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Tổng kết thị trường bảo hiểm năm 2020
Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến nền kinh tế xã hội 

toàn cầu. Để phòng ngừa, các nước đã đề ra các giải pháp: giãn 

cách xã hội, đóng cửa biên giới dẫn đến ngưng trệ hoạt động giao 

thông vận tải, lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu, du lịch, đầu tư 

nước ngoài. Việt Nam là một trong số ít nước kiềm chế được sự 

bùng phát dịch, phát triển kinh tế với tăng trường GDP khoảng 

2,91%. Thị trường Bảo hiểm Việt Nam cũng chịu chung tác động 

tiêu cực của đại dịch Covid nhưng vẫn tăng trưởng ở mức độ cao.

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2020
Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đạt doanh thu ước tính 55.806 tỷ 

đồng, tăng trưởng 5,61%. Doanh thu phí bảo hiểm gốc của top 5 

doanh nghiệp dẫn đầu thị trường như sau: Bảo Việt 9.692 tỷ đồng, 

giảm 5,87%, thị phần 17,37%; PVI 7.401 tỷ đồng, tăng 1,43%, thị 

phần 13,26%; PTI 5.959 tỷ đồng, tăng 4,68%, thị phần 10,68%; Bảo 

Minh 4.295 tỷ đồng, tăng 10,87%, thị phần 7,77%; PJICO 3.508 tỷ 

đồng, tăng 14,43%, thị phần 6,29%.

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới với doanh thu 17.232 tỷ 

đồng tăng trưởng 8%, chiếm tỷ trọng 31%, tiếp theo là bảo hiểm 

sức khỏe với doanh thu 16.873 tỷ đồng, giảm 2%, chiếm 31% 

doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ. Đứng thứ ba là bảo hiểm tài sản 

và thiệt hại đạt doanh thu 7.037 tỷ đồng, tăng 16%, chiếm tỷ trọng 

13%. Đứng thứ tư là bảo hiểm cháy nổ đạt doanh thu 6.183 tỷ 

đồng, tăng 5%, chiếm tỷ trọng 11%. Các nghiệp vụ bảo hiểm mang 

tính then chốt đều có mức tăng trưởng thấp thậm chí giảm do dịch 

Covid gây ra khi hoạt động sản xuất kinh doanh giảm sút làm giảm 

nhu cầu và khả năng tham gia bảo hiểm.

Dự báo năm 2021
Việt Nam đã có kinh nghiệm xử lý mục tiêu kép vừa chống dịch vừa 

tăng trưởng. Theo dự báo của WB, GDP năm 2021 của Việt Nam 

tăng trưởng trên 6%, xuất nhập khẩu, đầu tư nước ngoài vào Việt 

Nam những tháng đầu năm có dấu hiệu khởi sắc. Đại dịch có dấu 

hiệu thuyên giảm ở Mỹ, các nước bắt đầu triển khai tiêm vaccine 

Covid-19, nền kinh tế toàn cầu sẽ dần dần khôi phục vào 6 tháng 

cuối năm 2021. Đại hội Đảng lần thứ XXIII đã đem lại khí thế mới 

cho đất nước. Nhu cầu về bảo hiểm phi nhân thọ dần dần khôi phục 

trong lĩnh vực giao thông vận tải, du lịch, xuất nhập khẩu, đầu tư xây 

dựng, sản xuất kinh doanh sẽ tạo đà cho bảo hiểm phi nhân thọ 

tăng trưởng với dự báo từ 8 - 10%.

                                                 (Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam)

Summary of insurance market in 2020
In 2020, the Covid-19 pandemic has affected the global socio-economic 

environment. In order to prevent this, countries have proposed solutions: 

social distancing, border closure leading to a halt in transportation 

activities, circulation of import and export goods, tourism and foreign 

investment. Vietnam is one of the few countries that has been able to 

control the outbreak and develop its economy with GDP growth of 

about 2.91%. Vietnam's insurance market also suffered the same 

negative impact of the Covid pandemic but still grew at a high rate.

Non-life insurance market in 2020
Non-life insurance market achieved an estimated revenue of VND 

55,806 billion, up 5.61%. Premium revenue of the top 5 leading 

enterprises in the market is as follows: Bao Viet was VND 9,692 billion, 

decreasing 5.87%, market share of 17.37%; PVI was VND 7,401 billion, 

increasing 1.43%, market share of 13.26%; PTI was VND 5,959 billion, 

increasing 4.68%, market share of 10.68%; Bao Minh was VND 4,295 

billion, increasing 10.87%, market share of 7.77%; PJICO was VND 

3,508 billion, increasing 14.43%, market share of 6.29%.

In terms of operations, motor vehicle insurance with revenue of VND 

17,232 billion, increasing 8%, accounting for 31%; the next one is 

health insurance with revenue of VND 16,873 billion, decreasing 2%, 

accounting for 31% of non-life insurance revenue. The third place is 

property and casualty insurance with revenue of VND 7,037 billion, 

increasing 16%, accounting for 13%. The fourth place is fire and 

explosion insurance with revenue of VND 6,183 billion, increasing 5%, 

accounting for 11%. Key insurance businesses all had low growth rates, 

even decreased due to the Covid epidemic when production and 

business activities decreased, reducing demand and ability to 

participate in insurance.

Forecast for 2021
Vietnam has experience in handling the dual goals of fighting the 

epidemic and growing growth. According to the World Bank's forecast, 

Vietnam's GDP in 2021 will grow by over 6%, import-export and 

foreign investment in Vietnam in the first months of the year have 

shown signs of improvement. The pandemic has shown signs of easing 

in the US, countries have begun to deploy Covid-19 vaccines, the 

global economy will gradually recover in the last 6 months of 2021. The 

XXIII Party Congress has brought a new spirit to the country. The 

demand for non-life insurance gradually recovers in the fields of 

transportation, tourism, import and export, construction investment, 

production and business, creating momentum for non-life insurance 

growth with a forecast of 8 - 10%.

                                                      (Source: Vietnam Insurance Association)
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Lãi ròng
Net Profit

Vốn chủ sở hữu
Owner’s equity

ROE

2017

163.185.303.023

2.127.742.416.343

7,67%

2020

195.222.427.308

2.302.675.770.279

8,48%

2018

162.302.812.041

2.241.933.036.486

7,24%

2019

207.880.229.876

 2.295.119.293.076

9,06%
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Công ty bảo hiểm
Company Name

BẢO VIỆT
PVI
PTI
BẢO MINH
PJICO
Khác / Others

T�NG C NG / T����

Năm / Year
2020

Năm / Year
2019

10.297
7.297
5.692
3.874
3.066

22.616

52.842

9.692
7.401
5.959
4.295
3.508

24.951

55.806

22 23

7,67%
7,24%

8,48%9,06%
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH CƠ BẢN
GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
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5.025
Tỷ đồng / VND billion
Doanh thu / Premium Revenue
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Tổng doanh thu: 

 

Tổng doanh thu: 5.025 tỷ đồng, đạt 109,4% 

so với kế hoạch, tăng trưởng 9,4% so với cùng kỳ.

Doanh thu phí bảo hiểm gốc: 4.295 tỷ đồng, đạt 110,9% 
so với kế hoạch, tăng trưởng 10,9% so với cùng kỳ. 

Doanh thu nhận tái bảo hiểm: 470 tỷ đồng, đạt 93,8% so 
với kế hoạch.

Doanh thu hoạt động tài chính: 260 tỷ đồng, đạt 119,5% 
so với kế hoạch.

Chi bồi thường gốc: 1.242 tỷ đồng, bằng 28,9% so với doanh 
thu. 
 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 
33,44 tỷ đồng. 
 
Lợi nhuận kế toán trước thuế: 233,2 tỷ đồng, đạt 105,7% 
so với kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế: 195,2 tỷ đồng, đạt 107,73% so với kế 
hoạch.
 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.813 đồng.

Tổng dự phòng nghiệp vụ: 1.547 tỷ đồng 

Trong đó: 

- Dự phòng phí

- Dự phòng bồi thường

- Dự phòng dao động lớn

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2020

6.551 tỷ đồng

Total revenue:

Total revenue: VND 5,025 billion, reaching 

109.4% of the plan, up by 9.4% over the same 

period.

Original insurance premium revenue: VND 4,295 
billion, reaching 110.9% of the plan, up by 10.9% over 
the same period.
Reinsurance revenue: VND 470 billion, reaching 93.8% 
of the plan.

Revenue from financial activities: VND 260 billion, 
reaching 119.5%.

Original claim: VND 1,242 billion, equaling 28.2% of the 
revenue.

Net profit from insurance business: VND 33.44 billion.

Profit before tax: VND 233.2 billion, reaching 105.7% of 
the plan.

Profit after tax: VND 195.2  billion, reaching 107.73% of 
the plan.

Basic earning per share: 1,813 VND.

Total technical reserve:  VND 1,547  billion

In which:

- Premium reserve : VND 1,068 billion

- Claim reserve                   : VND  352 billion

- Contigency reserve : VND 128 billion

Total assets as at 31st December 2020

VND 6,551  billion

:    1.068 tỷ đồng

:        352 tỷ đồng

:        128 tỷ đồng

6.551
Tỷ đồng

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2020

6,551
VND billion

Total assets as at 31st December, 2020

26 27
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Khởi đầu thập niên mới năm 2021, Việt Nam và cả thế 

giới vẫn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hoành hành 

diễn biến phức tạp, với xuất hiện của các biến chủng 

mới tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình kinh 

tế, chính trị, xã hội ở nhiều nước, 2021 dự báo sẽ là một 

năm rất khó khăn và thách thức đối với Ban Điều hành 

nói riêng, và toàn hệ thống Bảo Minh nói chung. Nhằm 

mục tiêu đạt được doanh thu có hiệu quả, duy trì sự 

hiệu quả và phát triển bền vững trước tình hình dịch 

bệnh, Bảo Minh thận trọng đề ra kế hoạch doanh thu 

cho năm 2021 như sau:

A. Mục tiêu:

B. Chỉ tiêu

Tổng doanh thu: 5.025 tỷ đồng

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 277 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): 12%

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 5,025 billion 

- Pre-tax accounting profit: VND 277 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): 12%

&
HIỆU QUẢ

PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG

&
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

EFFECTIVE
A. Goal:

At the beginning of the new decade in 2021, Vietnam 

and the whole world are still in the midst of the 

complicated developments of the Covid-19 epidemic, 

with the emergence of new strains continue to 

seriously affect the economic, political and social 

situation in many countries, 2021 is forecasted to be 

a very difficult and challenging year for the Board of 

Management in particular, and for the entire Bao 

Minh system in general. In order to achieve effective 

revenue, maintain efficiency and develop sustainably 

in the face of the pandemic, Bao Minh carefully sets 

forth a revenue plan for 2021 as follows:

28 29
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CÁC GIẢI PHÁP
ĐIỀU HÀNH NĂM 2021

Đẩy mạnh thực hiện công tác đánh giá năng suất lao động, tuyển dụng và 

sắp xếp lại nhân sự để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban/Phòng/Trung 

tâm Trụ sở chính; Thực hiện chính sách đãi ngộ phù hợp với các nhân sự 

thuộc diện quy hoạch và nắm giữ những vị trí công việc trọng yếu.

Promoting the performance of labor productivity assessment, recruitment 

and rearrangement of personnel to improve the operational efficiency of 

the Head Office Department/Center; Implementing the appropriate 

remuneration policy for the personnel subject to planning and holding 

key positions.

V� NHÂN SƯ   �   ON HUMAN RESOURCES

Chú trọng vào các giải pháp phát triển doanh thu: Cải tiến chất lượng dịch 

vụ bảo hiểm từ khâu bán hàng đến khâu giải quyết bồi thường, chăm sóc 

khách hàng; nghiên cứu phát triển các nhóm sản phẩm mới. Đa dạng hóa, 

tăng cường các kênh khai thác: bancassurance, online, môi giới, đại lý. 

Chuẩn hóa các quy định, quy trình về khai thác, bồi thường; tăng phân cấp 

cho các đơn vị thành viên nhằm chủ động khai thác hiệu quả.

Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ 

khai thác. Tập trung vào giải pháp phát triển doanh thu đối với các nhóm 

nghiệp vụ bảo hiểm con người, xe cơ giới, đây là những nhóm có nhiều 

tiềm năng hợp tác bán lẻ thông qua các đối tác.

Focusing on revenue development solutions: Improving the quality of 

insurance services from sales to claim settlement and customer care; 

Researching and developing new product groups. Diversifying and 

strengthening exploitation channels: bancassurance, online, broker, 

agent. Standardizing regulations and procedures on exploitation and 

compensation; increasing decentralization for members to actively 

exploit effectively.

Strengthen training to improve the quality of staff. Focusing on revenue 

development solutions for life insurance and motor vehicle groups, these 

are groups with great potential for retail cooperation through partners.

V� SAN PH�M, DICH VU BAO HI�M   �
ON INSURANCE PRODUCTS AND SERVICES
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Áp dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán, phản ánh số liệu kinh 

doanh nhanh chóng, kịp thời. Phân tích tình hình kinh doanh của các đơn 

vị, nghiệp vụ theo yêu cầu của quản lý, kiểm soát chi tiêu hiệu quả. Ban 

hành văn bản quy định về tài chính, kế toán, quản lý công nợ.

Applying information technology to accounting, reflecting business data 

quickly and in a timely manner. Analyzing the business situation of units 

and operations according to the requirements of management, control 

spending effectively. Issuing legal documents on finance, accounting and 

debt management.

CÔNG TÁC TÀI CHÍNH K� TOÁN   �   FINANCE ACCOUNTING

Hoàn tất triển khai phần mềm PREMIA, nhanh chóng đưa vào vận hành để 

hỗ trợ công tác khai thác, bồi thường, quản lý khách hàng.

Nâng cấp website tructuyen.baominh.vn và cnbh.baominh.vn nhằm nắm 

bắt cơ hội, tăng chất lượng và hiệu quả khai thác bảo hiểm. Nâng cấp hệ 

thống lõi bảo hiểm và chương trình in đơn đáp ứng với nhu cầu giao tiếp với 

các ứng dụng khác, tạo bước đệm cho quá trình chuyển đổi số theo chiến 

lược phát triển công nghệ thông tin. Tiếp tục nâng cao vận hành an toàn 

thông tin, bảo đảm hệ thống vận hành tốt, khắc phục sự cố nhanh chóng và 

bảo mật thông tin.

Completing the implementation of PREMIA software, quickly puting it 

into operation to support exploitation, compensation, and customer 

management

Upgrading website tructuyen.baominh.vn and cnbh.baominh.vn to seize 

opportunities, increase quality and efficiency of insurance exploitation. 

Upgrading the insurance core system and single program to meet the 

communication needs of other applications, creating a stepping stone for 

the digital transformation process according to the information technology 

development strategy. Improving information security operations, ensuring 

good system operation, quick troubleshooting and information security.

V� CÔNG NGH� THÔNG TIN   �   ON INFORMATION TECHNOLOGY

Nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro, làm sao đó để quản trị rủi ro 

thực sự gắn kết vào hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty, giúp Ban điều 

hành quản trị công ty một cách an toàn, hiệu quả. Hợp tác với Ban nghiệp 

vụ, Ban Phát triển kinh doanh, phát triển sản phẩm mới, chương trình bảo 

hiểm mới, tạo tiền đề phát triển liên tục cho Tổng Công ty.

Improving the quality of risk management, how to make risk management 

really integrated into the Corporation's business activities, helping the 

Executive Board manage the company safely and effectively. Cooperating 

with Professional Department, Business Development Department to 

develop new products and new insurance programs, creating a premise for 

continuous development for the Corporation.

V� QUAN TRI RUI RO   �   ON RISK MANAGEMENT SOLUTIONS
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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



1.439
Tỷ đồng / VND billion
Doanh thu / Premium Revenue

339
Tỷ đồng / VND billion
Bồi thường / Claim Payment
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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 2019 và kinh 

doanh hiệu quả.

Kết quả kinh doanh :

Doanh thu: 1.439tỷ đồng. Tăng 15,21%  so 

với cùng kỳ.

Bồi thường: 339 tỷ đồng. Tăng 9,00% so với 

cùng kỳ. Chiếm 23,56% so với doanh thu. 

Business review:

In the context of the global Covid-19 epidemic, personal 

insurance is relatively stable business.

Student insurance and health care insurance are a fiercely 

competitive insurance business area among insurance 

companies. Revenue grew over the same period in 2019 and 

business was efficient.

Định hướng tình hình kinh doanh: 

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

khâu khai thác, bồi thường, bảo lãnh viện phí và bảo 

hiểm con người qua môi giới để giảm tỷ lệ bồi thường và 

có lãi về kinh doanh bảo hiểm.   

Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý nghiệp vụ bảo 

hiểm con người.

Tiếp tục rà soát các điều kiện điều khoản bảo hiểm Con 

Người để chỉnh sửa hoàn chỉnh, tránh tranh chấp phát sinh.

Khuyến khích phát triển bảo hiểm học sinh, bảo hiểm du 

lịch trên các địa bàn trọng điểm là Hà Nội và TP. HCM.

Hợp tác với đối tác ứng dụng phần mềm bán bảo hiểm 

online sản phẩm bảo hiểm du lịch quốc tế, bảo hiểm 

chăm sóc sức khỏe cá nhân.

Mở rộng kênh khai thác qua các tổ chức tín dụng và 

ngân hàng.

Business orientation:

Comprehensive management of accident and medical 

insurance from underwriting, indemnification, 

guarantee of hospital fees and personal insurance 

through brokers to reduce the rate of claim and to 

make profits on the insurance business.   

Research and develop a software to manage personal 

insurance business.

Continue to review the terms and conditions of 

personal insurance to make complete corrections 

and avoid disputes.

Encourage the development of student insurance 

and travel insurance in key areas such as Hanoi and 

Ho Chi Minh City.

Cooperate with online insurance sales software application 

partners on international travel insurance, personal health 

care insurance.

Expand underwriting channels through credit institutions 

and banks.

2020

20142021
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1.439

311
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2019

2020

Premium revenue: VND 1,439  billion. Up by 

15.21% compared to the same period.

Claim payment: VND 339 billion. Up by 

9.00% compared to the same period. Accounting 

for 23.56% in premium revenue.

Business results:
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824
Tỷ đồng / VND billion
Doanh thu / Premium Revenue

387
Tỷ đồng / VND billion
Bồi thường / Claim Payment
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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: 824 tỷ đồng. Tăng 3,64% so với 

cùng kỳ.

Bồi thường: 387 tỷ đồng. Giảm 10,80% 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 an area of strong 

competition among insurance companies due to the low 

technical requirements of risk assessment. Therefore, there 

is a situation of lowering premium fees and increasing 

service costs.

2020

20142021

Định hướng tình hình 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:

Improve service quality.

Expand sales network and cooperate with banks.

Apply technology to assessment, compensation and 

subcontractor management.

Premium revenue: VND 824  billion. Up by 

3.64% compared to the same period.

Claim payment: VND 387billion. Decrease by 

10.80% compared to the same period.

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

36 37



1.769
Tỷ đồng / VND billion
Doanh thu / Premium Revenue

343
Tỷ đồng / VND billion
Bồi thường / Claim Payment
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Nhận định tình hình kinh doanh:
Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, 
tình hình kinh tế thế giới và trong nước bị ảnh hưởng nặng 
nề 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.
Bảo hiểm tài sản: Tình hình tuân thủ Nghị định 
23/2018/NĐ-CP về Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc dần dần 
đi vào quy củ và hỗ trợ tích cực cho sự tăng trưởng 
doanh thu của nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ, đặc biệt là 
rủi ro loại 4 và 5.
Bảo hiểm kỹ thuật: Các dịch vụ bảo hiểm cho công trình 
xây dựng nhà ở, văn phòng ngày càng cạnh tranh bằng 
cách hạ tỷ lệ phí xuống rất thấp và phạm vi bảo hiểm mở 
rất rộng. Các dịch vụ bảo hiểm theo TT329 hiện được chào 
thầu qua mạng. Bảo Minh đang rất nỗ lực để phát triển 
doanh thu ở các mảng nghiệp vụ Năng lượng tái tạo, công 
trình xây dựng tư nhân và một số loại hình bảo hiểm kỹ 
thuật mới.
Vào các tháng cuối năm 2020, đất nước Việt Nam cũng 
phải liên tục đón nhận nhiều cơn bão, ảnh hưởng trực tiếp 
đến các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, Bảo Minh không gánh 
chịu nhiều tổn thất lớn phát sinh do sự kiện thiên tai do 
công tác quản lý rủi ro tốt.
Các chính sách nghiệp vụ đã triển khai hiệu quả trong 
2020 sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy trong năm 2021, 
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 áp dụng 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, hiệu quả và không chịu ảnh hưởng của thời 
kỳ dịch bệnh Covid.

2020

20142021

Kết quả kinh doanh:

Premium revenue: VND1,769billion. Up by 

16.31% compared to the same period.

Claim payment: VND 343 billion. Decrease by 

26.1%  compared to the same period.

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. 

Business review:
Although the economic situation in the world and in 
Vietnam is severly affected due to the Covid-19 pandemic, 
Bao Minh's Property & Engineering insurance business has 
miraculously overcomed difficulties and challenges.
Property insurance: The compliances with Decree 
23/2018/ND-CP on Compulsory Fire and Explosion 
Insurance has gradually come into order and positively 
supported the growth of revenue of fire and explosion 
insurance, especially risk categories 4 and 5.
Engineering insurance: Construction Insurance for 
residential and office construction are becoming more and 
more competitive by offering very low premium rates and 
wide coverage. Insurance services under Circular 329 are 
currently in online bidding. Bao Minh is making great 
efforts to develop revenue in the fields of Renewable 
Energy, Private Construction works and New Products  of 
Engineering Insurance.
In the last months of 2020, Vietnam also encountered with 
many storms, directly affecting the central provinces. 
However, Bao Minh did not suffer many major losses arising 
from natural disasters due to good risk management.
Business policies that have been effectively implemented 
in 2020 will be continuingly maintained and promoted in 
2021, contributing to boosting revenue growth and limiting 
major losses.

Business results:

Business orientation:
Bao Minh will apply high technology to improve the quality of 
customer service through specific and practical solutions of 
using technology in risk assessment, underwriting and claim 
settlement.
Bao Minh continues to promote the development of new 
products in line with market needs and insurtech. In 
addition, training continues to be enhanced by online 
training solutions to respond quickly, effectively nationwide 
and not to be affected by the Covid pandemic period.
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Tỷ đồng / VND billion
Doanh thu / Premium Revenue

169
Tỷ đồng / VND billion
Bồi thường / Claim Payment
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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. Kim ngạch hàng hóa vận chuyển của thị 

trường hầu như không tăng trưởng, trong khi cạnh tranh về 

phi kỹ thuật về điều kiện và phí bảo hiểm vẫn quyết liệt. Bảo 

hiểm tàu thủy giảm sút doanh thu do đội tàu biển Việt Nam 

vẫn trong giai đoạn khủng hoảng và bị cạnh tranh trực tiếp 

bởi đội tàu pha sông biển SB có giá trị thấp, tình trạng kỹ thuật 

và khả năng quản lý tàu kém, đồng thời nghiệp vụ bảo hiểm 

tàu cá theo NĐ67/17 tiếp tục lỗ nặng nên các doanh nghiệp 

đồng bảo hiểm đã ngưng nhận bảo hiểm từ tháng 4/2020. 

Tỷ lệ bồi thường chung của nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải đã 

cải thiện đáng kể do ngưng nhận bảo hiểm tàu cá theo 

NĐ67/17, đồng thời kiểm soát tốt công tác nhận bảo hiểm và 

đề phòng hạn chế tổn thất. Đặc biệt áp dụng biện pháp hạn 

chế và kiểm soát tối đa việc nhận bảo hiểm đối với tàu SB (kể 

cả hàng hóa chở trên đó) đã đem lại hiệu quả tích cực. 

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.

2020

Premium revenue: VND 256 billion. Equal 84% 

compared to last year.

Claim payment:  VND 169  billion. Decrease by 

10.6% compared to last year.

Doanh thu: 256tỷ đồng. Đạt 84% so với cùng kỳ.

Bồi thường: 169 tỷ đồng. Giảm 10,6% so với cùng kỳ.  

2019

2020
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Business review:

The Covid pandemic has severely affected the whole marine 

insurance market. Goods transportation turnover in the 

market has just barely grown, while untechnical competition 

in terms of conditions and premium rates remains fierce. H&M 

and P&I premium income decreased due to the fact that 

Vietnam ocean fleet is still stuck in the shipping crisis and 

even directly competed by the coastal vessels whose value 

and operation cost is cheaper, technical condition and ship 

management is substandard. Because fishing vessel 

insurance under Decree 67/17 is still get big loss, so co-insurers 

have ceased writing this line since April 2020.

The loss ratio of marine lines insurance has improved significantly 

due to the cessation of writing fishing vessel insurance under 

Decree 67/17, as well as due to execution of good control in risk 

writing and loss prevention. Especially, the application of 

measures to limit and control in writing the coastal vessels 

(including cargoes carried on those) has achieved positive effects. 

Cargo insurance remains high profitable line due to its low loss 

ratio through strict compliance to underwriting process as well as 

enhance of third party recovery.

20142021

Định hướng tình hình 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 nghiệp vụ tàu 

biển và tàu ven biển.

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:

Continuously focus on writing high profitable lines such as 

cargo in transit and give priority to key areas through 

adjusting the business management as well as financial 

mechanism. Limit and strictly control the risk writing of 

ocean ships and coastal ships.

Continue to improve service quality by enhancing risk 

management in writing insurance and claims settling 

through reinforcement of business processes as well as 

development of staff qualification by various forms and 

programs of training.

Business results:Kết quả kinh doanh:
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Nhận định tình hình kinh doanh:
Về công tác nhượng tái bảo hiểm: 
Chương trình tái bảo hiểm 2020 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 2020.
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;
Việc đánh giá các rủi ro này gặp nhiều khó khăn trong bối 
cảnh việc thu thập thông tin rủi ro là hạn chế;
Rủi 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 bảo hiểm 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 bảo 
hiểm đặc biệt là doanh thu nhận tái bảo hiểm từ nước 
ngoài bị giảm.
Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể Ban tái bảo hiểm, 
doanh thu nhận tái bảo hiểm 2020 đạt 470 tỷ, bằng 93,8% 
so với cùng kỳ. 
Ban tái bảo hiểm đã cố gắng hết sức để có thể tối thiểu sự 
giảm doanh thu, tuy nhiên do tình hình Covid trên thế giới 
vẫn diễn biến phước tạp và có xu hướng gia tăng nghiêm 
trọng hơn nên khả năng ảnh hưởng có thể kéo dài đến 
năm 2021.

Kết quả kinh doanh:

Doanh thu: 470 tỷ đồng. Bằng 93,8% so với 
cùng kỳ.

Bồi thường: 258 tỷ. Giảm 4,8% so với cùng kỳ. 

Phương hướng nhiệm vụ năm 2021:
Về nhượng tái bảo hiểm:
Đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh nghiệp vụ của 
toàn Tổng Công ty, tổng kết đánh giá chương trình tái bảo 
hiểm 2020, tham mưu và đề xuất tái tục các hợp đồng tái 
bảo hiểm 2021 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 nhằm 
tăng cường và đa dạng hóa doanh thu.
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Business review:

Outward reinsurance:
The 2020 reinsurance program meets the requirements 
of ensuring safety for Bao Minh's operations, protecting 
insurance contracts and spreading risks. 
Issue internal guidelines on reinsurance business 2020.
Due to the impact of the Covid-19 epidemic: 
The insurer'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;
Risk increasing, 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 
decreased.
With the efforts of Reinsurance Division, Inward reinsurance 
premium in 2020 reached VND 470 billion, equaling 93.8% 
over the same period last year. 
Reinsurance Division has tried its best to minimize the 
decrease in inward premium, however, because the Covid 
situation in the world is still complicated and tends to 
increase more seriously, the possibility of the impact may 
last until 2021.

Business orientation:
Outward reinsurance:
Ensuring the safety of business activities of Bao Minh, 
reviewing of the 2020 reinsurance program, reporting 
and proposing the renewal of reinsurance program in 
2021, 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 470 billion. Equal 93.8% 

compared to the same period.

Claim payment: VND 258 billion. Decrease by 4.8% 

compared to the same period.

Business results:
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Nhận định tình hình kinh doanh:
Thế giới: Đại dịch viêm phổi do covid-19 bắt nguồn từ Vũ 
Hán Trung Quốc đã lan rộng ra toàn thế giới, diễn biến 
phức tạp, số ca nhiễm, chết ngày càng tăng cao tới nay là 
làn sóng lây nhiễm thứ 4 kể từ đầu năm, ảnh hưởng trầm 
trọng tới mọi lĩnh vực kinh tế xã hội và chưa thấy hồi kết 
mặc dù một số nước như Nga, Mỹ, Trung Quốc đã bắt đầu 
sản xuất và phân phối vacxin.                          
Để hỗ trợ nền kinh tế, các ngân hàng trung ương buộc phải 
duy trì tỷ lệ lãi suất thấp. Fed đã 2 lần giảm lãi suất vào 
ngày 3/3 và 15/3/2020 từ 1,75% về 0,25%.
Trong nước: 
Ngày 12/2/2020, Nghị viện châu Âu (EP) đã bỏ phiếu thông 
qua Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu 
(EU) và Việt Nam, còn gọi là hiệp định EVFTA. Việc này sẽ 
mang lại những lợi ích đáng kể cho kinh tế - xã hội cả hai 
phía, nhất là Việt Nam, là đòn bẩy cho tăng trưởng, mở ra cơ 
hội lớn thâm nhập thị trường quy mô GDP tới 18.000 tỉ USD.
Tăng trưởng GDP đạt từ khoảng 2,91%, thấp nhất thập kỷ, 
nhưng thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới do Việt 
Nam đã thành công trong việc phòng chống dịch song 
song với khôi phục và phát triển kinh tế.
Trong năm 2020, Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần ra thông 
báo điều chỉnh loạt lãi suất điều hành vào các tháng 3, 5, 8, 
10 để hỗ trợ nền kinh tế chịu tác động tiêu cực của đại dịch 
covid–19. Trong đó có 3 lần giảm lãi suất trần huy động. 

Doanh thu: 238  tỷ đồng.

Số dư đầu tư đến cuối năm: 3.067 tỷ đồng.

Premium revenue: VND 238 billion.

Investment balance at the end of the year: VND 

3,067 billion.

Business results:Kết quả kinh doanh:

Định hướng kinh doanh:
Tiếp tục giữ tỷ trọng số tiền đầu tư vào TGNH từ 75% - 80% 
tổng vốn đầu tư để đảm bảo an toàn trong thời kỳ dịch bệnh 
còn đang diễn biến phức tạp;  nắm sát tình hình thị trường 
tiền tệ, lãi suất, tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu 
huy động vốn của các NH để thương lượng, tận dụng được 
mức lãi suất tốt nhất của từng NH với kỳ hạn phù hợp.
Chủ trương sẽ tăng số tiền đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi; 
trái phiếu nếu diễn biến tốt và lựa chọn đầu tư vào các 
doanh nghiệp cơ bản tốt để tăng thêm tính ổn định và an 
toàn cho danh mục đầu tư. 
Đầu tư cổ phiếu: Tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu tư theo 
hướng an toàn, hiệu quả hơn. Thu hồi vốn/chốt lời các mã 
cổ phiếu hiện có trong danh mục, đầu tư mới một cách 
thận trọng bằng việc ưu tiên lựa chọn các cổ phiếu ngành 
tăng trưởng, cơ bản tốt (tiêu dùng hàng hóa cơ bản, bán lẻ, 
ngân hàng, CNTT…). 

Business orientation:
Continue to keep the proportion of the amount invested in the 
World Bank from 75% - 80% of the total investment capital to 
ensure safety during the complicated development of the 
epidemic; closely grasp the situation of the money market, 
interest rates, business activities and capital mobilization 
needs of banks to negotiate and take advantage of the best 
interest rates of each bank with appropriate terms.
The policy is to increase the amount of money invested in 
certificates of deposit and bonds with good performance 
and choose to invest in good fundamental businesses to 
add stability and safety to the portfolio. 
Stock investment: Continue to restructure the investment 
portfolio towards safer and more effective. Recover 
capital/take profit of existing stocks in the portfolio, invest 
carefully in new portfolio by prioritizing stocks of growing 
industries (essential consumer goods,  retailing, banking, 
informatics technology, etc.).
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Business review:
In the world: The covid-19 pneumonia pandemic originating 
from Wuhan China has spread to the whole world with 
complicated developments, the number of infections and 
deaths is increasing, so far this is the 4th  out break of Covid-19 
infections since the beginning of the year, seriously affecting 
all socio-economic fields and have not seen an end, although 
some countries such as Russia, the US, and China have started 
to produce and distribute vaccines.                          
To support the economy, central banks are forced to keep 
interest rates low. The Fed has cut interest rates twice on 
March 3 and March 15, 2020 from 1.75% to 0.25%.
In Vietnam: 
On February 12th, 2020, the European Parliament (EP) voted 
to approve the Free Trade Agreement between the European 
Union (EU) and Vietnam, also known as the EVFTA Agreement. 
This will bring significant benefits to the socio-economy of 
both sides, especially Vietnam, as a lever for growth, opening 
up great opportunities to penetrate the market with a GDP of 
up to 18 trillion USD.
GDP growth reached from about 2.91%, the lowest in a 
decade, but among the highest in the world because Vietnam 
has succeeded in preventing the epidemic in parallel with 
economic recovery and development.
In 2020, the State Bank of Vietnam has announced 4 times to 
adjust a series of Regulatory Interest Rate in March, May, 
August, and October to support the economy that is being 
negatively affected by the covid-19 pandemic. In Interest 
Rate Ceiling has been lowered 3 times in 2020.
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Kính gửi:  Các cổ đông - Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát - Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (gọi tắt là “Tổng Công ty”), được lập ngày 
31 tháng 3 năm 2021, từ trang 6 đến trang 71, bao gồm Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Điều hành

Ban Điều hành Tổng Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế 
toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam áp dụng cho các công ty bảo hiểm và các quy định pháp lý có liên quan đến việc 
lập và trình bày báo cáo tài chính, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành xác định là cần thiết để đảm 
bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính 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 lý về việc liệu báo cáo 
tài chính 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. 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 do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên 
đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính 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 bày tổng thể báo cáo tài 
chính.

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

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính 
của Tổng Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho 
năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

Ngày 31 tháng 3 năm 2021, TP. Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam
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INDIPENDENT
AUDITOR’S REPORT

To: The Shareholders - The Boards of Directors, Executives and Supervisors - Bao Minh Insurance Corporation 

We have audited the accompanying financial statements of Bao Minh Insurance Corporation (the “Corporation”), prepared on 
31 March 2021 as set out from page 6 to page 71, which comprise the balance sheet as at 31 December 2020, the income 
statement and the cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other 
explanatory information.

Board of Executives’ Responsibility for the Financial statements

Board of Executives is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with 
Vietnamese Accounting Standards, accounting regime applicable to insurance enterprises and legal regulations relating to 
financial reporting and for such internal control as Board of Executives determines is necessary to enable the preparation of 
financial statements that are free from material misstatement, 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 auditors 
consider 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 Board of Executive, as well as evaluating the overall 
presentation 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 present fairly, in all material respects, the financial position of the Corporation as at 31 
December 2020, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Vietnamese 
Accounting Standards, accounting regime applicable to insurance enterprises and legal regulations relating to financial 
reporting.

31st March 2021, Ho Chi Minh City, Socialist Repuclic of Vietnam

HOANG THI HONG MINH

Auditor

Audit Practising Registration Certificate

No. 0761-2018-004-1
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BẢNG CÂN ĐỐI
KẾ TOÁN
(Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020)

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
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131.1
132
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140
141

150
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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

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

4.756.251.385.082
 236.267.717.397
 236.267.717.397

 2.107.882.009.599
 261.236.825.120

 (86.258.198.854)
 1.932.903.383.333

 1.128.999.272.923
 1.075.197.330.771
 1.075.197.330.771

 5.220.211.201
 304.181.826.102

 (255.600.095.151)

 4.160.916.534
 4.160.916.534

 314.681.776.367
 314.681.776.367
 180.554.186.282
 134.127.590.085

 964.259.692.262
 344.178.880.597
 620.080.811.665

 982.652.613.426
 14.085.991.486
 14.085.991.486
 10.000.000.000

 4.085.991.486

 304.342.619.263
 93.208.438.270
 234.125.514.970

 (140.917.076.700)
 198.653.261.538
 282.939.739.481
 (84.286.477.943)

 12.480.919.455

 162.810.579.747
 181.248.868.013

 (18.438.288.266)

 465.965.300.000
 145.350.000.000

 57.615.300.000
 -  

 263.000.000.000

 35.448.122.930
 25.089.018.968
 10.359.103.962

 5.738.903.998.508

THUYẾT
MINH



BALANCE
SHEET
(As at 31st December 2020)

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

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

4,756,251,385,082
 236,267,717,397
 236,267,717,397

 2,107,882,009,599
 261,236,825,120

 (86,258,198,854)
 1,932,903,383,333

 1,128,999,272,923
 1,075,197,330,771
 1,075,197,330,771

 5,220,211,201
 304,181,826,102

 (255,600,095,151)

 4,160,916,534
 4,160,916,534

 314,681,776,367
 314,681,776,367
 180,554,186,282
 134,127,590,085

 964,259,692,262
 344,178,880,597
 620,080,811,665

 982,652,613,426
 14,085,991,486
 14,085,991,486
 10,000,000,000

 4,085,991,486

 304,342,619,263
 93,208,438,270
 234,125,514,970

 (140,917,076,700)
 198,653,261,538
 282,939,739,481
 (84,286,477,943)

 12,480,919,455

 162,810,579,747
 181,248,868,013

 (18,438,288,266)

 465,965,300,000
 145,350,000,000

 57,615,300,000
 -  

 263,000,000,000

 35,448,122,930
 25,089,018,968
 10,359,103,962

 5,738,903,998,508
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MS THUYẾT
MINH SỐ ĐẦU NĂMSỐ CUỐI NĂM

BẢNG CÂN ĐỐI
KẾ TOÁN (tt)
(Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020)

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

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

  3.443.784.705.432

 3.443.486.836.702
 719.823.668.759
 719.823.668.759

 52.015.903.471
 183.942.434.628

 24.054.571.272
 92.375.691.111

 47.388.820.880
 27.932.827.373

 2.295.952.919.208
 1.328.780.551.010

 875.981.254.078

 91.191.114.120

 297.868.730
 297.868.730

 2.295.119.293.076

 2.295.119.293.076
 913.540.378.000
 974.943.696.449

 91.354.037.800
 28.085.153.439

 287.196.027.388

 5.738.903.998.508

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)

 42.444.006.515   

 579.447   
 19.770   
 26.345   
 11.333   

 23.844.621.090   

 1.278.782   
 11.225   
 27.797   
 11.355   

16

17

18
19

20.1

20.2

20.3

21

ÔNG VŨ ANH TUẤN

TỔNG GIÁM ĐỐC

BÀ HỒ LỆ THỦY

NGƯỜI LẬP BIỂU

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

ÔNG SÁI VĂN HƯNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



BALANCE
SHEET (cont.)
(As at 31st December 2020)

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

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

  3,443,784,705,432

 3,443,486,836,702
 719,823,668,759
 719,823,668,759

 52,015,903,471
 183,942,434,628

 24,054,571,272
 92,375,691,111

 47,388,820,880
 27,932,827,373

 2,295,952,919,208
 1,328,780,551,010

 875,981,254,078

 91,191,114,120

 297,868,730
 297,868,730

 2,295,119,293,076

 2,295,119,293,076
 913,540,378,000
 974,943,696,449

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

 287,196,027,388

 5,738,903,998,508

16

17

18
19

20,1

20,2

20,3

21

MR, VU ANH TUAN

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

MR, SAI VAN HUNG 

CHIEF ACCOUNTANT

MS. HO LE THUY

PREPAPER

Ho Chi Minh City. Vietnam

31st March 2020

 42,444,006,515   

 579,447   
 19,770   
 26,345   
 11,333   

 23,844,621,090   

 1,278,782   
 11,225   
 27,797   
 11,355   
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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 2020

PHẦN I - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT 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 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO HOẠT ĐỘNG

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

34

35
36

37

38

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

 4.720.061.399.142

 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)

 4.348.807.086.205 

 3.881.122.060.723 
 501.232.479.573 
 (33.547.454.091)

 (1.097.871.173.857)

 (1.031.584.095.981)
 (66.287.077.876)

 3.250.935.912.348 
 185.646.062.895

 

 180.627.144.445 
 5.018.918.450 

 3.436.581.975.243
 

 (1.674.250.289.019)

 (1.725.642.616.729)
 51.392.327.710

 
 467.881.432.973 
 (15.624.567.092)

 1.400.251.293
 

 (1.220.593.171.845)

 (13.439.868.689)

3.436.581.975.243
12.353.352.315

205.037.134.513
11.750.869.347

(3.198.265.553.701)
(6.184.438.845)

(78.608.588.153)
(123.697.879.140)

(4.944.214.216)
254.022.657.363

(49.736.899.610)
3.594.472.123

207.880.229.876

1.940

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



INCOME
STATEMENT

FORM B02 - DNPNT

Unit: VND

PART I - GENERAL INCOME STATEMENT

For the year ended 31st December 2019

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

34

35
36

37

38

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

 4,720,061,399,142

 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)

 4,348,807,086,205 

 3,881,122,060,723 
 501,232,479,573 
 (33,547,454,091)

 (1,097,871,173,857)

 (1,031,584,095,981)
 (66,287,077,876)

 3,250,935,912,348 
 185,646,062,895

 

 180,627,144,445 
 5,018,918,450 

 3,436,581,975,243
 

 (1,674,250,289,019)

 (1,725,642,616,729)
 51,392,327,710

 
 467,881,432,973 
 (15,624,567,092)

 1,400,251,293
 

 (1,220,593,171,845)

 (13,439,868,689)

22

22.1
22.2
20.1

23

20.1

24

25

25.3
25

25

20.3
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3,436,581,975,243
12,353,352,315

205,037,134,513
11,750,869,347

(3,198,265,553,701)
(6,184,438,845)

(78,608,588,153)
(123,697,879,140)

(4,944,214,216)
254,022,657,363

(49,736,899,610)
3,594,472,123

207,880,229,876

1,940

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



BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (tt)

MẪU B02 - DNPNT

Đơn vị: VND

PHẦN II - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP (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 2020

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

 (2.381.071.844.689)

 (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

 (1.964.232.513.167)

 (610.579.596.454)
 (1.353.652.916.713)

 (3.198.265.553.701)

 238.316.421.542

 12.353.352.315
 (6.184.438.845)

 6.168.913.470

 205.037.134.513
 (78.608.588.153)

 126.428.546.360

 (123.697.879.140)
 247.216.002.232

 11.750.869.347
 (4.944.214.216)
 6.806.655.131

 254.022.657.363

 (49.736.899.610)
 3.594.472.123

 207.880.229.876

 1.940

ÔNG VŨ ANH TUẤN

TỔNG GIÁM ĐỐC

BÀ HỒ LỆ THỦY

NGƯỜI LẬP BIỂU

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

ÔNG SÁI VĂN HƯNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



INCOME
STATEMENT (cont.)

FORM B02 - DNPNT

Unit: VNDFor the year ended 31st December 2020

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

 (2,381,071,844,689)

 (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

 (1,964,232,513,167)

 (610,579,596,454)
 (1,353,652,916,713)

 (3,198,265,553,701)

 238,316,421,542

 12,353,352,315
 (6,184,438,845)

 6,168,913,470

 205,037,134,513
 (78,608,588,153)

 126,428,546,360

 (123,697,879,140)
 247,216,002,232

 11,750,869,347
 (4,944,214,216)
 6,806,655,131

 254,022,657,363

 (49,736,899,610)
 3,594,472,123

 207,880,229,876

 1,940

26

27
28

29

30
30

31.1
31.3

35
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MR, VU ANH TUAN

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

MR, SAI VAN HUNG 

CHIEF ACCOUNTANT

MS, HO LE THUY

PREPAPER

Ho Chi Minh City, Vietnam

31st March 2020
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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 2020

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

 
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

ÔNG VŨ ANH TUẤN

TỔNG GIÁM ĐỐC

BÀ HỒ LỆ THỦY

NGƯỜI LẬP BIỂU

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

ÔNG SÁI VĂN HƯNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

254.022.657.363

19.140.456.121
144.013.423.490

2.486.729.246
(191.278.972.698)
228.384.293.522

(26.754.512.705)
93.865.388

112.001.604.793

(46.014.846.311)
(29.930.551.997)
(27.148.980.068)
(42.101.075.375)

168.529.797.247

(32.427.209.453)

1.804.305.560

(2.167.740.000.000)
2.022.360.000.000

192.091.029.049
16.088.125.156

(109.624.845.360)
(109.624.845.360)

74.993.077.043
161.317.627.176

(42.986.822)
236.267.717.397



CASH FLOWS
STATEMENT

FORM B03 - DNPNT

Unit: VNDFor the year ended 31st December 2020

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

MS. HO LE THUY

PREPAPER

Ho Chi Minh City. Vietnam

31st March 2020
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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

254,022,657,363

19,140,456,121
144,013,423,490

2,486,729,246
(191,278,972,698)
228,384,293,522

(26,754,512,705)
93,865,388

112,001,604,793

(46,014,846,311)
(29,930,551,997)
(27,148,980,068)
(42,101,075,375)

168,529,797,247

(32,427,209,453)

1,804,305,560

(2,167,740,000,000)
2,022,360,000,000

192,091,029,049
16,088,125,156

(109,624,845,360)
(109,624,845,360)

74,993,077,043
161,317,627,176

(42,986,822)
236,267,717,397



PHẦN 5:
SỰ KIỆN NỔI BẬT
Outstanding Events

Bảo Minh đạt B++ lần thứ 5 
liên tiếp do A.M Best công nhận
Bao Minh achieves B++ recognized by A.M Best
for the fifth time in succession

Bảo Minh Ủng Hộ 1 tỷ đồng vào
quỹ phòng chống dịch Covid -19
Bao Minh donates VND 1 billion to the
“Against Covid-19” fund

Ứng dụng Bảo Minh:
Áp dụng công nghệ vào bảo hiểm
Bao Minh’s application: Application of technology
to insurance 

Sự kiện ký kết hợp tác
Cooperation Signing Events
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Nă� 2020 �� ��� �ă� �� �ă� �� đA� 	I�� C���	-19 A�� 
��Ơ�� ���� �Ư� đ�� ��� ��� �� ���� ���, ���� �� ��� ������ 
�A� �U� ��A� ������ ��O��. TA� V� � N�� đ đ�� ��� �ơ� 	I�� 
� ��, �� ��Ư�� ��Ơ� đ�� ����� �� ��A� ���� ���� �A ��ơ� ���� 
����� �O� ��� �� đI� ������ ���� ��� ��� �� ����� ��ơ� 
��� ����� �� �ă�: ��I ���Ơ�� ��� �A� ��� đI� �U� ��A�, 	� �I�� - 
��� ���� - ���� �A� đ��� �Ư� ���� ��A�.
H�A� đ��� ��� 	���� �U� BA� M��� �ă� 2020 �� ��� ���� 
���� ����� �O� ��Ư�� A�� ��Ơ�� ��� ����� ��� �A�� �� 
�ă� ����� �U� ���� �� ��� ��� ��. S��� ���� �Ư �� �Ư�, ���� 
�� ��� �� ���� ���� ���� ���� �  ����� BA� M��� ���� �ơ� ��� 
đA� �� đ� đA� đ�Ơ� ��Ư�� �� ��A đ��� �Ư ���, ���� 	���� ��� 
đ� ��Ơ� ���Ơ�� 5.000 �Y đ¢��, ��� ��I ���� đ�� ��Ơ� �Ư� � 
��A�� đ�Ơ� ���� - đ�� �� � BA� M��� đ� ���� ����� � ��A�� 
đ�� �� ���� �Ư ���� ����� 11/2020. ¦�� ���� �� �ă� BA� M��� 
đ� đ§� �A�� ���� ���� ���� �� �ơ� ��� đ�� ��� (LK V������, 
A����, I�������, MSB, …)
Nă� 2020 �©� �� �ă� ��Ư 5 ���� ���� BA� M��� đA� đ�Ơ� �Ư� 
đ��� ��� ��� ��ª�� �A�� B++ (T��) �U� T� ��Ư� ��� �A�� �ª� 
��� � ���� �� A.M. B��� - ��Ư�� ���� đ�Ơ� �Ư �� đI�� �� ��� 
��� ��ª�� �U� BA� M��� ���� ��I ���Ơ�� �A� ��� V� � N��.

2020 «�� � 	�¬®���� ���� «��� ��� C���	-19 ���	���� ���������� 

�¬¬����	 ��� ������ �������, ��� ������ ���	� 	�����	 ��������. I� 

V������, �� ���� «��� ��� ���	����, ����� ��� ����� «��� «� ���� 

�� ������ 	������� ���������� ��� ������� �� ���� ���� ����������, 

������� ��� 	������� ������� �� ¬��� ���� 	�¬®�������: D������� 

��������� ����� 	�������, ������� - ����������� - ������ ����� �� 

����.

B�� M���'� �������� ���������� �� 2020 ��� �����¬��� ���������� 

�	������� �¬¬����	 �� ��� ������� �¬ ������� 	�¬®������� �¬ ��� ������ 

�������. H�«����, «��� ����� �¬¬����, ��� ��������� ���������� 

��� B�� M��� ������ ����� «��� ������ ���� �������	 ����	 

�������, ����� ������� ��� �����	�	 VND 5,000 �������, ��� ������� 

�����	�	 ��� �������	 ���� - ���������� B�� M��� ��������	 ��� 

��� ���� ����� ¬��� ��� ��	 �¬ N������� 2020. T��� �� ���� ��� ���� 

���� B�� M��� ��� �������	 ��� 	���������� �¬ ���� «��� 

�������� (LK V������, A����, I�������, MSB, ���.)

2020 �� ���� ��� ®¬�� ���� ���� �� � ��« ���� B�� M��� ��� �������	 

� ®������� ������ �¬ B++ (G��	) �¬ ��� I������������ C��	�� R����� 

A����� AM B��� - ������� B�� M���'� ®������� ��������� �� 

V������'� ��������� �����.

Bảo Minh đạt chứng nhận năng lực tài chính B++ của A.M.Best lần thứ 5 liên tiếp
Bao Minh achieved the fifth time consecutive financial strength certification rating of B++ of A.M.Best

BẢO MINH ĐẠT B++ LẦN THỨ 5 
LIÊN TIẾP DO A.M BEST CÔNG NHẬN
B�� M��� �������� B++ �������¯�	 �� A.M B���
¬�� ��� ®¬�� ���� �� ����������



BẢO MINH ỦNG HỘ 1 TỶ ĐỒNG VÀO
QUỸ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19

Đại dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2019 
và bùng phát mạnh mẽ trên thế giới vào thời gian đầu 
năm 2020. Việt Nam chúng ta nằm trong số những 
nước sớm bị lây nhiễm virus Covid-19 trong cộng 
đồng. Tuy nhiên nhờ vào những biện pháp nhanh 
chóng, quyết liệt của Chính phủ, chúng ta đã khoanh 
vùng, cách ly và dập tắt kịp thời các ổ dịch, không để 
lan rộng ra cộng đồng. Mặc dù đạt được những kết 
quả khả quan trong phòng chống dịch Covid-19, 
nhưng Việt Nam cũng từng phải trải qua những giai 
đoạn giãn cách xã hội trên diện rộng, trong đó có giai 
đoạn cả nước giãn cách vào tháng 4/2020.
Sáng ngày 31/03/2020, hưởng ứng lời kêu gọi và 
chung sức trong công tác phòng chống dịch Covid-19 
của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam (MTTQVN) và Thủ tướng Chính phủ, 
tại trụ sở Uỷ ban Trung ương MTTQVN, đại diện Tổng 
công ty Cổ phần Bảo Minh đã thay mặt toàn thể lãnh 
đạo, nhân viên trao cho Uỷ ban Trung ương MTTQVN 
số tiền 1 tỷ đồng để ủng hộ Quỹ phòng chống dịch 
bệnh Covid-19. Các nguồn lực ủng hộ từ người dân và 
doanh nghiệp sẽ được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam điều chuyển cho ngành y tế, lực lượng 
vũ trang để mua sắm trang thiết bị, chi phí cho công 
tác phòng chống dịch.
Với số tiền ủng hộ, Bảo Minh mong muốn được san sẻ 
trách nhiệm, đóng góp với Chính phủ trong công tác 
phòng chống dịch, đồng thời Bảo Minh xin được gởi 
lời cám ơn và tri ân đến đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ, tình 
nguyện viên đang ngày đêm “chiến đấu với dịch 
bệnh”.
Với sự chung tay tiếp sức của các cá nhân, doanh 
nghiệp và toàn xã hội, Bảo Minh tin chắc rằng Việt 
Nam chúng ta sẽ sớm vượt qua đại dịch Covid-19 
thắng lợi, thành công.

The Covid-19 pandemic began to appear at the end of 
2019 and broke out strongly around the world in early 
2020. Vietnam is one of the countries that were soon 
infected with the Covid-19 virus in the community. 
However, thanks to the Government's quick and 
drastic measures, we have located, isolated and 
promptly extinguished the outbreaks, preventing 
them from spreading to the community. Despite 
achieving positive results in the prevention of the 
Covid-19 epidemic, Vietnam also had to go through 
periods of social distancing on a large scale, including 
the period when the whole country was isolated in 
April 2020.
On the morning of March 31st, 2020, responding to the call 
and working together in the prevention of the Covid-19 
epidemic of Presidium of the Central Committee of 
Vietnam Fatherland Front (Vietnam Fatherland Front) and 
Prime Minister, at the headquarters of Central Committee of 
the Vietnam Fatherland Front, the representative of Bao 
Minh Joint Stock Corporation on behalf of all leaders and 
employees gave the Central Committee of Vietnam 
Fatherland Front an amount of  VND 1 billion to 
support the Covid-19 epidemic prevention fund. 
Supportive resources from people and businesses will 
be transferred by the Central Committee of the 
Vietnam Fatherland Front to the Health Department and 
the Armed Forces Department to procure equipment 
and expenses for epidemic prevention and control.
With the donation, Bao Minh wishes to share responsibilities 
and contribution with the Government in the prevention 
and control of the epidemic, and at the same time, Bao 
Minh would like to send thanks and gratitude to the team of 
doctors, soldiers, volunteers who are “fighting the epidemic 
day and night”.
With the support of individuals, businesses and the 
whole society, Bao Minh firmly believes that Vietnam will 
soon overcome the Covid-19 pandemic successfully.

B�� M��� 	������ VND 1 ������� �� ���
“A������ C���	-19” ¬��	
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ỨNG DỤNG BẢO MINH: ÁP DỤNG
CÔNG NGHỆ VÀO BẢO HIỂM
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Insurtech (công nghệ bảo hiểm) đã và đang ngày 
càng phát triển, làm thay đổi diện mạo của ngành 
bảo hiểm. Không nằm ngoài xu thế hội nhập với mục 
tiêu lớn nhất là hướng đến khách hàng, Bảo Minh đã 
sớm nghiên cứu và xây dựng hệ sinh thái hoạt động 
kinh doanh của mình bao gồm: Tin nhắn (SMS), 
thanh toán trực tuyến (online), ứng dụng bảo hiểm 
(app) trên thiết bị di động. Việc ứng dụng công nghệ 
đã giúp khách hàng của Bảo Minh có thêm lựa chọn 
trong việc tham gia bảo hiểm - lợi ích của biện pháp 
công nghệ này đặc biệt tỏ ra hữu hiệu trong bối cảnh 
dịch bệnh Covid-19 bùng phát trong năm 2020. Với 
hoàn cảnh hạn chế tụ tập đông người, thậm chí 
trong một số giai đoạn và ở một số địa phương phải 
áp dụng biện pháp cách ly xã hội, thì việc có thể dễ 
dàng nghiên cứu, lựa chọn sản phẩm và tham gia 
bảo hiểm tại nhà nhờ vào các ứng dụng công nghệ, 
là một điều vô cùng thuận lợi và an toàn, đối với cả 
khách hàng lẫn cán bộ nhân viên Bảo Minh.
Trong năm 2020, kênh bán bảo hiểm trực tuyến của 
Bảo Minh đã mang lại tổng số gần 2.600 đơn hàng, 
tăng 44,3% so với năm 2019, trong đó gần 80% là 
các hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới (xe gắn máy và ô 
tô), gần 18% là các hợp đồng bảo hiểm du lịch.
Hy vọng rằng với những kết quả khả quan trong việc 
phòng chống dịch của Việt Nam nói riêng và thế giới 
nói chung, trong thời gian tới đây các hoạt động xã 
hội sẽ dần dần trở lại trang thái bình thường mới, 
hoạt động bảo hiểm trực tuyến của Bảo Minh sẽ đạt 
được những bước tiến mạnh mẽ hơn.

Insurtech (insurance technology) has been growing 
and changing, changing the face of the insurance 
industry. Not out of the trend of integration with the 
biggest goal of focusing on customers, Bao Minh has 
soon researched and built its business ecosystem 
including: Message (SMS), online payment (online), 
insurance application (app) on mobile devices. The 
application of technology has helped Bao Minh's 
customers having more choices in insurance coverage 
- the benefit of this technology measure is especially 
effective in the context of the Covid-19 outbreak in 
2020. With the context of limited gatherings, even in 
some periods and in some localities where social 
distancing shall be applied, it is easy to research, 
select products and participate in insurance at home 
thanks to technology applications which is an 
extremely convenient and safe thing, for both 
customers and Bao Minh employees.
In 2020, Bao Minh's online insurance channel 
brought a total of nearly 2,600 orders, up 44.3% 
compared to 2019, of which nearly 80% were 
insurance policies for motor vehicles (motorcycles and 
cars), nearly 18% were travel insurance policies.
It is hoped that with the positive results in the 
prevention of the epidemic in Vietnam in particular 
and the world in general, in the coming time, social 
activities will gradually return to a new normal state, 
Bao Minh's online insurance activities will achieve 
stronger steps.
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Cuối năm 2019, đầu năm 2020 đại dịch Covid-19 bùng phát, 

ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt xã hội trên phạm vi toàn 

cầu. Hoạt động giao thương quốc tế bị đình trệ nghiêm 

trọng. Tuy nhiên, phát huy những thành tựu đã đạt được 

trong thời gian trước, Bảo Minh vẫn tiếp tục thực hiện việc 

phát triển hợp tác với các đối tác nhằm đẩy mạnh việc khai 

thác những tiềm năng kinh doanh của các bên. Đây là một 

trong những biện pháp hiệu quả trong bối cảnh xã hội đang 

bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19.

Tháng 1/2020, Bảo Minh ký kết thỏa thuận hợp tác với 

Easy Credit, theo đó hai đơn vị sẽ ra mắt gói bảo hiểm sức 

khỏe với nhiều lợi ích thiết thực để hỗ trợ người đi vay 

trước các rủi ro sức khỏe có thể gây ảnh hưởng đến kế 

hoạch tài chính cá nhân.

Tháng 7/2020, Bảo Minh cùng Tổng Công ty Cổ phần Bảo 

hiểm Hàng không (VNI) và Tổng công ty Viễn thông MobiFone 

(MobiFone) đã cùng nhau ký kết Hợp đồng Bảo hiểm sức khỏe 

toàn diện. Bảo Minh và VNI sẽ cùng cung cấp chương trình bảo 

hiểm sức khoẻ cho gần 4.000 cán bộ công nhân viên của 

MobiFone từ năm 2020 đến năm 2022. Đây là chương trình 

bảo hiểm sức khoẻ trước những rủi ro tai nạn, tử vong, chi phí y 

tế nội trú ốm đau, bệnh tật, thai sản, … giúp các cán bộ nhân 

viên của MobiFone được kiểm tra sức khoẻ định kỳ, thăm khám 

có bảo hiểm tại các bệnh viện hàng đầu, cùng sự hỗ trợ y tế mọi 

lúc mọi nơi.

At the end of 2019 and the beginning of 2020, the Covid-19 

pandemic broke out, severely affecting all aspects of society 

on a global scale. International trade activities were severely 

stalled. However, promoting the achievements achieved in the 

previous time, Bao Minh continues to develop cooperation 

with partners to promote the exploitation of the business 

potentials of the parties. This is one of the effective measures 

in the context of society being heavily affected by the 

Covid-19 epidemic.

In January 2020, Bao Minh signed a cooperation agreement 

with Easy Credit, whereby the two units will launch a health 

insurance package with many practical benefits to support 

borrowers against health risks that may affect their personal 

financial plans.

In July 2020, Bao Minh, Vietnam National Aviation Insurance 

Corporation (VNI) and Vietnam Mobile Telecom Services 

One Member Limited Liability Company (MobiFone) 

together signed a comprehensive health insurance contract. 

Bao Minh and VNI will jointly provide a health insurance 

program for nearly 4,000 employees of MobiFone from 

2020 to 2022. This is the health insurance program against 

the risks of accidents, death, inpatient medical expenses, 

sickness, illness, maternity, etc., which helps MobiFone's 

employees to have periodic health checks, get medical 

checkups with insurance at leading hospitals, with medical 

support anytime and anywhere.

Ký kết hợp tác BMI - VNI - MobiFone Signing cooperation agreement between BMI - VNI - Mobifone
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Ký kết hợp tác BMI - MSB Signing cooperation agreement between BMI - MSB

Tháng 10/2020, Bảo Minh tiến hành ký kết hợp tác toàn 

diện với Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt 

Nam (MSB). Theo nội dung hợp đồng ký kết, Bảo Minh 

cam kết lựa chọn MSB là đối tác cung cấp các dịch vụ ngân 

hàng - tài chính, đồng thời cung cấp cho MSB và thông 

qua MSB phân phối các sản phẩm bảo hiểm cạnh tranh ra 

thị trường. Đồng thời, hợp tác cùng MSB nghiên cứu phát 

triển các sản phẩm liên kết Bancassurance mới phù hợp 

với nhu cầu thị trường. Ngược lại, Ngân hàng Thương mại 

cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) trở thành đối tác phân 

phối các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm của Bảo Minh qua hệ 

thống phân phối của MSB, cung cấp cho phía Bảo Minh 

(các cán bộ, nhân viên, các đơn vị thành viên của Bảo 

Minh) các dịch vụ ngân hàng - tài chính với mức phí ưu đãi 

hợp lý nhất. 

Với vị thế là những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực 

của mình, sự hợp tác toàn diện giữa Tổng Công ty Cổ 

phần Bảo Minh và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 

hứa hẹn sẽ đẩy mạnh quan hệ đối tác, đem lại những hiệu 

quả kinh tế lớn cho cả hai bên trong thời gian tới.
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In October 2020, Bao Minh signed a comprehensive 

cooperation agreement with Vietnam Maritime Commercial 

Join Stock Bank (MSB). According to the content of the 

signed contract, Bao Minh commits to choose MSB as a 

partner to provide banking and financial services, and at the 

same time provides MSB and distributes competitive 

insurance products through MSB to the market. At the same 

time, cooperating with MSB to research and develop new 

Bancassurance affiliate products that are suitable to market 

needs. In contrast, Vietnam Maritime Commercial Join Stock 

Bank (MSB) became the distribution partner of Bao Minh's 

insurance products and services through the MSB's distribution 

system, providing Bao Minh (officers, employees, subsidiaries 

of Bao Minh) the banking and financial services with the most 

reasonable preferential fees. 

As the leading enterprises in their field, the comprehensive 

cooperation between Bao Minh Insurance Corporation and 

Vietnam Maritime Commercial Join Stock Bank promises to 

strengthen the partnership, bring great economic benefits 

to both sides in the near future.
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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

8. BẢO MINH HƯNG YÊN

Km 2 Nguyễn Văn Linh, TP. Hưng Yên,

Tỉnh Hưng Yên

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

Ngày thành lập: 01/04/2003

Giám đốc: NGUYỄN MẠNH HÙNG

9. BẢO MINH LÀO CAI

Số 243 đại lộ Trần Hưng Đạo, P. Bắc Cường,

TP. Lào Cai, Tỉnh 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



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: ĐẶNG VIẾT MINH

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 HỒNG HOÀNG NAM

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: TRẦN ANH TUẤN

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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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: TRẦN VĂN PHƯƠNG

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: VĂN ĐỨC LONG

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

Số 102 đường Nguyễn Đình Chiểu,

P. Quyết Thắng, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

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

Ngày thành lập: 26/03/2007

Giám đốc: NGUYỄN THỊ NHUNG

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: TRẦN DOÃN ĐẠT
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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: LÊ XUÂN VINH

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:  HỒ ĐẮC PHÚ
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1. BẢO MINH AN GIANG

Số 29-31 đường 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 SINH TRƯỜNG

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 32 đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến,

TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

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

Ngày thành lập: 13/12/1996

Giám đốc: HỒ NHẬT QUANG

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

Số 81 đường Cao Thắng, P. 3,

Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

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

Ngày thành lập: 30/03/2005

Giám đốc: NGÔ ANH TÂN
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