bồi thường: 534 tỷ đồng. Chiếm 30,26% so 

với doanh thu.

Business review:
Following to 2020, the year of 2021 has been being affected 
by the Covid-19 epidemic with the heaviest impact, the 
economic situation in the world and in the country is severely 
affected, but BaoMinh's Property & Engineering insurance 
business line miraculously overcome difficulties and 
challenges more than the expectations.
Property insurance: 
In the situation of piling up difficulties, BaoMinh has always 
been innovative by developing personal insurance segment 
of many technology insurance products, which has support-
ed the growth of the fire insurance business. Especially at the 
end of 2021, the Government issued Decree 97/2021/ND-CP 
which will continue to have a positive impact on compulsory 
fire insurance.
Engineering insurance:
BaoMinh maintained the growth in the Renewable Energy 
business segments and some new insurance types in line 
with technology development.
In 2021, Vietnam did not cope with big storms. However, fire 
and explosion incidents still occurred frequently, but 
BaoMinh did not suffer many major losses due to good risk 
management. 
Business policies that have been effectively implemented in 
2021 will continue to be maintained and promoted in 2022, 
contributing to boosting revenue growth and limiting major 
losses;
Business results:

Business orientation:
BaoMinh will improve gradually the quality of customer 
service through specific and practical solutions using 
technology from risk assessment, insurance acceptance to 
claim settlement.
BaoMinh continues to promote the development of new 
products in line with market needs and insurance products 
related to network technology. In addition, training continues 
to be enhanced by online training solutions to respond quick-
ly and effectively nationwide and not be affected by the 
COVID-19 epidemic period.

40 41

1.769

343



276
Tỷ đồng / VND billion
Doanh thu / Premium Revenue

82
Tỷ đồng / VND billion
Bồi thường / Claim Payment

NGHIỆP VỤ
BẢO HIỂM HÀNG HẢI
Marine Insurance
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Nhận định tình hình kinh doanh:

Đại dịch Covid đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường 

bảo hiểm hàng hải: việc giãn cách xã hội kéo dài dẫn đến đứt 

gãy lưu thông, sản xuất kinh doanh bị đình trệ làm giảm 

doanh thu hàng xuất và vận chuyển nội địa, tàu sông. Tuy 

nhiên doanh thu hàng nhập, P&I và tàu cá có tăng trưởng cao 

nên dẫn đến doanh thu hàng hải năm 2021 có tăng trưởng so 

với cùng kỳ 2020.  

Tình hình bồi thường: 

Tình hình tổn thất hàng hải năm 2021 tương đối khả quan do 

Tổng Công ty vẫn kiểm soát chặt tàu SB và các mặt hàng rủi ro 

cao như hàng xá, siêu trường siêu trọng, pin năng lượng mặt 

trời, đồng thời thực hiện tốt công tác đề phòng hạn chế tổn 

thất: giám định 2 đầu đối với hàng xá, siết chặt điều khoản bảo 

hiểm tàu cá… Nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa vẫn có hiệu quả 

cao do tỷ lệ tổn thất thấp thông qua việc tuân thủ nghiêm 

ngặt qui trình khai thác cũng như tăng cường công tác đòi 

người thứ ba

2021

Premium revenue: VND 276 billion. Equal to 

113.57%  compared to the same period.

Claim payment:  VND 82 billion. Decrease by 38.81% 

compared to the same period.

Doanh thu: 276tỷ đồng. Đạt 113,57% so với 

cùng kỳ.

Bồi thường: 82 tỷ đồng. Giảm 38,81% so với cùng kỳ.  

2020

2021

Doanh thu / Premium Revenue Bồi thường / Claim Payment
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276

82

Business review:

The Covid-19 pandemic continued to impact severely on the 

marine insurance: the prolonged social distance led to a 

disruption in circulation, delay in producing which significant-

ly affected the inland, export cargo, river vessel insurance. 

However, the highly implementing in import cargo, P&I and 

fishing vessel insurance leading the marine insurance 

revenue increased over the same period in 2020.

Claim situation:

The situation of maritime losses in 2021 was relatively positive 

due to our maintaining of measures to limit and control the 

acceptance of the SB vessel & high risk cargoes such as bulk 

cargo, oversize cargo, solar panels as well as execution the 

loss prevention methods: draft survey at loading & unloading 

port for bulk cargo, tightening terms & conditions of fishing 

vessel insurance… Cargo insurance remains highly effective 

due to its low loss rate through strict adherence to operating 

procedures as well as enhancing recovery against the third 

party. 

20142022

Định hướng kinh doanh:

Tiếp tục tập trung khai thác nghiệp vụ có hiệu quả cao là 

hàng hóa và ưu tiên cho các địa bàn trọng điểm thông qua 

việc điều chỉnh cơ chế quản lý nghiệp vụ và cơ chế tài chính. 

Hạn chế và kiểm soát chặt việc nhận bảo hiểm tàu cấp SB.

Tiếp tục cải tiến chất lượng dịch vụ bằng cách tăng cường 

công tác quản lý rủi ro trong quá trình nhận bảo hiểm và giải 

quyết bồi thường thông qua công tác kiện toàn các qui trình 

nghiệp vụ cũng như nâng cao trình độ nghiệp vụ trên toàn 

hệ thống bằng nhiều chương trình và hình thức đào tạo.

Business orientation:

Business orientation:

Continue to focus on exploiting cargo insurance with high 

efficiency and giving priority to key areas through adjusting 

the professional management mechanism and financial 

mechanism. Limiting and strictly controlling the insurance 

for SB vessels.

Continue to improve service quality by strengthening risk 

management in the process of underwriting and settling 

claims through consolidating processes as well as improv-

ing qualifications throughout the system with many 

training forms and programs.

Business results:Kết quả kinh doanh:

256

169



524
Tỷ đồng / VND billion
Doanh thu / Premium Revenue

302
Tỷ đồng / VND billion
Bồi thường / Claim Payment

NGHIỆP VỤ
TÁI BẢO HIỂM
Reinsurance
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Nhận định tình hình kinh doanh:

Về công tác nhượng tái bảo hiểm: 
Chương trình tái bảo hiểm 2021 đáp ứng được yêu cầu về 
bảo đảm an toàn cho hoạt động của Bảo Minh, bảo vệ tốt 
các hợp đồng nghiệp vụ bảo hiểm và dàn trải rủi ro. 
Ban hành hướng dẫn nội bộ về hoạt động kinh doanh tái 
bảo hiểm 2021
Do tác động của dịch Covid-19 nên: 
Việc sản xuất kinh doanh của Người được bảo hiểm gặp 
nhiều khó khăn dẫn đến tiềm ẩn yếu tố rủi ro liên quan đến 
đạo đức; 
Việc đánh giá các rủi ro này gặp nhiều khó khăn trong bối 
cảnh việc thu thập thông tin rủi ro là hạn chế;
Rùi ro gia tăng, thị trường tái bảo hiểm có thể áp dụng mức 
phí cao hơn/ thu hẹp phạm vi bảo hiểm...
Thời gian thu xếp tái bảo hiểm lâu hơn do ảnh hưởng trực 
tiếp của đại dịch khi các nhà tái bảo hiểm thực hiện làm 
việc tại nhà;
Đối với những vụ tổn thất lớn cần ý kiến của tái bảo hiểm 
có thể sẽ lâu hơn;
Việc thu đòi bồi thường tái có thể sẽ lâu hơn bình thường;

Công tác nhận tái bảo hiểm:
Do tác động của dịch Covid-19 nên doanh thu nhận tái đặc 
biệt là doanh thu nhận tái từ nước ngoài bị ảnh hưởng.
Với sự nỗ lưc phấn đấu của toàn thể Ban tái bảo hiểm, 
doanh thu nhận tái bảo hiểm 2021 đạt 524 tỷ, bằng 111% 
cùng kỳ 2020 và bằng 100,7% kế họach năm. 

Kết quả kinh doanh:

Doanh thu: 524 tỷ đồng. Bằng 111% so với cùng 
kỳ.

Bồi thường: 302 tỷ đồng. Tăng 17% so với cùng 
kỳ. 

Định hướng kinh doanh:
Về nhượng tái bảo hiểm:
Đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của toàn Tổng 
công ty, tổng kết đánh giá chương trình tái bảo hiểm 2021, 
tham mưu và đề xuất tái tục các hợp đồng tái bảo hiểm 
2022 góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch chung của 
Bảo Minh
Về nhận tái bảo hiểm:
Tiếp tục mở rộng việc nhận tái bảo hiểm ra quốc tế nhầm 
tăng cường và đa dạng  hóa doanh thu .

2021

20142022

Doanh thu / Premium Revenue Bồi thường / Claim Payment
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524
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Business review:

Outward reinsurance:
The 2021 reinsurance program meets the requirements of 
ensuring safety for Bao Minh's operations, protecting 
insurance contracts and spreading risks. 
Issueing internal guidelines on reinsurance business 
2021.

Due to the impact of the Covid-19 epidemic: 
The insured's production and business face many 
difficulties, leading to potential risk factors involved;
The assessment of these risks faces many difficulties in 
the context of the limited collection of risk information;
Increasing risk, reinsurance market may impose higher 
premiums/narrow coverage, etc.
Longer reinsurance placing due to the direct impact of 
the pandemic as reinsurers work from home;
For large losses, the reinsurer's feedback may take 
longer;
It may take longer than usual to collect reinsurance 
claims;

Inward reinsurance:
Due to the impact of the Covid-19 epidemic, inward 
reinsurance premium, especially from oversea, has been 
effected.
With the efforts of Reinsurance Division, Inward reinsur-
ance premium in 2021 reached VND 524 billion, equaling 
111% over the same period last year. 

Business orientation:
Outward reinsurance:
Ensuring the safety of business activities of Bao Minh, 
reviewing of the 2021 reinsurance program, reporting and 
proposing the renewal of reinsurance program in 2022, 
contributing to the achievement of Bao Minh's overall 
target.
Inward reinsurance:
Continue to expand reinsurance internationally to 
increase and diversify inward reinsurance premium.

Premium revenue: VND 524 billion. Equal to 111% 

compared to the same period.

Claim payment: VND 302 billion. Increase by 17% 

compared to the same period.

Business results:

470
258



HOẠT ĐỘNG
ĐẦU TƯ VỐN
Capital Investment Activities

293,6
Tỷ đồng / VND billion
Doanh thu  đầu tư /
Investment Revenue
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2021

20142022

Nhận định tình hình kinh doanh:

Doanh thu đầu tư thực hiện cả năm 2021 đạt 293,6 tỷ 

đồng, bằng 123,3% so cùng kỳ

Cụ thể kết quả các loại hình đầu tư như sau:

- Tiền gửi ngân hàng: Doanh thu đạt 171,2 tỷ đồng, bằng 

96,42% so với CK; chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng 

doanh thu đầu tư là 58,31%. 

- Đầu tư trái phiếu: Doanh thu đầu tư trái phiếu đạt 12,1 tỷ 

đồng, bằng 115,6% so với CK năm trước, chiếm tỷ trọng 

4,12% trong tổng doanh thu đầu tư

- Đầu tư cổ phiếu và góp vốn dài hạn: Doanh thu đạt 110,2 

tỷ đồng, tăng đột biến so với năm 2020 do chốt lời cổ 

phiếu đã mua các năm trước (khi VNIndex còn ở mức dưới 

1.000 điểm) trong các nhịp tăng của thị trường. Doanh thu 

từ cổ phiếu và góp vốn dài hạn chiếm tỷ trọng 37,57% 

trong tổng doanh thu đầu tư.

Doanh thu: 293,6   tỷ đồng. Premium revenue: VND 293.6 billion.

Business results:Kết quả kinh doanh:

Định hướng kinh doanh:
Tiếp tục duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được trong 
thời gian qua.
Chủ trì, phối hợp với Ban Phát triển kinh doanh để tiếp cận 
và đẩy mạnh quan hệ với các ngân hàng, các công ty tài 
chính nhằm hỗ trợ quá trình mở rộng các kênh phân phối 
mới, góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Nghiên cứu điều chỉnh cơ cấu lại danh mục đầu tư theo 
hướng giảm tỷ trọng đầu tư vào tiền gửi, tăng tỷ trọng đầu 
tư vào các kênh đầu tư khác trên cơ sở đảm bảo các yêu 
cầu về an toàn, hiệu quả tài chính và thanh khoản; góp 
phần nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu tư nói riêng và 
hiệu quả kinh doanh chung của toàn Tổng công ty.
Đối với hoạt động đầu tư tại các doanh nghiệp liên doanh 
liên kết, tiếp tục theo dõi, phối hợp với người đại diện quản 
lý vốn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Bảo Minh tại 
các đơn vị có vốn góp của Bảo Minh, thường xuyên cập 
nhật và báo cáo BĐH về tình hình, hoạt động đầu tư tại các 
doanh nghiệp này.

Business orientation:
Continue to maintain and promote the results achieved in the 
past time.
Leading and coordinating with Business Development 
Department to approach and strengthen relationships with 
banks and financial companies to support expanding new 
distribution channels and promoting and improving business 
efficiency.
Research and restructure the investment portfolio to reduce 
the proportion of investment in deposits and increase the 
proportion of investment in other investment channels to 
ensure safety and financial efficiency, contributing to improv-
ing the efficiency of investment activities in particular and the 
overall business efficiency of the Corporation.
For investment activities in a joint venture and affiliated 
enterprises, continue to monitor and coordinate with the 
capital management representative to exercise the rights and 
obligations of Bao Minh in the units with capital contributed 
by Bao Minh. Regularly update and report to the Board of 
Directors on these enterprises' situation and investment 
activities.

Business review:
Premium revenue for the whole year of 2021 reached VND 
293.6 billion, equaling 123.3% over the same period
Specifically, the results of the types of investments are as 
follows:
- Bank deposits: Revenue reached 171.2 billion dongs, equal to 
96.42% compared to securities, accounting for the most 
significant proportion of total investment revenue of 58.31%.
- Bond investment: Bond investment revenue reached VND 
12.1 billion, equaling 115.6% compared to the previous year's 
stock, accounting for 4.12% of total investment revenue.
- Stock investment and long-term capital contribution: 
Revenue reached 110.2 billion dong, a sudden increase 
compared to 2020 due to profit-taking of stocks bought in 
previous years (when VNIndex was still below 1,000 points) in 
the spans market increase. Revenue from reserves and 
long-term capital contribution accounted for 37.57% of total 
investment revenue.
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Kính gửi: Các cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh 

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (“Tổng Công ty") được lập 
ngày 31 tháng 3 năm 2022 và được trình bày từ trang 6 đến trang 66, bao gồm bảng cân đéi kế toán tổng hợp tại ngày 31 
tháng 12 năm 2021, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài 
chỉnh kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo. 

Trách nhiệm của Ban Điều hành 

Ban Điều hành của Tổng Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính tổng hợp 
của Tẳng Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có 
liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành xác 
định !ä cần thiết đế đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc 
nhằm lẫn. 

Trách nhiệm của Kiểm toán viên 

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã 
tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và 
các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lývề việc liệu 
báo cáo tài chính tổng hợp của Tổng Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không. 

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh 
trên báo cáo tài chính tỗng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh 
giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhằm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro 
này, kiếm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng 
hợp trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích 
đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp 
của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành cũng như đánh giá việc 
trình bảy tổng thể báo cáo tài chính tổng hợp. 

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đây đủ và thích hợp để làm cơ sở cho 
ý kiến kiểm toán của chúng tôi. 

Ý kiến của Kiểm toán viên 

Theoý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tinh 
hình tài chính tổng hợp của Tổng Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp 
và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Tổng Công ty phù hợp với các Chuẩn mực 
kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo 
cáo tài chính tổng hợp. 

Vấn đề cần nhắn mạnh 

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 38 của báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 
12 năm 2021 trình bày sự không chắc chắn liên quan đến kết quả của vụ kiện giữa Gông ty cổ phần vận tải công nghiệp tàu 
thủy Bình Định và Tổng Công ty. Vụ kiện vẫn đang trong quá trinh xét xử và kết quả của vụ việc nêu trên chỉ có thể được xác 
định dựa trên kết luận cuối cùng của Tòa án. Theo đó, Tổng Công ty hiện chưa ghì nhận khoản chỉ phí và dự phòng nghĩa vụ 
phải trả nào liên quan đến vụ việc này trên báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo. 

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhắn mạnh này. 

Ngày 31 tháng 3 năm 2022, TP. Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam
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INDIPENDENT
AUDITOR’S REPORT

To: The Shareholders of Bao Minh Insurance Corporation 

We have audited the accompanying financial statements of Bao Minh Insurance Corporation ("the Corporation") as prepared on 
31 March 2022 and set out on pages 6 to 64, which comprise the balance sheet as at 31 December 2021, the income statement 
and the cash flow statement for the year then ended and the notes thereto. 

Management's responsibility 

The Corporation's management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accor-
dance with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Enterprise Accounting System and the statutory requirements 
relevant to the preparation and presentation of the financial statements and for such internal control as management deter-
mines is necessary to enable the preparation and presentation of the financial statements that are free from material misstate-
ment, whether due to fraud or error. 

Auditors' responsibility 

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accor-
dance with Vietnamese Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and 
perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstate-
ment. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial 
statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material 
misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor consid-
ers internal control relevant to the Corporation's preparation and fair presentation of the financial statements in order to 
design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 
effectiveness of the Corporation's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting 
policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presen-
tation of the financial statements. 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion 

In our opinion, the financial statements give a true and fair view, in all material respects, of the financial position of the Corpora-
tion as at 31 December 2021, and of the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with 
Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Enterprise Accounting System and the statutory requirements relevant to 
preparation and presentation of the financial statements. 

Emphasis of matter 

We draw attention to Note 38 to the financial statements for the year ended 31 December 2021 which describes an uncertainty 
related to the outcome of the lawsuit between Binh Dinh Maritime Shipbuilding Industry JSC and the Corporation. The lawsuit 
is still in process and its effect can only be determined based on the final conclusion of the Court. Accordingly, the Corporation 
has not yet recognized any expense and obligations from this lawsuit in the accompanying financial statements. 

Our opinion is not qualified in respect of this matter.

31st March 2022, Ho Chi Minh City, Socialist Repuclic of Vietnam

HUỲNH NHẬT HƯNG

Auditor

Audit Practising Registration Certificate

No. 5040-2019-004-1
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BẢNG CÂN ĐỐI
KẾ TOÁN
(Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021)

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
1.Tiền

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng
1.1. Phải thu về hợp đồng bảo hiểm
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn
3. Phải thu ngắn hạn khác
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
1.1. Chi phí hoa hồng chưa phân bổ
1.2. Chi phí trả trước ngắn hạn khác

VI- Tài sản tái bảo hiểm
1. Dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm
2. Dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm

B - TÀI SẢN DÀI HẠN
I- Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn khác
1.1 Ký quỹ bảo hiểm
1.2 Phải thu dài hạn khác

II. Tài sản cố định
1. Tài sản cố định hữu hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn luỹ kế
2. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn luỹ kế
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

III. Bất động sản đầu tư
1. Nguyên giá
2. Giá trị hao mòn luỹ kế 

IV. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

V. Tài sản dài hạn khác
1. Chi phí trả trước dài hạn
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)

TÀI SẢN MS SỐ ĐẦU NĂMSỐ CUỐI NĂM

100
110
111

120
121
122
123

130
131

131.1
132
135
139

140
141

150
151

151.1
151.2

190
191
192

200
210
218

218.1
218.2

220
221
222
223
227
228
229
230

240
241
242

250
252
253
254
255

260
261
262

270

4

5
5.1

5.2

6

7

8

20.1
20.2

9

10

11

12

13

14
14.1
14.1

14.2

15
31.3

6.505.894.692.690
220.659.039.990
220.659.039.990

3.111.804.720.819
101.560.822.818
(17.951.101.999)

3.028.195.000.000

693.130.409.161
754.412.965.593
754.412.965.593

3.815.664.536
266.081.632.546
(331.179.853.514)

5.621.629.181
5.621.629.181

476.842.071.820
476.842.071.820
217.198.086.583

259.643.985.237

1.997.836.821.719
379.950.827.788

1.617.885.993.931

881.317.607.801
14.979.929.121
14.979.929.121

10.000.000.000
4.979.929.121

301.089.017.139
83.263.304.448

238.519.702.663
(155.256.398.215)

189.139.241.558
284.206.931.481
(95.067.689.923)

28.686.471.133

156.837.068.553
181.248.868.013
(24.411.799.460)

365.416.063.601
145.350.000.000

57.615.300.000
(2.250.236.399)

164.701.000.000

42.995.529.387
19.391.655.846
23.603.873.541

7.387.212.300.491

5.444.925.828.567
149.828.620.196
149.828.620.196

2.433.769.969.178
199.958.675.495
(54.878.706.317)

2.288.690.000.000

1.100.257.765.479
1.156.365.583.511
1.156.365.583.511

7.956.402.252
298.783.309.585

(362.847.529.869)

5.220.466.320
5.220.466.320

317.551.327.157
317.551.327.157

185.005.658.130
132.545.669.027

1.438.297.680.237
306.539.651.636

1.131.758.028.601

1.106.625.912.447
16.274.165.236
16.274.165.236

10.000.000.000
6.274.165.236

306.381.882.658
92.179.522.094
239.941.121.198

(147.761.599.104)
193.898.068.995
284.206.931.481

(90.308.862.486)
20.304.291.569

159.719.166.748
181.248.868.013
(21.529.701.265)

567.986.193.049
145.350.000.000

57.615.300.000
(979.106.951)

366.000.000.000

56.264.504.756
26.553.824.842
29.710.679.914

6.551.551.741.014

THUYẾT
MINH



BALANCE
SHEET
(As at 31st December 2021)

A - CURRENT ASSETS 
I. Cash and cash equivalents
1. Cash
 
II. Short-term financial investments
1. Trading securities
2. Provision for trading securities
3. Held-to-maturity investments

III. Short-term receivables
1. Trade accounts receivable
1.1. Receivable of insurance policies
2. Advances to suppliers
3. Other receivables
4. Provision for short-term doubtful debts
 
IV. Inventories
1. Inventories
  
V. Other short-term assets
1. Short-term prepayments
1.1. Unallocated commission expenses
1.2. Other short-term prepayments

VI. Reinsurance assets
1. Unearned premium reserve for outward reinsurance
2. Claim reserve for outward reinsurance

B - NON-CURRENT ASSETS
I. Long-term receivables
1. Other long-term receivables
1.1. Insurance deposit
1.2. Other long-term receivables
 
II. Fixed assets
1. Tangible fixed assets
    Cost
    Accumulated depreciation
2. Intangible assets
    Cost
    Accumulated amortization
3. Construction in progress
 
III. Investment properties
1. Cost
2. Accumulated depreciation
  
IV. Long-term financial investments
1. Investments in joint-ventures
2. Investments in other entities
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
4. Held-to-maturity investments
  
V. Other long-term assets
1. Long-term prepayments
2. Deferred tax assets

TOTAL ASSETS

ITEMS CODE NOTES OPENING BALANCECLOSING BALANCE

100
110
111

120
121
122
123

130
131

131,1
132
135
139

140
141

150
151

151,1
151,2

190
191
192

200
210
218

218,1
218,2

220
221
222
223
227
228
229
230

240
241
242

250
252
253
254
255

260
261
262

270

4

5
5,1

5,2

6

7

8

20,1
20,2

9

10

11

12

13

14
14,1
14,1

14,2

15
31,3

6,505,894,692,690
220,659,039,990
220,659,039,990

3,111,804,720,819
101,560,822,818
(17,951,101,999)

3,028,195,000,000

693,130,409,161
754,412,965,593
754,412,965,593

3,815,664,536
266,081,632,546
(331,179,853,514)

5,621,629,181
5,621,629,181

476,842,071,820
476,842,071,820
217,198,086,583

259,643,985,237

1,997,836,821,719
379,950,827,788

1,617,885,993,931

881,317,607,801
14,979,929,121
14,979,929,121

10,000,000,000
4,979,929,121

301,089,017,139
83,263,304,448

238,519,702,663
(155,256,398,215)

189,139,241,558
284,206,931,481
(95,067,689,923)

28,686,471,133

156,837,068,553
181,248,868,013
(24,411,799,460)

365,416,063,601
145,350,000,000

57,615,300,000
(2,250,236,399)

164,701,000,000

42,995,529,387
19,391,655,846
23,603,873,541

7,387,212,300,491

5,444,925,828,567
149,828,620,196
149,828,620,196

2,433,769,969,178
199,958,675,495
(54,878,706,317)

2,288,690,000,000

1,100,257,765,479
1,156,365,583,511
1,156,365,583,511

7,956,402,252
298,783,309,585

(362,847,529,869)

5,220,466,320
5,220,466,320

317,551,327,157
317,551,327,157

185,005,658,130
132,545,669,027

1,438,297,680,237
306,539,651,636

1,131,758,028,601

1,106,625,912,447
16,274,165,236
16,274,165,236

10,000,000,000
6,274,165,236

306,381,882,658
92,179,522,094
239,941,121,198

(147,761,599,104)
193,898,068,995
284,206,931,481

(90,308,862,486)
20,304,291,569

159,719,166,748
181,248,868,013
(21,529,701,265)

567,986,193,049
145,350,000,000

57,615,300,000
(979,106,951)

366,000,000,000

56,264,504,756
26,553,824,842
29,710,679,914

6,551,551,741,014
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MS THUYẾT
MINH SỐ ĐẦU NĂMSỐ CUỐI NĂM

BẢNG CÂN ĐỐI
KẾ TOÁN (tt)
(Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021)

1. Hợp đồng bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm (VND)
2. Ngoại tệ các loại
- Đôla Mỹ (USD)
- Đồng Euro (EUR)
- Đồng yên Nhật (JPY)
- Đô la Singapore

NGUỒN VỐN

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN SỐ ĐẦU NĂMSỐ CUỐI NĂM

300

310
312

312.1
314
315
318

319.1
319
323
329

329.1

329.2

329.3

330
333

400

410
411
412
419
420
421

440

5.051.855.980.063

5.050.761.675.942
845.283.976.444
845.283.976.444

35.488.869.563
180.475.563.429

35.677.162.084
90.552.814.720
28.232.349.065
38.383.530.058

3.796.667.410.579
1.548.104.092.014

2.083.544.882.985

165.018.435.580

1.094.304.121
1.094.304.121

2.335.356.320.428

2.335.356.320.428
1.096.239.850.000

792.244.224.449
104.108.119.199
28.085.153.439

314.678.973.341

7.387.212.300.491

4.248.875.970.735

4.248.682.383.727
970.465.449.640
970.465.449.640

9.728.971.525
107.731.224.382
42.444.006.515
79.723.427.770
38.665.481.074
14.491.273.910

2.985.432.548.911
1.373.969.505.219

1.483.563.452.413

127.899.591.279

193.587.008
193.587.008

2.302.675.770.279

2.302.675.770.279
913.540.378.000
974.943.696.449

91.354.037.800
28.085.153.439

294.752.504.591

6.551.551.741.014

C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)

I. Nợ ngắn hạn
1. Phải trả cho người bán
1.1. Phải trả về hợp đồng bảo hiểm
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
3. Phải trả người lao động
4. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
5. Doanh thu hoa hồng chưa được hưởng
6. Phải trả ngắn hạn khác
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi
8. Dự phòng nghiệp vụ
8.1. Dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái 
bảo hiểm
8.2. Dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và 
nhận tái bảo hiểm
8.3. Dự phòng dao động lớn

II. Nợ dài hạn
1. Phải trả dài hạn khác

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)

I. Vốn chủ sở hữu
1. Vốn góp của chủ sở hữu
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quỹ dự trữ bắt buộc
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  (440 = 300 + 400)

 35.646.904.584 
 

1.066.828 
 19.758 
 24.893 

 11.311 

 42.444.006.515 
 

579.447 
 19.770 
 26.345 
 11.333 

16

17

18
19

20.1

20.2

20.3

21

ÔNG VŨ ANH TUẤN

TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG NGUYỄN TRẦN THÁI

NGƯỜI LẬP BIỂU

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 31 tháng 03 năm 2022

ÔNG SÁI VĂN HƯNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



BALANCE
SHEET (cont.)
(As at 31st December 2021)

C - LIABILITIES (300 = 310 + 330)

I. Current liabilities
1. Trade accounts payable
1.1. Payable of insurance policies
2. Taxes and amounts payable to the State budget
3. Payables to employees
4. Short-term deferred premium
5. Other current payables
6. Unearned commission income
7. Bonus and welfare funds
8. Technical reserves
8.1. Unearned premium reserve for direct insurance
        and inward reinsurance
8.2. Claim reserve for direct insurance
         and inward reinsurance
8.3. Catastrophe reserve
  
II. None-current liabilities
1. Other long-term payables  

D - EQUITY (400 = 410)
  
I. Owners' equity
1. Owners' contributed capital
2. Share premium
3. Statutory reserve
4. Other owners' funds                         
5. Retained earnings
  
TOTAL RESOURCES (440 = 300 + 400)

OFF INTERIM BALANCE SHEET ITEMS OPENING BALANCECLOSING BALANCE

1. Insurance policy issued but ineffective
2. Foreign currencies
     - United States Dollar (USD)
     - Euro (EUR)
     - Japanese Yen (JPY)
     - Singapore Dollar (SGD)

RESOURCES CODE OPENING BALANCECLOSING BALANCENOTES

300

310
312

312,1
314
315
318

319,1
319
323
329

329,1

329,2

329,3

330
333

400

410
411
412
419
420
421

440

5,051,855,980,063

5,050,761,675,942
845,283,976,444
845,283,976,444

35,488,869,563
180,475,563,429

35,677,162,084
90,552,814,720
28,232,349,065
38,383,530,058

3,796,667,410,579
1,548,104,092,014

2,083,544,882,985

165,018,435,580

1,094,304,121
1,094,304,121

2,335,356,320,428

2,335,356,320,428
1,096,239,850,000

792,244,224,449
104,108,119,199
28,085,153,439

314,678,973,341

7,387,212,300,491

4,248,875,970,735

4,248,682,383,727
970,465,449,640
970,465,449,640

9,728,971,525
107,731,224,382
42,444,006,515
79,723,427,770
38,665,481,074
14,491,273,910

2,985,432,548,911
1,373,969,505,219

1,483,563,452,413

127,899,591,279

193,587,008
193,587,008

2,302,675,770,279

2,302,675,770,279
913,540,378,000
974,943,696,449

91,354,037,800
28,085,153,439

294,752,504,591

6,551,551,741,014

16

17

18
19

20,1

20,2

20,3

21

MR, VU ANH TUAN

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

MR, SAI VAN HUNG 

CHIEF ACCOUNTANT

MR. NGUYEN TRAN THAI

PREPAPER

Ho Chi Minh City. Vietnam

31st March 2022

 35,646,904,584 
 

1,066,828 
 19,758 
 24,893 

 11,311 

 42,444,006,515 
 

579,447 
 19,770 
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 11,333 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

MẪU B02 - DNPNT

Đơn vị: VNDCho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

PHẦN I - BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP 

1. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm
2. Doanh thu kinh doanh bất động sản 
3. Doanh thu hoạt động tài chính
4. Thu nhập khác
5. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm
6. Giá vốn bất động sản đầu tư
7. Chi phí hoạt động tài chính
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp
9. Chi phí khác
10. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
(50=10+11+12+13+20+21+22+23+24)
11. Chi phí thuế TNDN hiện hành
12. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
13. Lợi nhuận sau thuế TNDN 
(60=50+51+52)
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

1. Doanh thu phí bảo hiểm (01=01.1+01.2+01.3)
     Trong đó: 
     - Phí bảo hiểm gốc 
     - Phí nhận tái bảo hiểm
     - (Giảm)/Tăng dự phòng phí bảo hiểm gốc và
     nhận tái bảo hiểm 
2. Phí nhượng tái bảo hiểm (02=02.1+02.2)
     Trong đó: 
     -  Tổng phí nhượng tái bảo hiểm
     -  Tăng (giảm) dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm
3. Doanh thu phí bảo hiểm thuần (03=01+02) 
4. Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác
     hoạt động kinh doanh bảo hiểm
     (04=04.1+04.2)
     Trong đó: 
     - Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm
     - Doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm
5. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm 
     (10=03+04)
6. Chi bồi thường (11=11.1+11.2)
     Trong đó: 
     - Tổng chi bồi thường
     - Các khoản giảm trừ (thu đòi người thứ 3 bồi hàn,
thu hàng đã xử lý bồi thường 100%)
7. Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm
8. (Tăng)/Giảm dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc 
và nhận tái bảo hiểm
9. Tăng/(giảm) dự phòng bồi thường nhượng
 tái bảo hiểm
10. Tổng chi bồi thường bảo hiểm 
(15 = 11 + 12 + 13 + 14)
11. Tăng (giảm) dự phòng dao động lớn

PHẦN II - BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP THEO HOẠT ĐỘNG (tt)

CHỈ TIÊU MS NĂM TRƯỚCNĂM NAYTHUYẾT
MINH

CHỈ TIÊU MS NĂM TRƯỚCNĂM NAYTHUYẾT
MINH

10
11
12
13
20
21
22
23
24
50

51
52
60

70

32

34
35

39

42

1

1.1
1.2
1.3

2

2.1
2.2
3
4

4.1
4.2
10

11

11.1
11.2

12
13

14

15

16

22

22.1
22.2
20.1

23

20.1

24

25

25.3
25

25

20.3

4.846.654.959.599

4.496.389.413.326
524.400.133.068

(174.134.586.795)

(1.277.126.171.916)

(1.350.537.348.068)
73.411.176.152

3.569.528.787.683
199.154.801.588

192.011.420.093
7.143.381.495

3.768.683.589.271

(1.610.439.282.736)

(1.616.903.051.810)
6.463.769.074

497.747.533.799
(599.981.430.572)

486.127.965.330

(1.226.545.214.179)

(37.118.844.301)

4.720.061.399.142

4.295.331.685.235
469.918.668.116

(45.188.954.209)

(1.132.041.866.325)

(1.094.402.637.364)
(37.639.228.961)

3.588.019.532.817
203.557.093.554

193.533.270.348
10.023.823.206

3.791.576.626.371

(1.484.296.482.241)

(1.500.630.147.277)
16.333.665.036

362.013.707.998
(607.582.198.335)

511.677.216.936

(1.218.187.755.642)

(36.708.477.159)

3.791.576.626.371
12.068.570.024

247.590.947.318
1.830.241.589

(3.635.968.077.490)
(5.970.638.014)

(55.299.646.634)
(122.165.096.992)

(451.914.224)
233.211.011.948

(57.340.160.592)
19.351.575.952

195.222.427.308

1.813

3.768.683.589.271
12.304.663.364

314.066.355.382
1.022.844.081

(3.574.710.493.842)
(5.900.673.620)

(75.983.947.890)
(132.882.599.763)

(300.519.640)
306.299.217.343

(45.110.783.001)
(6.106.806.373)

255.081.627.969

1.858



INCOME
STATEMENT

FORM B02 - DNPNT

Unit: VND

PART I - GENERAL INCOME STATEMENT

For the year ended 31st December 2021

1. Net revenue from insurance activities
2. Income from trading investment properties
3. Financial income
4. Other income
5. Total expense for insurance activities
6. Expenses from trading investment properties
7. Finance expenses
8. General and administration expenses
9. Other expenses
10. Total accounting profit before tax
       (50=10+11+12+13+20+21+22+23+24)
11. Current corporate income tax expenses
12. Deferred income tax
13. Net profit after corporate income tax
       (60=50+51+52)
14. Basic earnings per share

NOTESITEMS CODE  PRIOR YEAR CURRENT YEAR

1. Insurance premium  (01=01.1+01.2+01.3)      
     In which
     - Direct insurance premium 
     - Inward reinsurance premium
     - (Decrease)/Increase in unearned premium reserve for
     direct insurance and inward reinsurance             
2. Outward reinsurance premium (02=02.1+02.2)
   In which       
     - Total outward reinsurance premium            
     - (Decrease)/Increase in unearned premium reserve 
     for outward reinsurance           
3. Net insurance premium (03=01+02) 
4. Commission income from outward reinsurance
     and other income from insurance activities
     (04=04.1+04.2)
     In which
     - Commission income from outward reinsurance
     - Other income from insurance activities
5. Net revenue from insurance activities 
(10=03+04)
6. Claim settlement expenses (11=11.1+11.2)
     In which
     - Total claim settlements expenses
     - Deduction (Recoveries from the third party,
        and salvages from goods 100% compensated)
7. Claim recoveries from outward reinsurance
8. Increase/(decrease) in claim reserve for direct
      insurance and inward reinsurance
9. Increase/(decrease) in claim reserve for
      outward reinsurance
10. Total insurance claim settlement expenses
       (15=11+12+13+14)
11. (Decrease)/Increase in catastrophe reserve

PART II - INCOME STATEMENT BY ACTIVITY

NOTESITEMS CODE  PRIOR YEAR CURRENT YEAR

10
11
12
13
20
21
22
23
24
50

51
52
60

70

32

34
35

39

42

1

1.1
1.2
1.3

2

2.1
2.2

3
4

4.1
4.2
10

11

11.1
11.2

12
13

14

15

16

4,846,654,959,599

4,496,389,413,326
524,400,133,068

(174,134,586,795)

(1,277,126,171,916)

(1,350,537,348,068)
73,411,176,152

3,569,528,787,683
199,154,801,588

192,011,420,093
7,143,381,495

3,768,683,589,271

(1,610,439,282,736)

(1,616,903,051,810)
6,463,769,074

497,747,533,799
(599,981,430,572)

486,127,965,330

(1,226,545,214,179)

(37,118,844,301)

4,720,061,399,142

4,295,331,685,235
469,918,668,116

(45,188,954,209)

(1,132,041,866,325)

(1,094,402,637,364)
(37,639,228,961)

3,588,019,532,817
203,557,093,554

193,533,270,348
10,023,823,206

3,791,576,626,371

(1,484,296,482,241)

(1,500,630,147,277)
16,333,665,036

362,013,707,998
(607,582,198,335)

511,677,216,936

(1,218,187,755,642)

(36,708,477,159)

22

22.1
22.2
20.1

23

20.1

24

25

25.3
25

25

20.3

56 57
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3,791,576,626,371
12,068,570,024

247,590,947,318
1,830,241,589

(3,635,968,077,490)
(5,970,638,014)

(55,299,646,634)
(122,165,096,992)

(451,914,224)
233,211,011,948

(57,340,160,592)
19,351,575,952

195,222,427,308

1,813

3,768,683,589,271
12,304,663,364

314,066,355,382
1,022,844,081

(3,574,710,493,842)
(5,900,673,620)

(75,983,947,890)
(132,882,599,763)

(300,519,640)
306,299,217,343

(45,110,783,001)
(6,106,806,373)

255,081,627,969

1,858



BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (tt)

MẪU B02 - DNPNT

Đơn vị: VND

PHẦN II - BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP THEO HOẠT ĐỘNG (tt)

12. Chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm
      (17=17.1+17.2)
     Trong đó:  
     - Chi hoa hồng bảo hiểm
     - Chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm
13. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm
      (18=15+16+17) 
14. Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm
      (19=10+18) 
15. Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 
16. Giá vốn bất động sản đầu tư 
17. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư bất động sản
      (22=20+21)
18. Doanh thu hoạt động tài chính
19. Chi phí hoạt động tài chính
20. Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính
       (25=23+24)
21. Chi phí quản lý doanh nghiệp
22. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
       (30=19+22+25+26) 
23. Thu nhập khác
24. Chi phí khác
25. Lợi nhuận khác (40=31+32)
26. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
       (50=30+40)
27. Chi phí thuế TNDN hiện hành
28. Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
29. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
       (60=50+51+52) 
30. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

CHỈ TIÊU MS NĂM TRƯỚCNĂM NAYTHUYẾT
MINH

17

17.1
17.2
18

19

20
21
22

23
24
25

26
30

31
32
40
50

51
52
60

70

26

27
28

29

30
30

31.1
31.3

35

(2.311.046.435.362)

(675.331.609.901)
(1.635.714.825.461)

(3.574.710.493.842)

193.973.095.429

12.304.663.364
(5.900.673.620)
6.403.989.744

314.066.355.382
(75.983.947.890)

238.082.407.492

(132.882.599.763)
305.576.892.902

1.022.844.081
(300.519.640)

722.324.441
306.299.217.343

(45.110.783.001)
(6.106.806.373)

255.081.627.969

1.858

(2.381.071.844.689)

(636.631.423.032)
(1.744.440.421.657)

(3.635.968.077.490)

155.608.548.881

12.068.570.024
(5.970.638.014)
6.097.932.010

247.590.947.318
(55.299.646.634)
192.291.300.684

(122.165.096.992)
231.832.684.583

1.830.241.589
(451.914.224)

1.378.327.365
233.211.011.948

(57.340.160.592)
19.351.575.952

195.222.427.308

1.813

ÔNG VŨ ANH TUẤN

TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG NGUYỄN TRẦN THÁI

NGƯỜI LẬP BIỂU

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 31 tháng 03 năm 2022

ÔNG SÁI VĂN HƯNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



INCOME
STATEMENT (cont.)

FORM B02 - DNPNT

Unit: VNDFor the year ended 31st December 2021

12. Other expenses for insurance activities
      (17=17.1+17.2)
     In which
     - Insurance commission expenses
     - Other expenses fro insurance activities
13. Total expenses for insurance activities
       (18=15+16+17)
14. Gross profit from insurance activities
       (19=10+18)
15. Income from trading investment properties
16. Expenses from trading investment properties
17. Gross profit from trading investment properties
       (22=20+21)
18. Financial income
19. Financial expenses
20. Gross profit from financial activities
       (25=23+24)
21. General and administration expenses
22. Net profit from operating activities
       (30=19+22+25+26)
23. Other income
24. Other expenses
25. Profit from other activities (40=31+32)
26. Total accounting profit before tax
        (50=30+40)
27. Current corporate income tax expenses
28. Deferred tax income
29. Net profit after corporate income tax
       (60=50+51+52)
30. Basic earnings per share

ITEMS CODE  PRIOR YEAR CURRENT YEARNOTES

PART II - INCOME STATEMENT BY ACTIVITY

17

17.1
17.2
18

19

20
21
22

23
24
25

26
30

31
32
40
50

51
52
60

70

(2,311,046,435,362)

(675,331,609,901)
(1,635,714,825,461)

(3,574,710,493,842)

193,973,095,429

12,304,663,364
(5,900,673,620)
6,403,989,744

314,066,355,382
(75,983,947,890)

238,082,407,492

(132,882,599,763)
305,576,892,902

1,022,844,081
(300,519,640)

722,324,441
306,299,217,343

(45,110,783,001)
(6,106,806,373)

255,081,627,969

1,858

(2,381,071,844,689)

(636,631,423,032)
(1,744,440,421,657)

(3,635,968,077,490)

155,608,548,881

12,068,570,024
(5,970,638,014)
6,097,932,010

247,590,947,318
(55,299,646,634)
192,291,300,684

(122,165,096,992)
231,832,684,583

1,830,241,589
(451,914,224)

1,378,327,365
233,211,011,948

(57,340,160,592)
19,351,575,952

195,222,427,308

1,813

26

27
28

29

30
30

31.1
31.3

35

www.baominh.com.vn tructuyen.baominh.vn

MR, VU ANH TUAN

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

MR. SAI VAN HUNG 

CHIEF ACCOUNTANT

MR. NGUYEN TRAN THAI

PREPAPER

Ho Chi Minh City, Vietnam

31st March 2022
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BÁO CÁO
LUÂN CHUYỂN TIỀN TỆ

MẪU B03 - DNPNT

Đơn vị: VNDCho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

CHỈ TIÊU MS NĂM TRƯỚCNĂM NAY

I.LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Lợi nhuận trước thuế
2. Điều chỉnh cho các khoản
    - Khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư
    - Các khoản dự phòng
    - Lãi chênh lệch tỉ giá hối đoái chưa thực hiện
    - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi
vốn  lưu động
    - (Tăng)/giảm các khoản phải thu
    - (Tăng)/giảm hàng tồn kho
    - Tăng/(giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay 
phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
    - (Tăng)/giảm chi phí trả trước
    - (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh
    - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
    - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

II.LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản 
dài hạn khác
2.Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 
dài hạn khác
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của 
đơn vị khác
5.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

III.LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)

01

02
03
04
05
08

09
10
11

12
13
15
17
20

21

22

23
24

27
30

36
40
50
60
61
70

 
306.299.217.343 

19.314.251.765 
 184.371.568.961 

 (1.954.635.370)
 (242.762.329.164)
265.268.073.535 

 
428.151.707.238 

 (401.162.861)
 (76.867.356.049)

 
(152.128.575.667)

 98.397.852.677 
 (21.307.288.218)

 - 
541.113.250.655 

 (11.139.288.051)

 891.712.727 
 

(2.826.896.000.000)
 2.288.690.000.000 

 259.914.984.360 
(288.538.590.964)

(182.708.075.600)
 (182.708.075.600)

 69.866.584.091 
149.828.620.196 

 963.835.703 
220.659.039.990 

ÔNG VŨ ANH TUẤN

TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG NGUYỄN TRẦN THÁI

NGƯỜI LẬP BIỂU

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 31 tháng 03 năm 2022

ÔNG SÁI VĂN HƯNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 
233.211.011.948 

 19.926.354.135 
 292.288.690.860 

 5.592.559.160 
 (239.950.613.125)
311.068.002.978 

 
(106.814.099.335)

 (1.059.549.786)
 129.879.086.946 

 (4.334.356.664)
 61.278.149.625 

 (91.830.921.356)
 - 

298.186.312.408 

 (18.874.204.531)
 

722.142.727 

 (2.421.690.000.000)
 1.962.903.383.333 

 
229.142.459.473 

(247.796.218.998)

 (137.031.056.700)
(137.031.056.700)
 (86.640.963.290)

236.267.717.397 
201.866.089 

149.828.620.196 



CASH FLOWS
STATEMENT

FORM B03 - DNPNT

Unit: VNDFor the year ended 31st December 2021

I. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
1. Profit before tax
2. Adjustments for
    - Depreciation and amortisation of fixed assets and
       investment properties
    - Provisions
    - Foreign exchange (gain)/loss arising from translating
       foreign currency items
    - Gain from investing activities
3. Operating profit before movements in working capital
    - Change in accounts receivable
    - Change in inventories
    - Change in accounts payable 
    - Change in prepayments
    - Change in trading securities
    - Corporate income tax paid
    - Other cash outflows
Net cash (used in) / generated by operating activities

II. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
1. Acquisition and construction of fixed assets
2. Proceeds from disposals of fixed assets
3. Cash outflow for lending. buying debt instruments of 
other entities
4. Cash recovered from lending. selling debt instruments
of other entities
5. Investments in other entities
Net cash generated by / (used in) investing activities

III. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
1. Dividends paid to shareholders
Net cash used in financing activities 
Net increase/(decrease) in cash (50=20+30+40)
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Effects of changes in foreign exchange rates
Cash and cash equivalents at the end of the year 
(70=50+60+61)

01

02

03
04

05
08
09
10
11
12
13
15
17
20

21
22
23

24

27
30

36
40
50
60
61
70

ITEMS CODE PRIOR YEARCURRENT YEAR

MR. VU ANH TUAN

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

MR. SAI VAN HUNG 

CHIEF ACCOUNTANT

MR. NGUYEN TRAN THAI

PREPAPER

Ho Chi Minh City. Vietnam

31st March 2022

60 61
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306,299,217,343

19,314,251,765

184,371,568,961
(1,954,635,370)

(242,762,329,164)
265,268,073,535

428,151,707,238
(401,162,861)

(76,867,356,049)
(152,128,575,667)

98,397,852,677
(21,307,288,218)

-
541,113,250,655

(11,139,288,051)
891,712,727

(2,826,896,000,000)

2,288,690,000,000

259,914,984,360
(288,538,590,964)

(182,708,075,600)
(182,708,075,600)

69,866,584,091
149,828,620,196

963,835,703
220,659,039,990

233,211,011,948

19,926,354,135

292,288,690,860
5,592,559,160

(239,950,613,125)
311,068,002,978

(106,814,099,335)
(1,059,549,786)

129,879,086,946
(4,334,356,664)

61,278,149,625
(91,830,921,356)

-
298,186,312,408

(18,874,204,531)
722,142,727

(2,421,690,000,000)

1,962,903,383,333

229,142,459,473
(247,796,218,998)

(137,031,056,700)
(137,031,056,700)
(86,640,963,290)

236,267,717,397
201,866,089

149,828,620,196



PHẦN 5:
SỰ KIỆN NỔI BẬT
Outstanding Events

Bảo Minh được A.M. Best
Tái xếp hạng năng lực tài chính B++
International credit rating rearmed with Financial Strength
Rating of “B++” for Bao Minh Insurance Corporation

Bảo Minh & hoạt động trách nhiệm với xã hội
Corporate social responsibility

Bảo Minh - Công ty bảo hiểm phi nhân thọ
được khách hàng hài lòng nhất
Bảo Minh is the best satisfied customer
Non-Life insurance company in 2021



AM Best tiếp tục khẳng định năng lực tài chính mức B++ 

(Tốt) và năng lực tín dụng dài hạn của tổ chức phát hành 

(ICR) mức “bbb+” của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (BMI) 

trong kỳ đánh giá 2021. Triển vọng của năng lực tài chính 

và năng lực tín dụng dài hạn của tổ chức phát hành ở mức 

ổn định (stable). Mức xếp hạng phản ánh tình hình tài 

chính vững mạnh của Bảo Minh, được AM Best đánh giá ở 

mức rất tốt, đồng thời cũng phản ánh kết quả kinh doanh 

tốt, hồ sơ năng lực kinh doanh ổn định, và khung quản lý 

rủi ro doanh nghiệp (ERM) phù hợp.

Khả năng tài chính của Bảo Minh được được phản ánh 

thông qua chỉ tiêu vốn hóa theo rủi ro và đo lường bởi chỉ 

số Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR), được duy trì ở 

mức cao trong trung hạn. A.M Best đánh giá hiệu quả hoạt 

động kinh doanh của Bảo Minh tốt, được thể hiện qua tỷ 

suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân 5 năm 

(2016-2020) là 8,3%. Năm 2021, tổng doanh thu của BMI 

đạt 5.347 tỷ đồng, tăng trưởng 6,41% so với năm trước, 

bằng 106,4% kế hoạch đặt ra. Trong đó, doanh thu phí bảo 

hiểm gốc đạt 4.496 tỷ đồng, duy trì "top 4" thị trường bảo 

hiểm phi nhân thọ, doanh thu nhận tái bảo hiểm là 524,4 

tỷ, doanh thu hoạt động đầu tư và tài chính đạt 326,3 tỷ 

đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 306,2 tỷ đồng.

AM Best has approved the Financial Strength Rating of B++ 

(Good) and the Long-Term Issuer Credit Rating of “bbb” 

(Good) of Bao Minh Insurance Corporation (BMI) in 2021. 

The outlook of these Credit Ratings (ratings) is stable. The 

reflect BMI's balance sheet strength, which AM Best assess-

es as strong, as well as its adequate operating performance, 

neutral business profile and appropriate enterprise risk 

management (ERM).

BMI’s balance sheet strength assessment is underpinned by 

its risk-adjusted capitalisation that is expected to remain at 

the strongest level over the medium term, as measured by 

Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR). AM Best views the 

company's operating performance as adequate, as demon-

strated by a five-year average return-on-equity ratio of 

8.3% (2016-2020). In 2021, BMI's total premium revenue will 

reach VND 5,347 billion, up 6.41% over the previous year, 

equaling 106.4 percent of the set plan. In which, direct 

insurance premium reached VND 4,496 billion, maintaining 

the "top 4" of the non-life insurance market, inward reinsur-

ance premium was VND 524.4 billion, revenue from invest-

ment and financial activities was 326, 3 billion dong. Profit 

before tax reached 306.2 billion dong.

www.baominh.com.vn tructuyen.baominh.vn
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Bảo Minh đạt chứng nhận năng lực tài chính B++ của A.M.Best lần thứ 6 liên tiếp

Bao Minh achieved the sixth time consecutive financial strength certification rating of B++ of A.M.Best

BẢO MINH ĐƯỢC A.M. BEST
TÁI XẾP HẠNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH B++
International credit rating rearmed with Financial Strength
Rating of “B++” for Bao Minh Insurance Corporation



BẢO MINH
& HOẠT ĐỘNG TRÁCH NHIỆM  VỚI XÃ HỘI
Corporate social responsibility

Trong quá trình hoạt động của mình, Bảo Minh luôn là 

doanh nghiệp hướng tới cộng đồng và có trách nhiệm 

với xã hội. Năm 2021, bên cạnh hoạt động kinh doanh, 

Bảo Minh tiếp tục có những nỗ lực trong công tác phát 

triển cộng đồng và đóng góp cho công tác an sinh xã 

hội. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng 

tiêu cực tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, nhằm 

chia sẻ khó khăn và góp phần chung tay cùng với cộng 

đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh, giúp cộng 

đồng sớm vượt đại dịch, ổn định cuộc sống. Hình ảnh 

một Bảo Minh vì cộng đồng được thể hiện rõ nét với 

nhiều chương trình ý nghĩa như: Tổng Công ty đã trao số 

tiền là 2 tỷ đồng cho đại diện Chính quyền và Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh ủng hộ quỹ 

phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ủng hộ 1 tỷ đồng cho 

Bệnh viên Đa khoa và Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương. 

Tập thể cán bộ công nhân viên Bảo Minh phát động 

quyên góp 426 triệu đồng ủng hộ vào quỹ phòng chống 

dịch covid-19 tại các địa phương. 

Đây là nỗ lực của Bảo Minh nhằm chung tay bảo vệ sức 

khỏe cộng đồng, đóng góp vì một Việt Nam an bình và 

thịnh vượng, giúp các cán bộ công nhân viên an tâm làm 

việc, ổn định cuộc sống, góp phần duy trì và phát triển 

kinh tế Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn 

biến khó lường. Cùng với đó, rất nhiều các chương trình 

an sinh khác được Bảo Minh tổ chức trên toàn quốc đã 

góp phần chung tay cùng các hoàn cảnh khó khăn trong 

xã hội.

During its operation, Bao Minh has always been a 

community-oriented and socially responsible enter-

prise. In 2021, besides business activities, Bao Minh will 

continue to make efforts in community development 

and contribute to social security. In the context of the 

Covid-19 epidemic negatively affecting all aspects of 

socio-economic life, in order to share difficulties and join 

hands with the community in disease prevention, 

helping the community soon overcome the pandemic 

stabilize life. The image of a Bao Minh for the community 

is clearly shown with many meaningful programs such 

as: The Corporation gave an amount of VND 2 billion to 

representatives of the Government and the Fatherland 

Front Committee of Bac Giang and Bac Ninh provinces to 

support the Covid-19 epidemic prevention fund, VND 1 

billion to Binh Duong General Hospital and Red Cross. 

Bao Minh's staff launched a donation of VND 426 million 

to support the fund for COVID-19 prevention in locali-

ties.

This is Bao Minh's effort to join hands to protect the 

health of the community, contribute to a peaceful and 

prosperous Vietnam, help staffs feel secure to work, 

stabilize their lives, contribute to maintaining and 

Vietnam's economic development in the context that 

the epidemic is still unpredictable. Along with that, 

many other welfare programs organized by Bao Minh 

nationwide have contributed to joining hands with 

difficult situations in society.



Bảo hiểm Bảo Minh đạt giải Khách hàng hài lòng nhất

BẢO MINH - CÔNG TY BH PHI NHÂN THỌ
ĐƯỢC KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG NHẤT

Trong khuôn khổ Diễn đàn Dịch vụ Tài chính năm 2021, 

Tổng công ty CP Bảo Minh đã được vinh danh là Công ty 

bảo hiểm phi nhân thọ được khách hàng hài lòng nhất. 

Đây là giải thưởng nằm trong hệ thống giải thưởng Dịch 

vụ Tài chính tiêu biểu năm 2021 do Tập đoàn Dữ liệu quốc 

tế tại Việt Nam (IDG Vietnam) phối hợp với Hội Truyền 

thông số Việt Nam và các hiệp hội chuyên ngành dịch vụ 

tài chính tổ chức thường niên từ năm 2020. Giải thưởng 

nhằm mục đích tìm kiếm, vinh danh các đơn vị kinh doanh 

chứng khoán, cung cấp dịch vụ bảo hiểm tại Việt Nam có 

nhiều thành tựu trong quá trình chuyển đổi số; từ đó đưa 

ra các sản phẩm, dịch vụ tài chính sáng tạo, đạt hiệu quả 

cao ở ba khía cạnh: hiệu quả quản trị, chất lượng sản 

phẩm, dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Kết 

quả chương trình khảo sát cho thấy, trong các tiêu chí 

quan trọng, có trọng số điểm cao, Bảo Minh đã nhận được 

nhiều phản hồi tích cực với điểm số hài lòng về sản phẩm, 

dịch vụ nói chung là 95,5 điểm; điểm số mức độ uy tín là 

67,2 điểm; điểm số mức phí hợp lý là 77 điểm; điểm số chất 

lượng dịch vụ tư vấn là 77,4 điểm. Ngoài ra, khách hàng 

còn đánh giá công ty trên 11 tiêu chí khác. Tổng điểm công 

ty nhận được là 69,25 điểm. Từ số điểm trên, Hội đồng bình 

chọn giải thưởng "Dịch vụ Tài chính tiêu biểu năm 2021" 

quyết định trao giải Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ được 

khách hàng hài lòng nhất cho Tổng công ty CP Bảo Minh.

Within the framework of the Financial Services Awards in 

2021, BaoMinh Insurance Corporation was honored as the 

most satisfied non-life insurance company. This is an award 

within the Typical Financial Services award system in 2021 

by the International Data Group in Vietnam (IDG Vietnam ) 

in collaboration with the Vietnam Digital Media Association 

and other professional associations with financial services 

that will be held annually since 2020. The award aims to find 

and honor securities trading and insurance service provid-

ers in Vietnam that have made many achievements in the 

digital transformation process; thereby offering innovative 

financial products and services with high efficiency in three 

aspects: management efficiency, product and service 

quality, and improved customer experience. The results of 

the survey program show that, in the important criteria, 

with a high score, Bao Minh has received many positive 

feedbacks with a satisfaction score of products and services 

in general of 95.5 points; reputation level score is 67.2 

points; the reasonable fee score is 77 points; The consulting 

service quality score is 77.4 points. In addition, customers 

also rate the company on 11 other criteria . The total score 

the company received was 69.25 points. From the above 

points, the Selection Council for the "Typical Financial 

Service of 2021" award decided to award BaoMinh 

Insurance Corporation as the most satisfied non-life 

insurance company with customers.

Bảo Minh is the best satisfied customer
Non-Life insurance company in 2021
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HỆ THỐNG
CÔNG TY THÀNH VIÊN (MIỀN BẮC)
20 Member companies at the North

1. BẢO MINH BẮC GIANG

Số 30 đường Hoàng Văn Thụ,

P. Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

ĐT: (0204) 382 4700 - Fax: (0204) 382 4677

Ngày thành lập: 22/03/2005

Giám đốc: VŨ HẢI LÂM

2. BẢO MINH BẮC NINH

Số 556 đường Nguyễn Trãi, P. Võ Cường,

TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

ĐT: (0222) 387 4095 - Fax: (0222) 381 0064

Ngày thành lập: 22/03/2005

P. Giám đốc phụ trách: NGUYỄN DUY THÀNH

3. BẢO MINH ĐÔNG ĐÔ

Tầng 03, Tòa nhà Hoàng Gia, đường Tô Hiệu,

P. Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 3352 6928 - Fax: (024) 3351 1548

Ngày thành lập: 22/03/2005

Giám đốc: PHẠM THANH HẢI

4. BẢO MINH HÀ NAM

Số 170 đường Lê Công Thanh, Tổ 22,

P. Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

ĐT: (0226) 384 4425 - Fax: (0226) 384 2585

Ngày thành lập: 05/05/2006

Giám đốc: TRẦN ĐÌNH HÙNG

5. BẢO MINH HÀ NỘI

Số 10 đường Phan Huy Chú,

P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 3945 4277 - Fax: (024) 3945 4276

Ngày thành lập: 06/03/1995

Giám đốc: MAI THỊ THANH NHÀN

6. BẢO MINH HẢI DƯƠNG

Số 05 đường Hồng Quang, P. Nguyễn Trãi,

TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

ĐT: (0220) 384 0928 - Fax: (0220) 385 0150

Ngày thành lập: 03/08/1998

Giám đốc: ĐINH DUY TUẤN

7. BẢO MINH HẢI PHÒNG

Số 01 đường Hoàng Diệu, P. Minh Khai,

Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

ĐT: (0225) 382 2812 - Fax: (0225) 382 3360

Ngày thành lập: 11/01/1997

Giám đốc:  LÊ XUÂN HOÀN

ĐT: (0221) 386 5221 - Fax: (0221) 386 5155

Ngày thành lập: 01/04/2003

Giám đốc: NGUYỄN MẠNH HÙNG

9. BẢO MINH LÀO CAI

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Sacombank, số 497A

Đ. Hoàng Liên, P. Kim Tân, TP. Lào Cai, T. Lào Cai

ĐT: (0214) 3678 676 - Fax: (0214) 3821 566

Ngày thành lập: 26/03/2007

Giám đốc: NGUYỄN QUÝ TRUNG

10. BẢO MINH LẠNG SƠN

Số 31 đường Nguyễn Du, P. Đông Kinh, 

TP. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

ĐT: (0205) 371 3171 - Fax: (0205) 371 3173

Ngày thành lập: 22/03/2005

Giám đốc: ĐOÀN ANH ĐÔNG

MIỀN TRUNG MIỀN NAMMIỀN BẮC

8. BẢO MINH HƯNG YÊN

Địa chỉ: Lô 27, đường Phạm Bạch Hổ,

P. Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên



11. BẢO MINH NAM ĐỊNH

Số 229, Tổ 31 đường Hưng Yên,

P. Quang Trung, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định

ĐT: (0228) 364 5754 - Fax: (0228) 364 5758

Ngày thành lập: 22/03/2005

Giám đốc: HOÀNG MẠNH HÙNG

12. BẢO MINH NINH BÌNH

Số 1A đường Nguyễn Huệ, P. Nam Bình,

TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

ĐT: (0229) 388 9755 - Fax: (0229) 388 9766

Ngày thành lập: 22/03/2005

Giám đốc: HOÀNG ANH MINH

13. BẢO MINH PHÚ THỌ

2454 Đại Lộ Hùng Vương, P. Vân Cơ,

TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

ĐT: (0210) 385 3333 - Fax: (0210) 385 3678

Ngày thành lập: 22/03/2005

Giám đốc: VŨ XUÂN NGỌC

14. BẢO MINH QUẢNG NINH

Đường Phố Mới, P. Trần Hưng Đạo,

TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

ĐT: (0203) 382 1126 - Fax: (0203) 382 1551

Ngày thành lập: 28/06/1997

Giám đốc: : VŨ HẢI LÂM 

15. BẢO MINH THÁI BÌNH

Số 01 đường Hoàng Diệu, P. Lê Hồng Phong,

TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

ĐT: (0227) 384 8858 - Fax: (0227) 384 8758

Ngày thành lập: 22/03/2005

Phó Giám đốc phụ trách: BÙI THỊ NHINH

16. BẢO MINH THÁI NGUYÊN

Số 125B đường Cách Mạng Tháng 8, 

P. Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

ĐT: (0208) 375 0288 - Fax: (0208) 375 0290

Ngày thành lập: 28/02/2002

Giám đốc: NGUYỄN VĂN KHANG

17. BẢO MINH THĂNG LONG

Nhà 5-A5, Ngõ số 02 Giảng Võ, P. Cát Linh,

Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 3933 4123 - Fax: (024) 3933 4133

Ngày thành lập: 05/05/2006

Giám đốc: NGUYỄN TUẤN TÚ

18. BẢO MINH TRÀNG AN

Số 10 đường Phan Huy Chú, 

P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 3825 1515 - Fax: (024) 3825 1818

Ngày thành lập: 10/10/2017

Giám đốc: TRƯƠNG ANH TUẤN

19. BẢO MINH VĨNH PHÚC

Số 6B đường Phạm Văn Đồng, P. Tích Sơn,

TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

ĐT: (0211) 3656 838 - Fax: (0211) 3721 936

Ngày thành lập: 05/05/2006

Giám đốc: NGUYỄN HỒNG HOÀNG NAM

20. BẢO MINH YÊN BÁI

Số 14 đường Nguyễn Văn Cừ, P. Đồng Tâm,

TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

ĐT: (0216) 385 0567 - Fax: (0216) 385 0569

Ngày thành lập: 05/05/2006

Giám đốc: NGÔ ĐỨC HIẾU
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HỆ THỐNG
CÔNG TY THÀNH VIÊN (MIỀN TRUNG)
19 Member companies at the Central

1. BẢO MINH BÌNH ĐỊNH

Số 87 đường Mai Xuân Thưởng,

P. Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

ĐT: (0256) 382 2174 - Fax: (0256) 382 9077

Ngày thành lập: 01/09/1997

Giám đốc: VÕ THỊ HẢI LÝ

2. BẢO MINH BÌNH THUẬN

Số L77 đường Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, 

TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

ĐT: (0252) 383 9130 - Fax: (0252) 383 9132

Ngày thành lập: 28/12/2001

Giám đốc: LÊ TUẤN ANH

3. BẢO MINH ĐÀ NẴNG

Số 214 đường Nguyễn Văn Linh,

P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0236) 369 1092 - Fax: (0236) 385 888

Ngày thành lập: 08/03/1997

Giám đốc: NGUYỄN VĂN QUANG

4. BẢO MINH ĐẮK LẮK

Số 98 đường Ngô Quyền, P. Tân Lợi,

TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

ĐT: (0262) 3550 099 - Fax: (0262) 395 2100

Ngày thành lập: 03/08/1998

Giám đốc: NGUYỄN CHIẾN THẮNG

5. BẢO MINH ĐẮK NÔNG

Đường Lê Thị Hồng Gấm, Tổ 3, P. Nghĩa Trung,

TX. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

ĐT: (0261) 354 6176 - Fax: (0261) 354 4552

Ngày thành lập: 05/05/2006

Giám đốc: LÊ QUANG TÂN

6. BẢO MINH GIA LAI

Số 03 đường Trần Hưng Đạo, P. Tây Sơn,

TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

ĐT: (0269) 371 6655 - Fax: (0269) 371 7107

Ngày thành lập: 28/12/2001

Giám đốc: NGUYỄN PHÚ THẮNG

7. BẢO MINH HÀ TĨNH

Số 193 Tổ 2, đường Hà Huy Tập, P. Nam Hà ,

TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: (0239) 369 0669 - Fax: (0239) 385 9111

Ngày thành lập: 05/05/2006

Giám đốc: NGUYỄN TƯỜNG PHÚC 

8. BẢO MINH KON TUM

264 đường Trường Chinh, P. Duy Tân,

TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

ĐT: (0260) 391 3237 - Fax: (0260) 386 2354

Ngày thành lập: 26/03/2007

Giám đốc:  VĂN ĐỨC LONG

9. BẢO MINH KHÁNH HÒA

Số 86 đường Quang Trung, P. Lộc Thọ,

TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

ĐT: (0258) 3522 888 - Fax: (0258) 3522 000

Ngày thành lập: 11/01/1997

Giám đốc: NGUYỄN TRỌNG ĐỨC

10. BẢO MINH LÂM ĐỒNG

Số 29-31 đường Phan Bội Châu, P. 1,

TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

ĐT: (0263) 382 0380 - Fax: (0263) 382 0565

Ngày thành lập: 03/08/1998

Giám đốc: BÀ PHẠM THỊ BÍCH NGỌC

MIỀN TRUNG MIỀN NAMMIỀN BẮC



11. BẢO MINH NGHỆ AN

Số 60A đường Lê Hồng Phong,

P. Hưng Bình, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

ĐT: (0238) 359 1889 - Fax: (0238) 383 2327

Ngày thành lập: 08/01/1997

Giám đốc: BÙI QUỐC KHÁNH

12. BẢO MINH NINH THUẬN

Số 141 đường Quang Trung, P. Thanh Sơn,

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

ĐT: (0259) 383 0070 - Fax: (0259) 382 0506

Ngày thành lập: 03/08/1998

Giám đốc: DƯƠNG TẤN THỊNH

13. BẢO MINH PHÚ YÊN

Số 55 đường Lê Thánh Tôn, P. 1,

TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

ĐT: (0257) 382 3257 - Fax: (0257) 382 7297

Ngày thành lập: 03/08/1998

Giám đốc: VÕ ANH KHOA

14. BẢO MINH QUẢNG BÌNH

Số 256 đường Lý Thường Kiệt, P. Đồng Phú,

TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

ĐT: (0232) 382 5425 - Fax: (0232) 382 5426

Ngày thành lập: 28/12/2001

Giám đốc: LÊ QUANG TRUNG

15. BẢO MINH QUẢNG NAM

Số 2A đường Trần Phú, P. Tân Thạnh,

TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

ĐT: (0235) 382 9955 - Fax: (0235) 385 9489

Ngày thành lập: 01/01/2003

Giám đốc: ĐẶNG VĂN VIỆT 

16. BẢO MINH QUẢNG NGÃI

Số 655 đường Quang Trung, P. Nghĩa Chánh,

TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

ĐT: (0255) 382 5083 - Fax: (0255) 382 4677

Ngày thành lập: 06/09/1995

Giám đốc: NGÔ VĂN BAN

17. BẢO MINH QUẢNG TRỊ

Số 158 đường Nguyễn Trãi, P. 1,

TP. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

ĐT: (0233) 385 9801 - Fax: (0233) 385 9001

Ngày thành lập: 28/12/2001

Giám đốc: HỒ ĐẮC PHÚ

18. BẢO MINH THANH HÓA

Số 753 đường Bà Triệu, P. Trường Thi,

TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

ĐT: (0237) 385 0931 - Fax: (0237) 385 0934

Ngày thành lập: 03/08/1998

Giám đốc: NGUYỄN DUY TRINH

19. BẢO MINH THỪA THIÊN HUẾ

Số 54 đường Bến Nghé, P. Phú Hội,

TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

ĐT: (0234) 382 6900 - Fax: (0234) 382 8961

Ngày thành lập: 11/01/1997

Giám đốc:  : LÊ CỬU ĐẠT  
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HỆ THỐNG
CÔNG TY THÀNH VIÊN (MIỀN NAM)
23 Member companies at the South

MIỀN TRUNG MIỀN NAMMIỀN BẮC

1. BẢO MINH AN GIANG

Số 29-31 Nguyễn Văn Cưng, P. Mỹ Long,

TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

ĐT: (0296) 394 4096 - Fax: (0296) 394 4095

Ngày thành lập: 03/09/1997

Giám đốc: LÊ BÌNH NGUYÊN

2. BẢO MINH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Số 35A đường 3 Tháng 2, P. 8,

TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐT: (0254) 385 4652 - Fax: (0254) 385 4696

Ngày thành lập: 11/01/1997

Giám đốc: HÀ PHƯỚC NĂM

3. BẢO MINH BẠC LIÊU

Số 348 đường Trần Phú, khóm 5, phường 7,

TP. Bạc Liêu, Tỉnh  Bạc Liêu

ĐT: (0291) 382 8875 - Fax: (0291) 382 8876

Ngày thành lập: 01/01/2003

Giám đốc: PHAN THANH NHÀN

4. BẢO MINH BẾN THÀNH

Số 159 đường Điện Biên Phủ, P. 15,

Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 6290 4086 - Fax: (028) 6290 4087

Ngày thành lập: 30/03/2005

Giám đốc: VŨ XUÂN TƯỜNG

5. BẢO MINH BẾN NGHÉ

Số 289 đường 3 Tháng 2, Phường 10,

Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 2253 6068 - Fax: (028) 2253 8068

Ngày thành lập: 10/10/2017

Giám đốc: NGUYỄN VĂN NAM

6. BẢO MINH BẾN TRE

Số 109A đường Nguyễn Thị Định, Khu phố 2,

P. Phú Tân, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (0275) 382 1235 - Fax: (0275) 382 1233

Ngày thành lập: 28/12/2001

Giám đốc: NGUYỄN THỊ NHỊ

7. BẢO MINH BÌNH DƯƠNG

Số 522 đường Đại Lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành,

TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

ĐT: (0274) 382 7641 - Fax: (0274) 382 7642

Ngày thành lập: 11/01/1997

Giám đốc: NGUYỄN BÍCH LIÊN

8. BẢO MINH BÌNH PHƯỚC

Số 1163 đường Phú Riềng Đỏ, P. Tân Phú,

TX. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

ĐT: (0271) 387 0248 - Fax: (0271) 388 7115

Ngày thành lập: 01/01/2003

Giám đốc: MAI VŨ PHONG

9. BẢO MINH CÀ MAU

Số 146 đường Nguyễn Tất Thành, P. 8,

TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

ĐT: (0290) 383 1895 - Fax: (0290) 358 0017

Ngày thành lập: 02/04/2001

Giám đốc: DƯƠNG BÌNH MINH

10. BẢO MINH CẦN THƠ

Số 8 đường Phan Văn Trị, P. An Phú,

Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: (0292) 382 6436 - Fax: (0292) 382 6858

Ngày thành lập: 03/11/1995

Giám đốc: VÕ PHÚ PHÚC



12. BẢO MINH ĐỒNG NAI

Số 1909 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3,

phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT: (0251) 382 7464 - Fax: (0251) 382 7457

Ngày thành lập: 13/12/1996

Giám đốc: NGUYỄN XUÂN XIỂN  

17. BẢO MINH SÀI GÒN

Số 217 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa,

P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3932 6262 - Fax: (028) 3932 6060

Ngày thành lập: 27/08/2001

Giám đốc: TRẦN NAM THÀNH

18. BẢO MINH SÓC TRĂNG

Số 309 đường Lê Duẩn (Phú Lợi 1 nối dài),

Khóm 1, P. 3, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

ĐT: (0299) 361 5287 - Fax: (0299) 361 6102

Ngày thành lập: 22/03/2005

Giám đốc: NGUYỄN KHẮC TÍNH

19. BẢO MINH SÔNG BÉ

Số 108 đường GS1, Khu phố Tây B,

P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

ĐT: (0274) 246 1759 - Fax: (0274) 246 1758

Ngày thành lập: 10/10/2017

Giám đốc: NGUYỄN TRỌNG KIÊN

14. BẢO MINH GIA ĐỊNH

Số 778B đường Nguyễn Kiệm, P. 4,

Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3995 8658  / (028) 3995 8659 - Fax: (028) 3995 8650 / (280) 3995 8651

Ngày thành lập: 31/12/2015

Giám đốc: NGUYỄN HIẾU NGHĨA

13. BẢO MINH ĐỒNG THÁP

Số 70 đường Võ Trường Toản, P. 1,

TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

ĐT: (0277) 385 3256 - Fax: (0277) 385 3623

Ngày thành lập: 28/12/2001

Giám đốc: NGUYỄN VĂN CẤT

15. BẢO MINH KIÊN GIANG

Số 1186 đường Nguyễn Trung Trực,

P. An Bình, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

ĐT: (0297) 391 1923 - Fax: (0297) 391 1922

Ngày thành lập: 07/04/1999

Giám đốc: PHẠM THANH PHÚ

16. BẢO MINH LONG AN

Số 75 đường Hùng Vương, P. 2,

TP. Tân An, Tỉnh Long An

ĐT: (0272) 3521 451 - Fax: (0272) 382 4719

Ngày thành lập: 19/04/1996

Giám đốc: HUỲNH VĂN GIÀU

20. BẢO MINH TÂY NINH

Số 397 Đại lộ 30 Tháng 4, P. 1,

TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

ĐT: (0276) 382 6839 - Fax: (0276) 382 9494

Ngày thành lập: 28/12/2001

Giám đốc: NGUYỄN ĐĂNG KHOA

21. BẢO MINH TIỀN GIANG

Số 1357 đường Hùng Vương, Ấp 1, 

Xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

ĐT: (0273) 388 8496 - Fax: (0273) 388 0990

Ngày thành lập: 01/01/2003

Giám đốc: LÊ QUỐC ÂN

22. BẢO MINH TRÀ VINH

Số 18 đường Nguyễn Đáng, P. 7,

TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

ĐT: (0294) 386 2449 - Fax: (0294) 386 5979

Ngày thành lập: 22/03/2005

Giám đốc: LÂM THANH CẢNH

23. BẢO MINH VĨNH LONG

Số 68/8G đường Phạm Thái Bường, P. 4,

TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

ĐT: (0270) 383 0922 - Fax: (0270) 387 8727

Ngày thành lập: 01/01/2003

Giám đốc: NGUYỄN DUY KHANG

11. BẢO MINH CHỢ LỚN

S402 Nguyễn Thị Minh Khai,

P.5, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3834 1688 - Fax: (028) 3834 1687

Ngày thành lập: 30/03/2005

Giám đốc: : NGUYỄN XUÂN TRỌNG
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