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Sự MấT CÂN BằNG HỆ SINH THÁI TÁC đỘNG 
NGHIÊM TRọNG TớI TRÁI đấT Và CON NGƯỜI

Theo đánh giá của Liên Hợp quốc về Hệ Sinh thái Thiên 
Niên kỷ trong hơn 50 năm qua con người đã làm thay đổi 
hệ sinh thái nhanh chóng và mạnh mẽ để đáp ứng nhu 
cầu ngày càng tăng về thực phẩm, nước ngọt, gỗ, sợi và 
nhiên liệu để tạo ra sự phồn thịnh về kinh tế và xã hội loài 
người nhưng đồng thời cũng làm suy thoái các Hệ sinh 
thái trên Trái Đất.

Một vấn đề đặt ra hiện nay là phải thúc đẩy phục hồi các hệ 
sinh thái ở quy mô toàn cầu cũng như theo quy mô khu vực 
và quốc gia một mặt để giải quyết vấn đề môi trường, kìm 
hãm suy thoái đa dạng sinh học, giảm nhẹ biến đổi khí hậu 
và mặt khác thúc đẩy lợi ích kinh tế - xã hội.

Hiện nay dân số thế giới đã đạt ngưỡng xấp xỉ 8 tỷ người 
và xu hướng tiếp tục tăng hơn nữa. Một lượng lớn tài 
nguyên thiên nhiên toàn cầu sẽ được huy động để duy 
trì sự tồn tại và phát triển của quy mô dân số này. Do vậy, 
việc kiến tạo và duy trì một hệ sinh thái bền vững cần có 
sự chung tay của tất cả chúng ta.

PHỤC HồI HỆ SINH THÁI Tự NHIÊN NHằM GIẢM 
NHẹ BIẾN đổI KHí HậU

Tất cả các vật chất sống - từ cỏ, cây gỗ, sinh vật thủy sinh 
và cả vật chất không sống – đều lưu trữ carbon. Theo 

dự tính, thảm thực vật trên cạn trên thế giới lưu trữ hơn 
2.500 tỷ tấn carbon. Khoảng một nửa trữ lượng carbon 
trên đất liền thuộc về rừng (thường được gọi là carbon 
màu xanh lá cây). Các đại dương và thảm thực vật ven 
biển cũng lưu trữ một lượng lớn carbon (thường được 
gọi là carbon màu xanh da trời) ước tính vào khoảng 
38.500 tỷ tấn carbon. Các hệ sinh thái đóng một vai trò 
rất quan trọng trong việc hạn chế, giảm nhẹ và phòng 
tránh hiểm họa do biến đổi khí hậu và thiên tai  trên toàn 
thế giới.

Do vậy nếu các Hệ sinh thái bị phá hủy hoặc bị suy thoái 
thì nguy cơ hiểm họa sẽ tăng lên: mỗi năm 270 triệu 
người trên thế giới, 85% trong số họ sống ở Châu Á, phải 
đối mặt với thiên tai và khoảng 124.000 chết do nguyên 
nhân trực tiếp hoặc gián tiếp (Nguồn: Trung tâm Nghiên 
cứu Tài nguyên & Môi trường – Đại học Quốc gia Hà Nội).

Để góp phần cùng Việt Nam và thế giới đẩy lùi nguy cơ 
thảm hoạ của biến đổi khí hậu, làm mất cân bằng sinh thái , 
mỗi một cá nhân phải cùng thực hiện các biện pháp nhằm 
làm giảm tải tình trạng đó: Không tham gia và không ủng 
hộ nạn chặt phá rừng; Không săn bắt, không ăn thịt các 
các loài động vật quý hiếm; Bảo vệ nguồn nước và hãy tiết 
kiệm nước sinh hoạt; Bảo vệ nguồn tài nguyên biển; Tiết 
kiệm năng lượng, nhiên liệu; Tham gia trồng cây để làm 
xanh, sạch môi trường sống; Lên án các hành động làm ảnh 
hưởng đến đa dạng sinh học…

TầM NHìN CỦa BẢO VIỆT VỀ MỘT HỆ SINH THÁI 
BỀN VỮNG

Tương tự như hệ sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái trong 
kinh doanh cũng có mối liên hệ tương quan về chu trình 
và các thành phần, đó là một “cộng đồng” gồm khách 
hàng, các bên đối tác, nhà cung cấp, nhà đầu tư và cả 
những đối tượng có khả năng tương tác hoặc ảnh hưởng 
đến sự phát triển của công ty. Các thành phần hệ sinh 
thái trong kinh doanh cũng tự tương tác với nhau tạo ra 
giá trị nâng cao giá trị cho chính bản thân hệ sinh thái, 
mà không làm suy giảm giá trị của các đối tượng ngoài 
hệ sinh thái, không làm ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, 
môi trường.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, 
đầu tư - tài chính - ngân hàng, các hoạt động kinh doanh 
của Bảo Việt gây ra các tác động không đáng kể đến môi 
trường. Tiêu chí về môi trường được xem xét trong việc 
kiểm soát năng lượng và nguồn chất thải trong các tòa 
nhà Bảo Việt, quản trị chuỗi cung ứng, đánh giá các dự 
án đầu tư và trong quá trình tái bảo hiểm của Bảo Việt. 

Nhằm lan tỏa ý thức bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên nói 
chung và hệ sinh thái trong kinh doanh nói riêng, Bảo 
Việt lựa chọn thông điệp “Kiến tạo hệ sinh thái bền vững” 
nhằm tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ 
sinh thái, nâng cao nhận thức hướng đến phát triển bền 
vững của cả cộng đồng. Bảo Việt tin rằng khi các doanh 
nghiệp cùng nhận thức về sự cần thiết của việc kiến tạo 

nên một hệ sinh thái kinh doanh bền vững sẽ tạo nên 
một cộng đồng kinh doanh bền vững và từ đó đóng góp 
cho việc xây dựng một xã hội bền vững.

đặC đIểM CỦa HỆ SINH THÁI TRONG KINH dOaNH

Tại Bảo Việt, chúng tôi triển khai chiến lược phát triển 
bền vững thông qua việc cân đối giữa các mục tiêu kinh 
tế - xã hội - môi trường và gắn kết các mục tiêu này trong 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bảo Việt xác 
định rằng để đạt mục tiêu phát triển bền vững thì bên 
cạnh việc đảm bảo tăng trưởng về mặt doanh thu và lợi 
nhuận, đảm bảo gia tăng giá trị cho các bên liên quan, 
những đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng cũng 
như nỗ lực chung tay bảo vệ môi trường của doanh 
nghiệp cũng cần được quan tâm. Trong đó, doanh 
nghiệp đóng vai trò như một nhân tố tích cực đóng góp 
cho sự phát triển chung của quốc gia. Việc gắn kết phát 
triển bền vững trong chiến lược trung và dài hạn là tất 
yếu, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị, điều 
hành; từ đó các giải pháp kinh doanh của doanh nghiệp 
cũng dễ dàng được phát huy hiệu quả. 

Theo các chuyên gia kinh tế, nếu xây dựng được hệ sinh 
thái bền vững, mỗi một công ty có thể đẩy nhanh tốc 
độ tăng trưởng và hạn chế tối đa sự ảnh hưởng từ biến 
động của thị trường. Trong thế giới đang ngày càng thay 
đổi, phát triển và cạnh tranh không ngừng thì những sự 
liên kết này lại càng trở nên quan trọng đối với sự phát 
triển của doanh nghiệp.

Thảm thực vật trên cạn trên thế giới 
lưu trữ hơn 2.500 tỷ tấn carbon

150.000 ha diện tích rừng và 
48 nghìn gia súc tại Việt Nam bị 

ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu

DÂN SỐ THẾ GIỚI 
ĐÃ ĐẠT NGƯỠNG XẤP XỈ 
8  TỶ NGƯỜ I 

Các đại dương và thảm thực vật ven 
biển lưu trữ một lượng lớn carbon ước 
tính khoảng 38.500 tỷ tấn carbon

Biến đổi khí hậu

Thiệt hại hàng năm từ biến đổi khí 
hậu tại Việt Nam

Hệ sinh thái bị phá hủy hoặc bị suy thoái 
thì nguy cơ thiệt hại sẽ tương đương
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 THÔNG TIN CHUNG
•	 TỔNG	QUAN	VỀ	BÁO	CÁO

•	 TỔNG	QUAN	VỀ	BẢO	VIỆT	

•	 CHIẾN	LƯỢC	PHÁT	TRIỂN	BỀN	VỮNG

•	 ĐẠO	ĐỨC	VÀ	TÍNH	CHÍNH	TRỰC

•	 QUẢN	TRỊ	PHÁT	TRIỂN	BỀN	VỮNG

•	 GẮN	KẾT	VỚI	CÁC	BÊN	LIÊN	QUAN

•	 xÁC	ĐỊNH	VấN	ĐỀ	TRọNG	yẾU
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GRI 101: TổNG QUaN VỀ BÁO CÁO

Tiêu chuẩn cơ sởTổng quan về báo cáo Phương pháp quản trị

GRI
101

GRI
102

GRI
103

GRI 103: PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ
GRI 102-14, GRI 102-15: Chiến lược phát triển bền vững

GRI 102-1, GRI 102-13: Thông tin chung về tổ chức 

GRI 102-16, 102-17: Đạo đức và tính chính trực

GRI 102-18, GRI 102-39: Quản trị phát triển bền vững

GRI 102-40, GRI 102-44: Gắn kết với các bên liên quan

GRI 102-47: Xác định các lĩnh vực trọng yếu

GRI 100 THÔNG TIN CHUNG

GRI 102: TIÊU CHUẨN CƠ Sở

Nhằm lan tỏa ý thức bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên nói chung 

và hệ sinh thái trong kinh doanh nói riêng, Bảo Việt lựa chọn 

thông điệp “Kiến tạo hệ sinh thái bền vững” nhằm tuyên truyền 

ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao nhận 

thức hướng đến phát triển bền vững của cả cộng đồng. 
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PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

Một cách tích cực và chủ động, chúng tôi chia sẻ nội dung phát triển 
bền vững với các bên liên quan nhằm nhận diện những vấn đề được 
các  bên quan tâm. Những vấn đề này tiếp tục được chúng tôi đánh giá 
và xem xét trong mối tương quan với hoạt động hiện tại, chiến lược 
phát triển bền vững của doanh nghiệp, từ đó xác định ra các vấn đề 
trọng yếu để thực hiện rà soát, cải tiến cũng như thể hiện trong cuốn 
Báo cáo này.

Với Bảo Việt, việc lập Báo cáo phát triển bền vững hàng năm là để rà 
soát lại chiến lược phát triển bền vững cũng như nhìn nhận và đánh giá 
lại các hoạt động mà doanh nghiệp đã thực hiện trong năm. Báo cáo 
được thực hiện theo các tiêu chí của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn 
cầu (GRI) có phương pháp tiếp cận toàn diện, đầy đủ và có hệ thống 
nhất từ trước tới nay. Hệ thống báo cáo này đã giúp Bảo Việt xây dựng 
các chỉ tiêu KPIs cụ thể trong từng lĩnh vực phát triển, xác định các vấn 
đề trọng yếu, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên liên quan, thực hiện theo 
dõi đánh giá và thực hiện truyền thông một cách có hệ thống. Thông 
qua việc thực hiện báo cáo bền vững, doanh nghiệp cũng nhìn nhận 
và đánh giá được những đóng góp về mặt xã hội và môi trường, từ đó 
giúp doanh nghiệp cân bằng được các kế hoạch hoạt động sắp tới vì 
mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội.

PHẠM VI BÁO CÁO

Bao gồm các chỉ số hoạt động của toàn Tập đoàn, bao gồm Công ty Mẹ 
và các đơn vị thành viên. 

Giai đoạn báo cáo: 01/01/2017 - 31/12/2017

Tiêu chuẩn áp dụng: Báo cáo Phát triển bền vững năm 2017 của Bảo 
Việt tiếp tục được áp dụng Bộ tiêu chuẩn lập Báo cáo phát triển bền 
vững mới nhất – GRI Sustainability Reporting Standards của Tổ chức 
sáng kiến Báo cáo toàn cầu. Cấu trúc Báo cáo được trình bày rõ ràng 
với 04 nội dung chính: GRI 101 Thông tin chung; GRI 200 Vấn đề kinh 
tế; GRI 300 Vấn đề xã hội; GRI 400 Vấn đề môi trường và các chỉ tiêu 
đặc thù, đồng thời áp dụng thêm chỉ tiêu báo cáo dành cho ngành tài 
chính (G4-FS7). 

Báo cáo phát triển bền vững 2017 cung cấp một bức tranh tổng 
quan về những hoạt động quan trọng của Tập đoàn Bảo Việt và 
các đơn vị thành viên của Bảo Việt (sau đây gọi tắt là “Bảo Việt”) 
liên  quan  đến  các  vấn  đề  về  phát  triển  bền  vững  trong  năm. 
Chúng tôi sử dụng phương pháp tiếp cận xuất phát từ mục tiêu 
tăng trưởng kinh tế trong dài hạn của doanh nghiệp kết hợp với 
các mục tiêu phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.

Tiêu chuẩn cơ sở

TIÊU CHUẨN CHUNG

TIÊU CHUẨN CỤ THỂ 

Thông tin chung

Kinh tế

Phương pháp quản lý

Môi trường Xã hội

GRI
101

	GRI
102

GRI
200

	GRI
103

GRI
300

GRI
400

CấU	TRÚC	CỦA	BÁO	CÁO	PHÁT	TRIỂN	BỀN	VỮNG	THEO	
TIÊU	CHUẨN	GRI	STANDARDS

Thông tin chung

GRI
101

Sự KHÁC BIỆT GIỮa HƯớNG dẪN GRI G4 GUIdELINES Và BỘ TIÊU CHUẨN GRI STaNdaRdS

Các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chuẩn GRI Standards là phiên bản được nâng cấp từ GRI4 Guidelines và được cấu trúc lại 
nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện báo cáo thuận tiện, minh bạch và hiệu quả hơn. Theo đó, GRI Standards tương 
thích với phạm vi và tiêu chuẩn toàn cầu về công bố thông tin phát triển bền vững và minh bạch hóa các tác động về 
kinh tế, xã hội và môi trường để từ đó đồng nhất phương thức truyền đạt giữa các doanh nghiệp với bên liên quan. 
Thông qua đó, các tác động đến từ doanh nghiệp có thể được truyền đạt và đánh giá bởi các bên liên quan.

Là đơn vị tiên phong thực hiện Báo cáo phát triển bền vững theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế GRI Sustainability Reporting 
Standards ngay từ Báo cáo năm 2016 và tiếp tục triển khai đối với Báo cáo năm 2017, Bảo Việt mong muốn khẳng định 
những nỗ lực nhằm thực hiện cam kết mang lại các giá trị bền vững và dài hạn tới cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên 
quan, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh doanh bền vững tại Việt Nam.

TIÊU CHUẨN BÁO CÁO PHÁT TRIểN BỀN VỮNG GRI STaNdaRdS

Sự khác biệt giữa hướng dẫn GRI-G4 và tiêu chuẩn GRI

LIÊN HỆ
Để gửi các câu hỏi, các khuyến nghị liên quan đến hoạt động phát triển bền vững của Bảo Việt cũng như nội dung của 
báo cáo, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin như sau: 

Nguyên tắc xác định nội dung báo cáo Nguyên tắc xác định chất lượng báo cáo

Xem chi tiết tại “Bảng tuân thủ theo GRI Standards” trong phần Phụ lục của Báo cáo.

NGUYÊN TắC BÁO CÁO

Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến từ các anh chị. Vui lòng tham gia khảo sát của Bảo Việt theo đường link dưới đây: 

http://baoviet.com.vn/Phat-trien-ben-vung/Khao-sat-cac-ben-lien-quan/155/3548/ArticleDetail/

Cấu trúc rõ ràng Định dạng mới và các 
yêu cầu cụ thể hơn

01 02

Bổ sung yêu cầu 
giải trình

03

Áp dụng linh hoạt hơn

04

Nâng cấp và điều chỉnh 
toàn diện 

05

GRI 101 TổNG QUaN VỀ BÁO CÁO

•	 Chính xác

•	 Cân bằng

•	 Rõ ràng

•	 So sánh

•	 Tin cậy

•	 Cập nhật

•	 Gắn kết các bên liên quan

•	 Bối cảnh phát triển bền vững

•	 Mức độ trọng yếu

•	 Tính toàn diện

Ông Nguyễn anh Tuấn
Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt
Thành viên Ban Điều hành Hội đồng Doanh nghiệp vì sự 
phát triển bền vững VIệt Nam (VBCSD)

 +84 2439289999 

 thongtin@baoviet.com.vn

 Tập đoàn Bảo Việt, số  72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ý kiến của các anh/chị sẽ giúp Bảo Việt nắm bắt những vấn đề được các 
bên quan tâm một cách sâu sắc và kịp thời hơn để đưa ra các quyết sách 
phù hợp, cải tiến nội dung báo cáo, đảm bảo lợi ích các bên liên quan.
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GắN KẾT 17 MỤC TIÊU PHÁT TRIểN BỀN VỮNG CỦa THẾ GIớI  VớI HOẠT đỘNG PHÁT TRIểN 
BỀN VỮNG CỦa BẢO VIỆT

Năm 2017, Bảo Việt tiếp tục triển khai áp dụng tiêu chuẩn GRI Standards trong Báo cáo Phát triển bền vững, 
và Khối Kiểm toán Nội bộ Tập đoàn Bảo Việt cũng tham gia vào việc kiểm toán các nội dung trong tiêu chuẩn 
để đảm bảo phù hợp với chiến lược, kế hoạch của Bảo Việt. Các chỉ tiêu được lựa chọn kiểm toán đã được mở 
rộng phạm vi đánh giá và nằm trong các lĩnh vực trọng yếu Tập đoàn Bảo Việt ưu tiên thực hiện trong năm 
2017 bao gồm các chỉ tiêu sau:

BÁO CÁO PHÁT TRIểN BỀN VỮNG đƯỢC đẢM BẢO BởI KHỐI KIểM TOÁN NỘI BỘ 
TậP đOàN BẢO VIỆT

GRI 205: CH NG THAM NH G

GRI 201: HI U QU  HO T NG KINH T

GRI 202: S  HI N DI N TRÊN TH  TR NG

GRI 203: TÁC NG KINH T GIÁN TI P

GRI 206: HÀNH VI CH NG C NH TRANH

GRI 302: G L NG

GRI 305: CH T TH I, N C TH I VÀ PHÁT TH I

GRI 307: TUÂN TH  V  MÔI TR NG

GRI 401: VI C LÀM

GRI 404: GIÁO C VÀ ÀO T O

GRI 407: QUY N TH G L NG T P TH

GRI 417: TI P TH  VÀ NHÃN HI U

GRI 403: AN TOÀN VÀ S C KH E NGH  NGHI P

GRI 416: AN TOÀN VÀ S C KH E KHÁCH HÀNG

GRI 406: KHÔNG PHÂN BI T I X

GRI 411: QUY N C A NG I B N A

GRI 413: C G G A PH G

G GRI 405: S  A D G VÀ C  H I BÌNH 

Căn cứ nội dung 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc, Bảo Việt đã phân tích, lựa chọn và tích 
hợp các mục tiêu phát triển bền vững trong định hướng chiến lược phát triển bền vững đến năm 2020 của 
doanh nghiệp vào các hoạt động trong năm 2017, các hoạt động được báo cáo dựa theo các tiêu chuẩn GRI 
được liệt kê dưới đây:

Xóa nghèo

TIÊU CHUẨN GRI STANDARDS
(Theo Bộ tiêu chuẩn của Tổ chức sáng kiến báo cáo toàn cầu)

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CHO NGÀNH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 
(Theo cẩm nang hướng dẫn của IFC và HOSE)

Tỷ lệ của mức lương thỏa thuận theo giới tính 
so với mức lương tối thiểu của vùng

Giá trị (bằng tiền) của sản phẩm và dịch vụ được thiết kế 
phục vụ một lợi ích xã hội nhất định cho từng lĩnh vực kinh doanh
phân theo mục đích

FS7

GRI
404-1

GRI
202-1

GRI
413-1

GRI
401-1

Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên     

Những hoạt động có sự tham gia của cộng đồng địa phương,  
đánh giá tác động và các chương trình phát triển 

Nhân viên tuyển mới và thôi việc

CH
Ỉ T

IÊ
U

    

Tích hợp các nội dung báo cáo theo Bộ tiêu chuẩn GRI Standards và 17 mục tiêu 
Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc

TổNG QUaN VỀ BÁO CÁO

FS7: SẢN PHẨM Và dỊCH VỤ Vì LỢI íCH 
XÃ HỘI Và CỘNG đồNG
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BÁO CÁO đƯỢC đẢM BẢO BởI KHỐI KIểM TOÁN NỘI BỘ 
TậP đOàN BẢO VIỆT 
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Kính gửi các Quý cổ đông, Quý khách hàng và đồng nghiệp,

Năm 2017, nền kinh tế Việt Nam đạt được kết quả quan trọng, tăng trưởng kinh tế vượt kế hoạch đề ra, tăng 6,87% 
đồng thời kiểm soát được lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. Việt Nam cũng đạt được các bước tiến quan trọng trong 
quan hệ kinh tế, thương mại đầu tư với các đối tác quan trọng, ghi dấu ấn tại các diễn đàn khu vực và các tổ chức quốc 
tế như ASEAN, UNESCO... 

Bên cạnh đó, thế giới cũng tiếp tục chứng kiến những tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu, những biến động về xã 
hội, sự gia tăng dân số toàn cầu, tốc độ đô thị hóa, phân hóa giàu nghèo, bất bình đẳng về cơ hội phát triển đang tạo 
ra các ảnh hưởng mang tính hệ thống, vượt ra ngoài ranh giới các quốc gia và tác động trực tiếp tới các cơ hội tăng 
trưởng bền vững trong dài hạn của doanh nghiệp. Bởi vậy, doanh nghiệp cần có sự nhận thức đầy đủ và lập kế hoạch 
ứng phó, để đảm bảo kiểm soát được tác động của những vấn đề này tới sự tăng trưởng của doanh nghiệp trong dài 
hạn. Trong bối cảnh đó, phát triển bền vững đã trở thành nhu cầu cấp bách và xu thế tất yếu trên toàn cầu hiện nay, 
trong đó, doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng đồng hành cùng chính phủ.

Bảo Việt triển khai chiến lược phát triển bền vững thông qua việc cân đối giữa các mục tiêu kinh tế - xã hội - môi trường 
và gắn kết các mục tiêu này trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kiên định mục tiêu phát triển bền vững 
giúp Bảo Việt củng cố nội lực, tăng trưởng vững chắc, nâng cao vị thế và uy tín đối với khách hàng, nhà đầu tư, người 
lao động và cộng đồng.

Phát triển bền vững - từ tầm nhìn chiến lược đến hành động thực tiễn

Năm 2017 là năm thứ hai Tập đoàn Bảo Việt thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 5 năm 2016 – 2020, với việc 
triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp trọng tâm về quản trị, công nghệ thông tin, nguồn nhân lực, truyền thông 
thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ khách hàng, mạng lưới, kênh phân phối, chúng tôi vui mừng chia sẻ với quý vị rằng Bảo 
Việt đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 đề ra, tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp 
Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam với doanh thu gần 1,5 tỷ USD. Các đơn vị thành viên trong lĩnh vực kinh doanh 
nòng cốt là Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ giữ đà tăng trưởng mạnh mẽ, giữ vững 
vị trí số 1 trên cả thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và thị trường bảo hiểm nhân thọ; Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo 
Việt tiếp tục là doanh nghiệp quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam; Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt thuộc Top 5 công ty có 
thị phần môi giới lớn nhất. Giá trị thương hiệu Bảo Việt đạt 108 triệu USD, tăng 19 triệu USD so với năm 2016, tăng 29 
triệu USD so với năm 2015. Điều này cho thấy thương hiệu Bảo Việt không ngừng tăng trưởng về giá trị qua từng năm 
và luôn giữ ở mức cao nhất trong ngành tài chính - bảo hiểm.

22

THÔNG đIỆP
CHỦ TỊCH HỘI đồNG QUẢN TRỊ

ÔNG đàO đìNH THI
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt
Phó Chủ tịch Hội đồng  doanh nghiệp
Vì sự phát triển bền vững Việt Nam

“Nhằm lan tỏa ý thức bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên nói chung và hệ sinh thái trong kinh doanh nói riêng, 
Bảo Việt lựa chọn thông điệp “Kiến tạo hệ sinh thái bền vững” nhằm tuyên truyền ý thức bảo vệ môi 
trường, bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao nhận thức hướng đến phát triển bền vững của cả cộng đồng. 
Bảo Việt tin rằng khi các doanh nghiệp cùng nhận thức về sự cần thiết của việc kiến tạo nên một hệ 
sinh thái kinh doanh bền vững sẽ tạo nên một cộng đồng kinh doanh bền vững và từ đó đóng góp cho 
việc xây dựng một xã hội bền vững.” 
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chính – bảo hiểm, tạo ra cơ hội tiếp cận hàng chục triệu 
khách hàng cá nhân, từ thành thị cho đến vùng sâu vùng 
xa. Với sự hiện diện ấy, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ 
các bạn, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của cộng 
đồng với những sản phẩm ưu việt nhất. Điều đó đã tạo 
đà cho chúng tôi củng cố hệ sinh thái của mình trên mọi 
lĩnh vực hoạt động. Vì thế, Bảo Việt tự tin ở khả năng bứt 
phá và duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, liên tục, đặc 
biệt trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Trong năm 2017, Bảo Việt đã triển khai một loạt các 
chương trình mang tính hợp lực, bán chéo, tận dụng 
thế mạnh riêng có của hệ thống. Các chương trình này 
gia tăng giá trị cho khách hàng, đơn cử như các đơn vị 
kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ 
có thể cung cấp chéo các sản phẩm của nhau, giúp mở 
rộng danh mục sản phẩm. Các khách hàng từng tham 
gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt, có thể 
dễ dàng tiếp cận 80 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ; 
và ngược lại, các khách hàng từng tham gia sản phẩm 
bảo hiểm phi nhân thọ của Bảo Việt, lại có thể tham gia 
50 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt. Từ nền 
tảng hệ sinh thái Bảo Việt với mối quan hệ gắn bó, bền 
chặt của các doanh nghiệp thuộc Bảo Việt, sự tương trợ, 
“cộng sinh” cùng phát triển của các công ty con, công 
ty liên kết trong hệ thống Bảo Việt, khách hàng được 
hưởng lợi từ việc nâng cao chất lượng dịch vụ do Bảo 
Việt cung cấp với giải pháp thanh toán hiện đại, tiết 
kiệm, nhanh chóng.

Với Bảo Việt, chúng tôi hiểu rằng xây dựng một hệ sinh 
thái chung bền vững cũng chính là tạo dựng một nền 
tảng vững chắc để Bảo Việt trường tồn và khẳng định 
vị trí số 1 tại Việt Nam. Chúng tôi chung tay gây dựng 
mối quan hệ với khách hàng, đối tác, thậm chí cả các 
công ty có cùng lĩnh vực hoạt động trên thị trường, để 
xây dựng một hệ sinh thái chung, lành mạnh, đa dạng 
và bền vững. Như một quy luật của tự nhiên, tỷ lệ thuận 
với những đóng góp của doanh nghiệp cho thị trường, 
nhờ hệ sinh thái do chính mình tạo ra, Bảo Việt đang 
khẳng định vững chắc vị trí dẫn đầu trong ngành tài 
chính - bảo hiểm.

Với mục tiêu minh bạch hóa thông tin tài chính và phi tài 
chính nhằm cung cấp góc nhìn tổng thể, bao quát mang 
tính chiến lược về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, 
Bảo Việt đã thực hiện đảm bảo cho Báo cáo Phát triển 

bền vững. Chúng tôi tự hào giới thiệu cuốn báo cáo các 
bạn đang cầm trên tay là một trong những Báo cáo Phát 
triển bền vững đầu tiên của Việt Nam được đảm bảo bởi 
kiểm toán nội bộ. Báo cáo phát triển bền vững chính là 
thước đo để doanh nghiệp đánh giá hiệu quả triển khai 
chiến lược phát triển bền vững theo từng năm, chính v. 
vậy, Báo cáo Phát triển bền vững luôn được Bảo Việt đầu 
tư nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động và phục 
vụ nhu cầu thông tin của các bên liên quan. 

Cùng với việc thực hiện kiểm toán các chỉ tiêu tài chính 
bởi kiểm toán EY theo các chuẩn mực kiểm toán Việt 
Nam (VAS) và quốc tế (IFRS), Bảo Việt cần kiểm toán các 
chi phỉ tiêu phi tài chính. Năm 2017, Bảo Việt tiếp tục 
thực hiện đảm bảo bởi Khối Kiểm toán nội bộ một số 
chỉ số theo Báo cáo Phát triển bền vững theo chuẩn mực 
Kiểm toán nội bộ Quốc tế.  

Tiên phong trong hoạt động phát triển bền vững, Bảo 
Việt đ. thực hiện đánh giá theo các tiêu chí thuộc Bộ Chỉ 
số CSI cũng như tiên phong áp dụng Bộ tiêu chuẩn quốc 
tế về lập Báo cáo Phát triển bền vững (GRI Sustainability 
Reporting Standards 2016) trong Báo cáo Phát triển bền 
vững năm 2016, nhằm đánh giá mức độ tích hợp các yếu 
tố ESG trong quá trịnh hiện thực hóa chiến lược phát 
triển bền vững của Bảo Việt. 

Với những nguồn lực được đầu tư chiều sâu trên toàn 
hệ thống về vốn, nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, 
thương hiệu, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, các 
giá trị Bảo Việt sẽ được lan tỏa và gia tăng trong những 
chặng đường phát triển phía trước. Trên chặng đường 
ấy, BV mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của 
Quý vị, để Bảo Việt bền vững, trường tồn, góp phần xây 
dựng một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng và phát triển 
bền vững.

 Trân trọng cảm ơn.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt

đào đình Thi

Trong năm qua, Bảo Việt đã rất tích cực trong việc triển 
khai các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội gắn kết 
các mục tiêu phát triển bền vững của thế giới trong hoạt 
động kinh doanh. Thành quả đó đã được ghi nhận qua 
việc Bảo Việt tiếp tục đạt giải Báo cáo Phát triển bền 
vững tốt nhất Châu Á do tổ chức hàng đầu về cung cấp 
dịch vụ, tư vấn và đào tạo thực hành phát triển bền vững 
CSRWorks bình chọn và những giải thưởng danh giá 
khác trong và ngoài nước.

Bước sang năm 2018, môi trường kinh tế vĩ mô dự kiến 
còn nhiều chuyển biến do tác động từ các điều kiện kinh 
tế - chính trị thế giới. Hội đồng Quản trị sẽ luôn đồng 
hành, sát cánh cùng Ban Điều hành và cán bộ nhân viên, 
tư vấn viên toàn hệ thống tiếp tục phát huy những giá trị 
truyền thống tốt đẹp đã có, quyết tâm, đồng lòng triển 
khai những giải pháp kinh doanh, bám sát định hướng 
chiến lược giai đoạn 2016 - 2020 của Tập đoàn nhằm thực 
hiện thành công các mục tiêu kế hoạch năm 2018, tự tin 
“Khẳng định thương hiệu Việt” và hướng tới hoàn thành 
kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020 của 
Tập đoàn. Trên con đường chiến lược phát triển bền vững 
của quốc gia và thịnh vượng của cộng đồng, Bảo Việt 
hiểu rằng doanh nghiệp đóng vai trò như một nhân tố 
tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của quốc gia. 
Việc gắn kết phát triển bền vững trong chiến lược trung 
và dài hạn là tất yếu, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu 
quả quản trị, điều hành; đồng thời tạo dựng hình ảnh với 
khách hàng, tăng sự gắn bó và hài lòng của người lao 
động, từ đó các giải pháp kinh doanh của doanh nghiệp 
cũng dễ dàng được phát huy hiệu quả. Tại Bảo Việt, toàn 
thể Ban lãnh đạo đều đồng thuận và cam kết trong việc 
hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững.

Vượt ra ngoài mục tiêu tăng trưởng về lợi nhuận và tối 
đa hóa các giá trị đem lại cho cổ đông, với vai trò là định 
chế tài chính - bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, chúng tôi 
hiểu cần phải thực hiện các đóng góp cho môi trường 
và xã hội vì một tương lai bền vững. Hãy cùng Bảo Việt 
chung tay xây dựng một thế giới xanh tươi hơn, ‘khỏe 
mạnh’ hơn, cho cuộc sống của chính chúng ta và các thế 
hệ tương lai.

Cùng Bảo Việt kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Theo Báo cáo đánh giá Hệ sinh thái Thiên niên kỷ của 
Liên Hợp quốc thì trong hơn 50 năm qua, con người đã 

làm thay đổi hệ sinh thái thanh chóng và mạnh mẽ để 
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về thực phẩm và nhiên 
liệu đã tạo ra sự phồn thịnh về kinh tế và xã hội loài người 
nhưng đồng thời cũng làm suy thoái các Hệ sinh thái và 
các dịch vụ của chúng trên Trái Đất. Nếu các Hệ sinh thái 
tiếp tục bị phá hủy hoặc bị suy thoái thì nguy cơ hiểm 
họa sẽ tăng lên: mỗi năm 270 triệu người trên thế giới, 
85% trong số họ sống ở Châu Á, phải đối mặt với thiên tai 
và khoảng 124.000 chết do nguyên nhân trực tiếp hoặc 
gián tiếp. Một vấn đề cấp bách đề đặt ra hiện nay là phải 
thúc đẩy phục hồi các hệ sinh thái ở quy mô toàn cầu 
cũng như theo quy mô khu vực và quốc gia, một mặt để 
giải quyết vấn đề môi trường, kìm hãm suy hoái đa dạng 
sinh học, giảm nhẹ biến đổi khí hậu và mặt khác thúc đẩy 
lợi ích kinh tế - xã hội.

Xu hướng phát triển kinh tế hiện nay, các chính phủ cũng 
như các tổ chức đang quan tâm đến khái niệm hệ sinh 
thái. Hệ sinh thái thường được hiểu là một hệ thống bao 
gồm những yếu tố, tác nhân có quan hệ hữu cơ với nhau 
nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi thúc đẩy sự phát 
triển của từng yếu tố và của cả hệ thống. Hệ sinh thái là 
môi trường nuôi dưỡng và phát triển các lĩnh vực kinh 
doanh mới và có thể hiểu hệ sinh thái như một cộng 
đồng kinh tế được hỗ trợ bởi nền tảng là sự tương tác 
giữa tổ chức và các cá nhân.

Tương tự như hệ sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái trong 
kinh doanh cũng có mối liên hệ tương quan về chu trình 
và các thành phần, đó là một cộng đồng gồm khách 
hàng, các bên đối tác, nhà cung cấp, nhà đầu tư và cả 
những đối tượng có khả năng tương tác hoặc ảnh hưởng 
đến sự phát triển của doanh nghiệp. Các thành phần hệ 
sinh thái trong kinh doanh cũng tự tương tác với nhau 
tạo ra và nâng cao giá trị cho chính hệ sinh thái. Cộng 
đồng này sẽ sản sinh ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị 
cho khách hàng và khách hàng cũng chính là một phần 
của hệ sinh thái này. 

Từ khi thành lập vào năm 1965 với lĩnh vực kinh doanh 
ban đầu là bảo hiểm phi nhân thọ, đến nay, trải qua hơn 
nửa thế kỷ phát triển, Bảo Việt đã tiên phong mở rộng và 
củng cố hệ sinh thái của mình với lĩnh vực bảo hiểm nhân 
thọ, chứng khoán, quản lý quỹ, ngân hàng… Bảo Việt có 
lợi thế riêng mà ít có đối thủ nào có thể sánh được, đó là 
một mạng lưới các công ty thành viên rộng khắp trên tất 
cả các tỉnh thành, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài 

THÔNG đIỆP
CHỦ TỊCH HỘI đồNG QUẢN TRỊ

“Cùng với những mục tiêu kinh tế, chúng tôi hiểu rằng mục tiêu bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội 
chính là các yếu tố nền tảng cho sự thành công lâu dài, bền vững của Bảo Việt.”

“Với các chỉ tiêu tài chính đã đạt được và việc triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp trọng tâm 
trong năm 2017, Bảo Việt đã “cất cánh” và tự tin “khẳng định thương hiệu Việt” trong năm 2018”
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Bảo Việt luôn gắn liền tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và 
trách nhiệm xã hội-ba yếu tố đóng vai trò nền tảng cho thành công lâu 
dài của Bảo Việt. Trong đó mục tiêu kinh tế là mục tiêu quan trọng nhất 
của Bảo Việt vì đây chính là điều kiện cần để thực hiện các mục tiêu xã 
hội, môi trường.

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

Thông qua các giới thiệu chung về tầm nhìn, sứ mệnh, các báo cáo tổng quan 
về hoạt động kinh doanh và hoạt động Phát triển bền vững của doanh nghiệp, 
Báo cáo Phát triển bền vững 2017 của Bảo Việt mang đến một cái nhìn tổng 
quát về doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ các bên liên quan trong việc ra quyết định 
song hành cùng các hoạt động chiến lược của Bảo Việt.

PHẠM VI BÁO CÁO

➤    TổNG QUaN VỀ BẢO VIỆT 

➤     CƠ CấU QUẢN TRỊ TậP đOàN

➤     CÁC CHỈ TIÊU HOẠT đỘNG CƠ BẢN (KPIs)

➤     CON SỐ Và Sự KIỆN

GRI 102-1  /  GRI 102-13   TổNG QUaN VỀ BẢO VIỆT

Giữ vững vị thế là Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng 
đầu tại Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, 
tiềm lực tài chính mạnh, tăng trưởng bền vững, hiệu quả. 

Bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho 
khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng.

TầM NHìN

SỨ MỆNH

 

Thông tin chung

GRI
102

Tập đoàn Bảo Việt hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0100111761, 
đăng ký lần đầu ngày 15/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 18/1/2018.

Tập đoàn Bảo Việt hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính - bảo hiểm toàn diện, trọn gói, bao gồm: bảo 
hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, quản lý quỹ, chứng khoán, đầu tư, ngân hàng...

Kinh doanh bảo hiểm phi nhân 
thọ: Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm 
thiệt hại; Bảo hiểm hàng không; 
Bảo hiểm xe cơ giới; Bảo hiểm Y 
tế sức khỏe; Bảo hiểm con người; 
Bảo hiểm nông nghiệp...

Đầu tư vốn vào các công ty con, 
công ty liên kết.

Môi giới chứng khoán, tự doanh 
chứng khoán, bảo lãnh phát 
hành chứng khoán, lưu ký 
chứng khoán.

Huy động vốn: nhận tiền gửi; 
phát hành chứng chỉ tiền gửi, 
trái phiếu và giấy tờ có giá trị 
khác để huy động vốn.

Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ: 
Bảo hiểm trọn đời; Bảo hiểm sinh 
kỳ; Bảo hiểm tử kỳ; Bảo hiểm hỗn 
hợp, Bảo hiểm liên kết chung, Bảo 
hiểm hưu trí...

Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, 
đầu tư kinh doanh bất động sản.

Kinh doanh dịch vụ tài chính và 
các lĩnh vực khác theo quy định 
của pháp luật.

Hoạt động tín dụng: cấp tín 
dụng dưới hình thức cho vay, 
chiết khấu, bảo lãnh, cho thuê 
tài chính...

Kinh doanh 
tái bảo hiểm 

Quản lý ủy thác 
danh mục đầu tư, 
quản lý các quỹ 
đầu tư...

Tư vấn đầu tư 
chứng khoán.

Dịch vụ thanh toán 
và ngân quỹ.

BẢO HIểM

đầU TƯ

dỊCH VỤ 
TàI CHíNH

NGÂN HàNG
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VAI TRÒ TẠO LẬP VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, Bảo Việt 
tích cực tham gia tạo lập thị trường bảo hiểm và thị trường vốn 
trên thị trường tài chính Việt Nam. Bảo Việt là thành công điển 
hình trong tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đã gặt 
hái nhiều thành quả đổi mới toàn diện. 
Bảo Việt luôn đi đầu trong các chương trình bảo hiểm mang tính 
xã hội, chương trình bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm rủi ro thiên 
tai, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, bảo hiểm khai thác thủy sản…

Với hơn nửa thế kỷ phát triển, Bảo Việt là thương hiệu uy tín 
hàng đầu thị trường, đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm nhất 
trên thị trường tài chính bảo hiểm với hơn 170.000 cán bộ, đại lý, 
tư vấn viên.
Mạng lưới phân phối quy mô lớn, với 200 chi nhánh và công ty 
thành viên, hơn 700 phòng giao dịch bảo hiểm bao phủ rộng 
khắp các tỉnh thành của Việt Nam mà không một tập đoàn tài 
chính - bảo hiểm nào tại Việt Nam có thể so sánh được.

VỊ THẾ KHÁC BIỆT VÀ VƯỢT TRỘI

Bảo Việt đã xây dựng nền tảng tạo đà cho sự tăng trưởng bền 
vững trong tương lai và chuẩn bị sẵn sàng khai thác các cơ hội 
to lớn trên thị trường tài chính bảo hiểm Việt Nam.

TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG LỚN

Bảo Việt đạt kết quả tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ổn định 
vững chắc qua các năm trên các mảng Bảo hiểm – Đầu tư – Tài 
chính - Ngân hàng.
Năm 2017, Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm đầu tiên tại 
Việt Nam vượt mốc doanh thu 1,5  tỷ USD, khẳng định vị thế 
thương hiệu và năng lực tài chính mạnh của doanh nghiệp hàng 
đầu trong lĩnh vực tài chính – bảo hiểm tại Việt Nam.
Luôn thuộc nhóm dẫn đầu các tổ chức tài chính có tỷ lệ sinh lời 
ROE, ROA cao nhất.

KẾT QUẢ KINH DOANH TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG HIỆU QUẢ

Tập đoàn Bảo Việt là công ty niêm yết có vốn hóa thị trường lớn, 
cổ phiếu BVH đóng vai trò dẫn dắt trong nhóm ngành tài chính 
bảo hiểm, thanh khoản cao và luôn nằm trong danh mục sở hữu 
của các quỹ ETFs nước ngoài tại Việt Nam.
Là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên thành công trong việc tìm 
kiếm cổ đông chiến lược nước ngoài.
Thuộc nhóm dẫn đầu trong các tổ chức tài chính có tỷ lệ cổ tức 
cao và ổn định qua các năm.

CỔ PHIẾU BVH HẤP DẪN NHÀ ĐẦU TƯ

TổNG QUaN VỀ BẢO VIỆT 

LỊCH SỬ
THàNH LậP NGàY

15.01.1965

6.032
CÁN BỘ

TOÀN HỆ THỐNG
BẢO VIỆT

200
CHI NHÁNH

& CTTV

700
PHÒNG

GIAO DỊCH

BẢO HIỂM
(PHI NHÂN THỌ,

NHÂN THỌ

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

63
TỈNH THÀNH

TRÊN

170.000
ĐẠI LÝ VÀ 

TƯ VẤN VIÊN

Hoàng Sa

Trường Sa
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Công	ty	Bảo	hiểm
	Việt	Nam	chính	thức	
đi	vào	hoạt	động	
ngày	15/01/1965.

Thành	lập	Công	ty
Bảo	hiểm	Nhân	thọ

đầu	tiên	trên	thị	trường.	
Trở	thành	Công	ty
Bảo	hiểm	hỗn	hợp

đầu	tiên	tại	Việt	Nam.

1965 1989

1996 1999

2005
2007

2008 2009

2010 2011

2014

2015 2016

2012

Thành	lập	Công	ty	
Quản	lý	Quỹ	Bảo	Việt.

Thành	lập	Ngân	hàng	
TMCP	Bảo	Việt.

Công	ty	Bảo	hiểm	Việt	Nam	
chuyển	đổi	thành

Tổng	Công	ty	Bảo	hiểm	Việt	Nam.

Thành	lập	Công	ty	
Chứng	khoán	Bảo	Việt,
là	công	ty	chứng	khoán	
đầu	tiên	trên	thị	trường.

IPO	và	thành	lập	Tập	đoàn	
Tài	chính	–	Bảo	hiểm	Bảo	Việt.	
HSBC	Insurance	mua	10%	

cổ	phần	tại	Bảo	Việt.

Cổ	phiếu	BVH	được	niêm	yết	
trên	HOSE.	Thành	lập	

Công	ty	Đầu	tư	Bảo	Việt.	
HSBC	Insurance	tăng	vốn	góp	

tại	Bảo	Việt	lên	18%.

Tổ	chức	các	hoạt	động
	chào	mừng	50	năm	thành	lập	

Bảo	Việt.

Tập	đoàn	tài	chính	-	bảo	hiểm	
đầu	tiên	tại	Việt	Nam	vượt	mốc	

doanh	thu	1	tỷ	USD

Ra	mắt	mô	hình	Siêu	
thị	tài	chính	Bảo	Việt	
tại	72	Trần	Hưng	Đạo,	
Hoàn	Kiếm,	Hà	Nội

Hoàn	thành	Đề	án	tái	cơ	cấu	
Tập	đoàn	Tài	chính	-	Bảo	hiểm	
Bảo	Việt	giai	đoạn	2011-2015.

Ra	mắt	bộ	nhận	diện	
thương	hiệu	mới.

2017

Sumitomo	Life	trở	thành	
cổ	đông	chiến	lược	của

Bảo	Việt.	Ngân	hàng	Bảo	Việt
	hoàn	thành	tăng	vốn	điều	lệ	

lên	3.000	tỷ	đồng.

Tập	đoàn	Bảo	Việt	tăng	vốn	
điều	lệ	lên	6.805	tỷ	đồng	

thông	qua	phát	hành	riêng	lẻ	
cho	các	cổ	đông	hiện	hữu.

QUÁ TRÌNH
HÌNH THÀNH

VÀ PHÁT TRIỂN
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CƠ CấU QUẢN TRỊ TậP đOàN 

Hội đồng
Quản lý rủi ro (RMC)

ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

Thư ký công ty

Tổng Công ty
Bảo hiểm Bảo ViệtKhối Quản lý Tài chính

Ủy ban Quản lý 
Tài sản Nợ - tài sản Có (ALCO)

Ủy ban 
Chiến lược và Đầu tư

Ủy ban 
Thù lao và Bổ nhiệm

Ủy ban Kiểm toán

Khối Kiểm toán Nội bộ

Khối Quản lý Hoạt động

Khối Chiến lược và Đầu  tư

Chi nhánh Trung tâm
Công nghệ thông tin

Trung tâm Đào tạo

Tổng Công ty
Bảo Việt Nhân thọ100%

100%

100%

59,92%

55%

60%

Công ty TNHH Quản lý
Quỹ Bảo Việt

Công ty Cổ phần 
Đầu tư  BảoViệt

Công ty Cổ phần
Chứng khoán Bảo Việt

Công ty TNHH
Bảo Việt - Âu Lạc

Các công ty liên kết



G
RI

 1
00

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2017
KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI BỀN VỮNG34 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2017

KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI BỀN VỮNG
35

CÁC CHỈ TIÊU HOẠT đỘNG CƠ BẢN (KPIs)

1.385

1.056

12.440

12.860

1.026

1.508

TỔNG	DOANH	THU

LỢI	NHUẬN	TRƯỚC	THUẾ

VỐN	CHỦ	SỞ	HỮU

TỔNG	TÀI	SẢN

LỢI	NHUẬN	SAU	THUẾ

EPS	(ĐỒNG)

2013 20132014 20142015 20152016 20162017 2017

55.665

47.568

58.553

72.996

91.402

12.125

12.817

13.198
13.687

14.467

Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu

Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuậnTổng doanh thu

20142013 2015 2016 2017

17.080
19.050

20.789

25.675

32.748

1.654 1.627

1.234
1.331

1.175

1.461
1.399

1.934

20142013 2015 2016 2017

Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản
năm 2017

Công ty Mẹ năm 2017

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu
năm 2017

1,8%
ROA

8%
ROA

11,1%
ROE

8,2%
ROE

HỢP NHấT GIaI đOẠN 2013 - 2017 CÔNG TY Mẹ NĂM  2017 Đơn vị: Tỷ đồngĐơn vị: Tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ (ROCC)

20142013 2015 2016 2017

16,5%
16,2%

14,7%
15,1%15,0%

1.165

1.603

Diễn biến giá cổ phiểu BVH năm 2017

30%

40%

50%

60%

20%

10%

0%
30/12/2016 20/03/2017 01/06/2017 10/08/2017 20/10/2017 29/12/2017

Giá  Khối lượng

Công ty Mẹ năm 2017
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CÁC CHỈ TIÊU HOẠT đỘNG CƠ BẢN (KPIs)

2013 2013

2013

2013

2013

2013 2013

2013

2013

2013

2014 2014

2014

2014

2014

2014 2014

2014

2014

2014

2015 2015

2015

2015

2015

2015 2015

2015

2015

2015

2016 2016

2016

2016

2016

2016 2016

2016

2016

2016

2017 2017

2017

2017

2017

2017 2017

2017

2017

2017

6.575

49

8.482

204

207

5.603

20.257

1.596

226

1.793

6.510

52

10.765

313

13.072

303

17.117

22.149

219
203

306

5.655

20.691

2.092

242

1.884

6.832

59

288

5.829

31.021

2.580 214

1.668

1.855

2.199

7.669

9.487 8.051

89

107

327

484

Tổng doanh  thu Tổng doanh  thu

Tổng doanh  thu Tổng doanh  thu

Tổng doanh  thu

Doanh  thu phí Bảo hiểm gốc Tổng tài sản quản lý

Đơn vị: Tỷ đồng

Đơn vị: Tỷ đồng

Đơn vị: Tỷ đồng Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng

Đơn vị: Tỷ đồng
Doanh  thu khai thác mới

quy năm (AFYP) Vốn chủ sở hữu

Tổng tài sản

6.565

38.086

44.500

3.526

4.408

217
223

BẢO HIểM BẢO VIỆT
QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

BẢO VIỆT NHÂN THọ đầU TƯ BẢO VIỆT

CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

388 40313 32
LỢI	NHUẬN	TRƯỚC	THUẾ LỢI	NHUẬN	TRƯỚC	THUẾLỢI	NHUẬN	SAU	THUẾ LỢI	NHUẬN	SAU	THUẾTổng tài sản tại 31/12/2017 Tổng tài sản tại 31/12/2017

Tổng tài sản tại 31/12/2017 Tổng tài sản tại 31/12/2017

Tổng tài sản tại 31/12/2017

1.001
8

812
6

LỢI	NHUẬN	TRƯỚC	THUẾ

LỢI	NHUẬN	TRƯỚC	THUẾ

LỢI	NHUẬN	SAU	THUẾ

LỢI	NHUẬN	SAU	THUẾ

152 122
LỢI	NHUẬN	TRƯỚC	THUẾ LỢI	NHUẬN	SAU	THUẾ

12.651 142

69.236 469

2.199

Đơn vị: Tỷ đồng
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CON SỐ Và Sự KIỆN TIÊU BIểU NĂM 2017

ISO 19600
 Tiên phong tổ chức đào tạo  

ISO 19600 - tiêu chuẩn tuân thủ mới nhất

123.956 
giờ đào tạo chuyên môn 

nghiệp vụ 

98,3% 
cán bộ nhân viên tham gia
vào hoạt động cộng đồng 

năm 2017

Thành lập tổ thường trực về PTBV 
(Core Team) với

34 thành viên 

161.811
 giờ đào tạo cho cán bộ nhân viên

27 quy định ISO điều chỉnh quá
trình tác nghiệp các nghiệp vụ

 quan trọng

đầU TƯ PHÁT TRIểN NGUồN NHÂN LựC

32.748 tỷ đồng (+27,5%) 
Doanh thu hợp nhất

680 tỷ đồng 
Cổ tức chi trả cho cổ đông

1.603 tỷ đồng (+38%) 
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất

17.753 tỷ đồng 
Đóng góp cho Ngân sách nhà nước

TĂNG TRƯởNG KINH dOaNH BỀN VỮNG

GắN KẾT PHÁT TRIểN BỀN VỮNG TRONG QUẢN TRỊ dOaNH NGHIỆP
18 tỷ đồng đầu tư cho 

Chương trình học bổng An sinh 
giáo dục từ năm 2005

28 chương trình 
cộng đồng được tổ chức 

trong năm 2017

1.500suất học bổng 
Được trao cho học sinh nghèo 

vượt khó

08 sản phẩm mới ra mắt trong năm 2017 
như Bảo hiểm hưu trí , Bảo hiểm chuyên biệt cho 

bệnh nhân ung thư và tim mạch...

36 tỷ đồng 
Đầu tư cho giáo dục và thế hệ trẻ, xây 
dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

Bản tin nội bộ toàn hệ 
thống truyền thông 
về vấn đề phát triển 
bền vững

Đẩy mạnh thực hành 5S 
tại môi trường làm việc

Tiết giảm 7.000 m3 nước 
thải ra môi trường trên 
toàn hệ thống Bảo Việt

Poster truyền thông 
về việc sử dụng hợp lý 
nguồn năng lượng trên 
toàn hệ thống Bảo Việt

đóNG GóP CHO Sự PHÁT TRIểN CỦa CỘNG đồNG

CHUNG TaY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1.200 500 5S 7000 m3
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SỰ KIỆN TIÊU BIỂU
NĂM

Tiên phong áp dụng Bộ tiêu 
chuẩn quốc tế GRI Sustain-
ability Reporting Standards 
trong việc thực hiện Báo cáo 

phát triển bền vững 

Giá trị thương hiệu đạt 108 
triệu USD, cao nhất trong 

ngành tài chính - bảo hiểm

Lãnh đạo Nhà nước ghi nhận 
và vinh danh vì những đóng 

góp tích cực cho các hoạt 
động vì trẻ em trong năm 

2017

TOP 10 Doanh nghiệp Bền 
vững xuất sắc nhất Việt Nam 

2017

Top 18 Báo cáo Phát triển bền vững 
xuất sắc nhất thế giới và Giải Bạch 

kim cho báo cáo xuất sắc trong 
ngành Bảo hiểm - Dịch vụ tài chính 
tại Cuộc bình chọn Báo cáo thường 

niên quốc tế (LACP, Hoa Kỳ)

Ra mắt chuỗi các sản phẩm tích 
hợp và chuyên biệt mang lại sự 
lựa chọn đa dạng và ưu đãi vượt 

trội cho cộng đồng

Tham gia thành viên Ban Điều 
hành Hội đồng Doanh nghiệp vì 
sự phát triển bền vững (VBCSD) 

nhiệm kỳ II

Giải Đặc biệt Báo cáo phát triển 
bền vững tốt nhất Châu Á và Giải 
Báo cáo tương tác với các Bên liên 
quan tốt nhất tại Cuộc bình chọn 

Báo cáo phát triển bền vững Châu 
Á (ASRA, Singapore)

Hơn 300 đơn vị máu được hiến 
tặng tại ngày hội tình nguyện 
hiến máu “Bảo Việt - Vì những 

niềm tin của bạn”

Đầu tư hơn 220 tỷ đồng cho 
hoạt động an sinh xã hội và 

phát triển cộng đồng bền vững 
từ sau cổ phần hóa cho tới nay

0301

06

02

07

04 05

08 09 10

10
CON SỐ Và Sự KIỆN TIÊU BIểU NĂM 2017

2017
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TINH THầN HỢP TÁC

Thể hiện tinh thần 
hợp tác và tôn trọng 
đồng nghiệp

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

dỄ TIẾP CậN
Tạo phong cách làm 
việc gần gũi, dễ tiếp 
cận và phục vụ khách 
hàng chu đáo như 
phục vụ chính mình

CHấT LƯỢNG
Tăng cường ,chất 
lượng hiệu quả công 
việc và hướng tới 
chuẩn mực cao hơn.

TINH THầN TRÁCH NHIỆM

Có tinh thần trách nhiệm với
khách hàng , cộng đồng,
đồng nghiệp và trung thực 
trong công việc.

Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử và Đạo đức nghề 
nghiệp tại Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty con của Tập đoàn Bảo 
Việt (Bộ Quy tắc). Bộ Quy tắc được xây dựng trên cơ sở ý kiến của các 
Khối/Trung tâm/Chi nhánh/Ban chức năng và các Công ty con của 
Tập đoàn Bảo Việt để áp dụng cho các cán bộ, nhân viên của Tập 
đoàn Bảo Việt và các Công ty con (gọi tắt là “Bảo Việt”). 

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

Bảo Việt minh bạch hóa các thông tin và chuẩn hóa các quy tắc ứng xử, đạo 
đức nghề nghiệp tại doanh nghiệp, thể hiện 5 giá trị cốt lõi của Bảo Việt: 
Tinh thần trách nhiệm, Tinh thần hợp tác, Chất lượng, Dễ tiếp cận, Năng 
động. Bộ Quy tắc được xây dựng và ban hành hướng tới mục tiêu phân loại 
và quy định rõ ràng trách nhiệm giữa cán bộ, nhân viên và Bảo Việt; trách 
nhiệm của cán bộ, nhân viên đối với đồng nghiệp; trách nhiệm của Bảo Việt 
đối với khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và các bên liên quan,v.v... cùng 
với các quy định cụ thể về các chuẩn mực và hướng dẫn thực hiện.

PHẠM VI BÁO CÁO

Bộ Quy tắc ứng xử và Đạo đức nghề nghiệp được báo cáo với phạm vi toàn 
Tập đoàn, bao gồm các nội dung sau:

➤     GIÁ TRỊ, NGUYÊN TắC Và CHUẨN MựC CỦa HàNH VI 

➤    CƠ CHẾ TƯ VấN Và BÁO CÁO CÁC MỐI QUaN NGẠI LIÊN QUaN 

         đẾN QUY TắC ỨNG XỬ Và đẠO đỨC NGHỀ NGHIỆP

đẠO đỨC Và TíNH CHíNH TRựC
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đẠO đỨC Và TíNH CHíNH TRựC

XÂY dựNG Và BaN HàNH BỘ QUY TắC ỨNG XỬ Và đẠO đỨC NGHỀ NGHIỆP CỦa TậP đOàN BẢO VIỆT

Bộ Quy tắc ứng xử và Đạo đức nghề nghiệp tại Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty con của Tập đoàn Bảo Việt (Bộ Quy tắc).  
đã được ban hành vào tháng 01/2016. Bộ Quy tắc được xây dựng trên cơ sở ý kiến của các Khối/Trung tâm/Chi nhánh/
Ban chức năng và các Công ty con của Tập đoàn Bảo Việt để áp dụng cho các cán bộ, nhân viên của Tập đoàn Bảo Việt 
và các Công ty con (gọi tắt là “Bảo Việt”). Bộ Quy tắc được xây dựng và ban hành hướng tới mục tiêu:

1. Quy định các chuẩn mực ứng xử của cán bộ, nhân 
viên của Bảo Việt khi thi hành nhiệm vụ và trong 
quan hệ xã hội, nhằm đảm bảo sự công minh, 
chính trực, văn minh, phù hợp với nghĩa vụ và trách 
nhiệm của cán bộ, nhân viên.

2. Thực hiện công khai, minh bạch các quy định, quy 
trình công tác trong khi thi hành nhiệm vụ, góp 
phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, 
nhân viên của Bảo Việt, Người đại diện vốn trong 
công tác phòng, chống tham nhũng.

3. Là căn cứ để Bảo Việt xử lý trách nhiệm khi cán bộ, 
nhân viên của Bảo Việt, Người đại diện vốn vi phạm 
các chuẩn mực ứng xử trong thi hành nhiệm vụ và 
trong quan hệ xã hội ảnh hưởng đến uy tín, thiệt 
hại về kinh tế của Bảo Việt.

4. Xây dựng Bảo Việt vững mạnh, văn minh, hiện đại, 
nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, 
hiệu quả và hiệu lực của quản lý nhà nước.

5. Xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, chuẩn mực đạo 
đức nghề nghiệp, môi trường làm việc có văn 
hóa nhằm tạo hiệu quả cao trong hoạt động kinh 
doanh của Bảo Việt.

6. Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức 
nghề nghiệp; ngăn ngừa, phòng chống tham 
nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 
hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán 
bộ, nhân viên có đủ trình độ, năng lực, phẩm 
chất đạo đức tốt, đoàn kết để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ của Bảo Việt.

7. Xây dựng hình ảnh, uy tín của Bảo Việt, tạo nên 
những lợi thế cạnh tranh cũng như quảng bá 
hình ảnh, thương hiệu của Bảo Việt ở trong nước 
và quốc tế.

8. Đảm bảo các giá trị cốt lõi (Chất lượng, Dễ tiếp 
cận, Tinh thần hợp tác, Năng động, Tinh thần 
trách nhiệm) và phát triển bền vững của Bảo Việt.

GIÁ TRỊ, NGUYÊN TắC Và CHUẨN MựC CỦa HàNH VI Bộ Quy tắc gồm các quy định trọng tâm về: (i) Trách 
nhiệm giữa cán bộ, nhân viên và Bảo Việt; (ii) Trách nhiệm 
của cán bộ, nhân viên đối với đồng nghiệp; (iii) Trách 
nhiệm đối với khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và các 
bên liên quan, trong đó quy định cụ thể các chuẩn mực 
và hướng dẫn thực hiện, cụ thể:

Về trách nhiệm của cán bộ, nhân viên với Bảo Việt, cán bộ 
nhân viên cần tuân thủ các quy tắc về :  

•	 Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong công việc

•	 Nghiêm cấm lạm dụng chất kích thích, chất gây 
nghiện, chất hướng thần; Chống phân biệt đối xử và 
quấy rối

•	 Bảo mật các thông tin của Bảo Việt và cán bộ, nhân 
viên Bảo Việt; Bảo vệ tài sản của Bảo Việt và thương 
hiệu, uy tín của Bảo Việt

•	 Đảm bảo sự chính xác của sổ sách và số liệu trong 
công việc

•	 Hệ thống công nghệ thông tin và sở hữu trí tuệ

•	 Tiếp xúc với các cơ quan truyền thông và/hoặc  
công chúng

•	 Tránh xung đột lợi ích với Bảo Việt

•	 Báo cáo về các hành vi sai trái

•	 Không lôi kéo, dụ dỗ cán bộ hoặc khách hàng 

•	 Chống hối lộ, tham nhũng

•	 Phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

Về trách nhiệm của cán bộ, nhân viên đối với đồng nghiệp, 
Bộ Quy tắc cũng nêu cụ thể các quy tắc trong (i) Quan hệ 
công việc với đồng nghiệp, (ii) Quan hệ công việc với lãnh 
đạo cấp trên, (iii) Quan hệ công việc với cán bộ, nhân viên 
cấp dưới, (iv) Nguyên tắc và nội dung cơ bản của việc giải 
quyết mâu thuẫn trong công tác giữa cán bộ, nhân viên, 
và (v) Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh.

Về trách nhiệm đối với khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và 
các bên liên quan, Bộ Quy tắc cũng xây dựng (i) Nguyên 
tắc xác định khách hàng là trọng tâm, (ii) Thực hiện trách 
nhiệm đối với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, (iii) Trách nhiệm đối 
với các cơ quan quản lý nhà nước và pháp luật, (iv) Trách 
nhiệm đối với cộng đồng, xã hội, và (v) Trách nhiệm đối 
với môi trường.

TRUYỀN THÔNG Và đàO TẠO VỀ QUY TắC ỨNG XỬ 
Và đẠO đỨC NGHỀ NGHIỆP

Sau khi Bộ Quy tắc được ban hành, Tập đoàn đã tiến 
hành truyền thông các nội dung trong Bộ Quy tắc đến 
toàn thể cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống  Bảo Việt 
qua hệ thống Email nội bộ của Tập đoàn, qua hệ thống 
Enewsletter để tất cả các cán bộ, nhân viên nắm bắt và 
triển khai thực hiện.

Việc áp dụng chính thức và truyền thông rộng rãi Bộ Quy 
tắc trên toàn hệ thống đã giúp cán bộ, nhân viên Bảo Việt 
nắm bắt và có những thước đo, tiêu chí cụ thể trong quy 
tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp trong doanh nghiệp, 
từ đó tuân thủ và xây dựng môi trường làm việc chuyên 
nghiệp, thân thiện, an toàn.

CaM KẾT THựC HIỆN QUY TắC ỨNG XỬ Và đẠO đỨC 
NGHỀ NGHIỆP Và TRÁCH NHIỆM CỦa LÃNH đẠO 
TRONG VIỆC THựC HIỆN QUY TắC ỨNG XỬ Và đẠO 
đỨC NGHỀ NGHIỆP

Cán bộ, nhân viên làm việc tại Tập đoàn Bảo Việt cam kết 
thực hiện các quy định tại nội quy lao động, các quy chế 
nội bộ Công ty, bao gồm cam kết thực hiện Quy tắc ứng 
xử và Đạo đức nghề nghiệp của Bảo Việt, và cam kết này 
được cụ thể hóa tại Thỏa ước lao động Tập thể ký kết giữa 
Tập đoàn Bảo Việt và Người lao động.

Tại Bộ Quy tắc, Lãnh đạo Tập đoàn cũng cam kết thực 
hiện nghiêm chỉnh Bộ Quy tắc ứng xử và Đạo đức nghề 
nghiệp, đồng thời khuyến khích và yêu cầu toàn thể cán 
bộ, nhân viên nhận thức và tuân thủ tuyệt đối các quy 
định tại Bộ Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, tuân 
thủ các quy định của pháp luật, các quy định nội bộ nói 
chung của Bảo Việt để duy trì vị thế, thương hiệu và danh 
tiếng của Bảo Việt trên thị trường trong nước và quốc tế.

CÔNG BỐ QUY TắC ỨNG XỬ Và đẠO đỨC NGHỀ 
NGHIỆP CỦa TậP đOàN BẢO VIỆT

Bộ Quy tắc đã được công bố trên website của Tập đoàn 
Bảo Việt, bao gồm phiên bản Tiếng Việt và Tiếng Anh để 
thuận tiện cho cổ đông, các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước và các bên có liên quan tra cứu và nắm bắt thông 
tin. Toàn văn của Bộ Quy tắc cũng được đăng tải trên 
mạng nội bộ, Bảo Việt điển của Tập đoàn Bảo Việt.
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Tại Tập đoàn Bảo Việt, Ban Tổ chức Nhân sự thuộc Khối 
Quản lý Hoạt động được giao là đơn vị chủ trì tiếp nhận 
các báo cáo và các mối quan ngại liên quan đến Quy tắc 
ứng xử và Đạo đức nghề nghiệp.

Cán bộ, nhân viên Bảo Việt cũng cần phải báo cáo ngay 
cho Khối Quản lý Hoạt động (qua Ban Tổ chức Nhân sự) 
khi phát hiện những hành vi sai trái hoặc dấu hiệu phát 
sinh những hành vi sai trái. Bảo Việt cam kết đảm bảo bí 
mật, danh tính của cán bộ nhân viên báo cáo hành vi/
dấu hiệu sai trái và nghiêm cấm mọi hành vi trả đũa đối 
với người báo cáo các hành vi/dấu hiệu sai trái.

Mọi thắc mắc của cán bộ, nhân viên về các nội dung tại 
Bộ Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, hoặc báo cáo 
các hành vi sai trái, vi phạm Bộ Quy tắc, cán bộ nhân viên 
của Bảo Việt có thể liên hệ với cấp quản lý trực tiếp của 

mình hoặc với Khối Quản lý Hoạt động (qua Ban Tổ chức 

Nhân sự) Tập đoàn Bảo Việt theo địa chỉ: Ban Tổ chức 

Nhân sự, Khối Quản lý Hoạt động - Tập đoàn Bảo Việt - Số 

72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội.

Trong năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt không nhận được bất 

kỳ báo cáo nào liên quan đến việc cán bộ, nhân viên vi 

phạm Bộ Quy tắc ứng xử và Đạo đức nghề nghiệp của 

Tập đoàn Bảo Việt. Hiện tại, Bảo Việt  đang trong quá 

trình hoàn thiện các chính sách/cơ chế tố giác (Whistle 

Blowing Policy) để ban hành trong Quý II/2018, theo 

đó sẽ tăng cường vai trò và bảo vệ quyền lợi của cán bộ 

nhân viên trong việc tố giác các hành vi vi phạm các quy 

định tại Bộ Quy tắc nói riêng và vi phạm các quy định của 

pháp luật và Quy chế nội bộ của Bảo Việt nói chung.

CƠ CHẾ TƯ VấN Và BÁO CÁO CÁC MỐI QUaN NGẠI LIÊN QUaN đẾN QUY TắC ỨNG XỬ Và 
đẠO đỨC NGHỀ NGHIỆP

đẠO đỨC Và TíNH CHíNH TRựC 
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Bảo Việt triển khai chiến lược phát triển bền vững thông qua việc cân 
đối giữa các mục tiêu kinh tế - xã hội - môi trường và gắn kết các 
mục tiêu này trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kiên 
định mục tiêu phát triển bền vững giúp Bảo Việt củng cố nội lực, tăng 
trưởng vững chắc, nâng cao vị thế và uy tín đối với khách hàng, nhà 
đầu tư, người lao động và cộng đồng.

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

Tại Bảo Việt, chúng tôi không chỉ quan tâm đến mục tiêu thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu 
và lợi nhuận của doanh nghiệp. Chúng tôi cũng đồng thời nhận thấy sự khai thác quá mức nguồn tài nguyên, sự phát 
triển mất cân đối trong xã hội tạo ra các ảnh hưởng mang tính hệ thống và tác động ngược trở lại, hạn chế các hoạt 
động kinh doanh của chính doanh nghiệp. Vì vậy, chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt tập trung vào việc thực 
hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế vững chắc trong dài hạn, kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và 
môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

Bảo Việt cũng thực hiện lồng ghép chiến lược phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh nhằm tạo ra các giá trị 
mới và chia sẻ các giá trị đó với cộng đồng. Chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt được xây dựng dựa trên các 
chia sẻ tích cực, chủ động với các bền liên quan nhằm nhận diện những thách thức, cơ hội và những vấn đề mang tính 
xu hướng và trọng yếu để Bảo Việt đưa ra các định hướng chiến lược nhằm tối ưu hóa nguồn lực, đảm bảo cho sự phát 
triển bền vững của doanh nghiệp và hài hòa lợi ích bên liên quan, góp phần cùng cộng đồng doanh nghiệp bảo vệ hệ 
sinh thái tự nhiên và kiến tạo hệ sinh thái kinh doanh bền vững.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIểN BỀN VỮNGGRI 102-14  

Tiêu chuẩn cơ sở

GRI
102 PHẠM VI BÁO CÁO

Chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt được xây dựng, thực hiện và áp 
dụng trong phạm vi toàn Tập đoàn, bao gồm các nội dung sau:

➤   MÔI TRƯỜNG KINH dOaNH - CƠ HỘI THÁCH THỨC

➤    CÁC RỦI RO TRọNG YẾU

➤     CÁC ẢNH HƯởNG TỪ XU HƯớNG PHÁT TRIểN BỀN VỮNG TớI BẢO VIỆT

➤   CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIểN BỀN VỮNG CỦa BẢO VIỆT

➤     đỊNH HƯớNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIểN BỀN VỮNG TRUNG Và dàI HẠN

➤    HOẠT đỘNG TRIểN KHaI  PHÁT TRIểN BỀN VỮNG TẠI BẢO VIỆT
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MÔI TRƯỜNG KINH dOaNH - CƠ HỘI Và THÁCH THỨC

Triển vọng kinh tế toàn cầu dự báo vẫn còn nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro khó đoán định. Trong bối cảnh 
đó, Tập đoàn Bảo Việt nhận diện các cơ hội và thách thức đối với hoạt động kinh doanh của Bảo Việt đến năm 2020 
bao gồm:

''Trong bối cảnh kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu biến động khó lường, môi trường kinh doanh ở 
Việt Nam diễn biến phức tạp, với nhiều rủi ro tiềm ẩn. Bảo Việt đã chủ động thực hiện công tác dự báo, 
phân tích sự thay đổi của môi trường kinh doanh và nhận diện các cơ hội, thách thức đối với Bảo Việt 
trong ngắn, trung và dài hạn.''

CƠ HỘI, THÁCH THỨC Và RỦI RO đẾN NĂM 2020

C TCơ hội Thách thức

Yếu tố 
tác động chính Các nhân tố ảnh hưởng

Bảo hiểm
đầu tư dịch vụ 

tài chínhBHPNT BHNT

Triển vọng kinh tế 
vĩ mô 2018 -2020

Kinh tế vĩ mô phục hồi và bước vào chu kỳ 
tăng trưởng mới

Dòng vốn FDI gia tăng

Thu nhập bình quân đầu người cải thiện

Kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu hồi 
phục tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro

Nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng

Nợ xấu tiếp tục ở mức cao

Hội nhập quốc tế

Thúc đẩy hoạt động thương mại

Gia tăng dòng vốn FDI, ODA

Thị trường rộng lớn hơn

Gia tăng cạnh tranh

Yêu cầu xây dựng hệ thống quản lý rủi ro 
toàn diện

Tái cơ cấu thị trường 
tài chính - bảo hiểm

Thị trường phát triển ổn định lành mạnh 
và bền vững

Khuôn khổ pháp lý càng hoàn thiện tiếp 
cận với thông lệ quốc tế

Yêu cầu chuẩn hóa và tuân thủ các yêu 
cầu pháp lý

Cách mạng 
công nghiệp 4.0

Công nghệ phát triển mạnh mẽ

Cạnh tranh phát triển sản phẩm sáng tạo 
ứng dụng công nghệ

Yếu tố dân số- xã hội

Tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm/GDP thấp

Cơ cấu dân số vàng, tầng lớp trung lưu gia 
tăng nhanh chóng

Nhận thức và hiểu biết của người dân về 
bảo hiểm ngày càng tăng

Áp lực nghiên cứu kỹ thị trường

Biến đổi khí hậu

Xu thế chuyển giao rủi ro

Phát triển các sản phẩm tài chính vi mô

Ảnh hưởng đến môi trường sống, gia tăng 
bệnh tật
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CÁC RỦI RO TRọNG YẾU 

Tập đoàn Bảo Việt là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bảo hiểm - Đầu tư và Dịch vụ tài chính. Năm 2017, Tập 
đoàn Bảo Việt tiếp tục thực hiện quản lý rủi ro chủ động, gắn quản lý rủi ro vào mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày. 
Các rủi ro được nhận diện, đánh giá định kỳ và được báo cáo kịp thời đến Ban điều hành, Hội đồng quản trị bảo đảm 
việc kiểm soát những ảnh hưởng của rủi ro đến kết quả hoạt động kinh doanh, danh tiếng của Tập đoàn. Dưới đây là 
các rủi ro trọng yếu tác động đến các lĩnh vực hoạt động của toàn Tập đoàn.

NHậN dIỆN Và QUẢN LÝ CÁC RỦI RO TRọNG YẾU

 Hướng dẫn sử dụng ký hiệu:
Màu đỏ:  Mức độ rủi ro cao
Màu vàng:  Mức độ rủi ro trung bình
Màu xanh:  Mức độ rủi ro thấp

 : Xu hướng rủi ro tăng lên
	: Xu hướng rủi ro ổn định
  : Xu hướng rủi ro giảm

NHậN dIỆN   đO LƯỜNG, GIÁM SÁT Và QUẢN LÝ RỦI RO

•	 Doanh thu từ hoạt động kinh 
doanh bảo hiểm chiếm tỷ 
trọng lớn trong tổng doanh 
thu của Tập đoàn.

•	 Bảo Việt duy trì vị trí số một thị 
trường cả hai lĩnh vực bảo hiểm 
nhân thọ và bảo hiểm phi nhân 
thọ. Các chi phí bồi thường bảo 
hiểm bám sát các chỉ tiêu kế 
hoạch, nằm trong mức độ rủi ro 
có thể chấp nhận. 

•	 Giám sát, theo dõi định kỳ hàng tuần, tháng, quý 
cho ban điều hành và hàng quý tại các cuộc họp 
ALCO, RMC Tập đoàn và các Công ty con.

•	 Được quản lý thông qua:

 3 Áp dụng đầy đủ các quy trình trong tất cả các 

khâu của nghiệp vụ bảo hiểm.

 3 Cập nhật, điều chỉnh phí bảo hiểm căn cứ trên tỷ 

lệ kinh nghiệm (theo dữ liệu quá khứ).

 3 Áp dụng các giải pháp chuyển giao rủi ro.

 3 Đánh giá rủi ro tích tụ theo từng nghiệp vụ, 

nhóm sản phẩm, từng địa phương.

     NHậN dIỆN       đO LƯỜNG, GIÁM SÁT Và QUẢN LÝ RỦI RO

•	 Năm 2017, không phát sinh 
các khoản nợ xấu hoặc các 
khoản đầu tư trái phiếu, tiền 
gửi quá hạn. Tỷ trọng trái 
phiếu Chính phủ không có 
nhiều biến động trong năm 
2017, chiếm 88% tổng danh 
mục đầu tư trái phiếu. 

•	 Đo lường bằng số tiền mà khách hàng, đối tác không 
thể trả theo cam kết.

•	 Giám sát, theo dõi việc tuân thủ hạn mức định kỳ 
hàng tháng trong báo cáo rủi ro cho Ban điều hành 
và báo cáo RMC hàng quý. 

•	 Quản lý bằng hạn mức, mô hình đánh giá tín nhiệm 
nội bộ được RMC Tập đoàn thông qua.

•	 Tài sản đảm bảo của trái phiếu doanh nghiệp được 
theo dõi và đánh giá định kỳ.

NHậN dIỆN đO LƯỜNG, GIÁM SÁT Và QUẢN LÝ RỦI RO

•	 Lãi suất bình quân toàn danh mục 
đầu tư tiền gửi năm 2017 tăng so 
với năm 2016 do Tập đoàn tận dụng 
được cơ hội các ngân hàng tăng lãi 
suất vào các tháng cuối năm.

•	 Năm 2017, danh mục đầu tư cổ 
phiếu Tập đoàn tăng giá trị do 
TTCK Việt Nam có mức tăng trưởng 
ngoạn mục cả về điểm số lẫn giá trị 
giao dịch so với năm 2016. 

     

•	 Đo lường bằng thước đo Value at risk (VaR), 
phân tích độ nhạy lãi suất PVO1.

•	 Giám sát bằng hệ thống báo cáo định kỳ 
hàng tháng, báo cáo RMC và ALCO Tập đoàn 
hàng quý.

•	 Quản lý bằng các thước đo, kết hợp với 
phương pháp phân tích kịch bản.

NHậN dIỆN đO LƯỜNG, GIÁM SÁT Và QUẢN LÝ RỦI RO

•	 Rủi ro tích tụ có thể phát sinh từ danh 
mục đầu tư tài chính ngắn hạn và dài 
hạn gồm chứng khoán nợ, chứng 
khoán vốn; và từ hoạt động kinh 
doanh bảo hiểm. Rủi ro tích tụ luôn 
được đánh giá là một trong những rủi 
ro trọng yếu, tiềm tàng của danh mục 
rủi ro. Rủi ro tích tụ luôn được chú 
trọng quản lý, đảm bảo nằm trong 
hạn mức đầu tư được phê duyệt.

•	 Đo lường bằng cơ cấu tài sản, doanh thu, bồi 
thường theo đối tác khách hàng, theo lĩnh 
vực kinh doanh, theo địa bàn.

•	 Giám sát bằng hệ thống báo cáo hàng tháng 
cho Ban điều hành và hàng quý tại RMC Tập 
đoàn và Công ty con.

•	 Quản lý bằng hạn mức, quy trình, thủ tục 
phân quyền ra quyết định.

NHậN dIỆN đO LƯỜNG, GIÁM SÁT Và QUẢN LÝ RỦI RO

•	 Thanh khoản dòng tiền năm 2017 
toàn Tập đoàn được đảm bảo. 
Thanh khoản danh mục cổ phiếu 
niêm yết tăng mạnh trong năm 
2017 do thị trường chứng khoán 
tăng điểm.

•	 Đo lường bằng dự báo dòng tiền tài sản và 
trách nhiệm theo từng kỳ hạn, tỷ lệ tài sản 
thanh khoản cao.

•	 Giám sát, theo dõi định kỳ hàng quý tại các cuộc 
họp ALCO, RMC Tập đoàn và các công ty con.

•	 Quản lý bằng hạn mức, chỉ số GAP thanh 
khoản, và phân tích kịch bản.

RỦI RO 
TíN dỤNG

RỦI RO 
BẢO HIểM

Mức độ & Xu hướng

Mức độ & Xu hướng

Mức độ & Xu hướng

RỦI RO 
THỊ TRƯỜNG

Mức độ & Xu hướng

RỦI RO
THaNH KHOẢN

Mức độ & Xu hướng

RỦI RO TíCH TỤ

Là rủi ro liên quan đến tổn thất mà công ty bảo hiểm có thể phải gánh chịu do mức phí bảo 
hiểm không đủ để chi trả cho các sự kiện bảo hiểm.

Là rủi ro xảy ra tổn thất do khả năng trả nợ của bên vay hoặc đối tác có những 
thay đổi bất lợi.

Là rủi ro mà giá trị hợp lý của một công cụ tài chính thay đổi do sự biến động của các nhân 
tố chủ yếu như lãi suất, giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái hay giá cả hàng hóa.

Là nguy cơ không thực hiện được các cam kết tài chính đến hạn.

Là rủi ro tập trung hoạt động tín dụng hoặc các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
vào một hoặc một số đối tác, khách hàng, lĩnh vực kinh doanh, địa bàn ở mức độ có thể ảnh 
hưởng đến an toàn hoạt động của doanh nghiệp hoặc làm giảm khả năng duy trì các hoạt 
động kinh doanh chính của doanh nghiệp.
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CÁC RỦI RO TRọNG YẾU 

NHậN dIỆN đO LƯỜNG, GIÁM SÁT Và QUẢN LÝ RỦI RO

•	 Năm 2017, Tập đoàn xác định 

rủi ro liên quan hệ thống Công 

nghệ thông tin là một trong 

những rủi ro trọng tâm cần 

chú trọng quản lý. Rủi ro hệ 

thống công nghệ thông tin ảnh 

hưởng đến tính liên tục của 

hoạt động kinh doanh và thất 

thoát tài sản thông tin được 

đánh giá ở mức thấp.

•	 Đo lường bằng việc xem xét sự ảnh hưởng của các 

yếu tố rủi ro đến tính liên tục của hoạt động kinh 

doanh, ảnh hưởng về mặt tài chính, danh tiếng.

•	 Giám sát, theo dõi bằng các chỉ số hoạt động (KPI), 

báo cáo định kỳ hàng tháng, quý tùy từng lĩnh vực 

cho Ban lãnh đạo và RMC Tập đoàn.

•	 Quản lý bằng Khung quản lý rủi ro hoạt động, Quy 

chế An toàn thông tin, các quy định về an ninh bảo 

mật, các quy trình thủ tục giám sát, kiểm tra kiểm 

soát nội bộ.

NHậN dIỆN đO LƯỜNG, GIÁM SÁT Và QUẢN LÝ RỦI RO

•	 Trong năm 2017, rủi ro 
danh tiếng được kiểm 
soát tốt. Không có các sự 
kiện tạo ra hình ảnh tiêu 
cực cho tổ chức làm ảnh 
hưởng đến danh tiếng 
và suy giảm niểm tin của 
các bên liên quan. 

•	 Được đo lường bằng thái độ, phản ứng của các bên liên 
quan gồm chính quyền, báo chí, khách hàng, và người lao 
động.

•	 Được giám sát, theo dõi bằng các bài báo bởi cơ quan 
báo chí, các chỉ số từ trung tâm dịch vụ khách hàng.

•	 Được quản lý bằng các quy trình, thủ tục, sổ tay hướng dẫn, 
quy chế xử lý khủng hoảng truyền thông.

NHậN dIỆN đO LƯỜNG, GIÁM SÁT Và QUẢN LÝ RỦI RO

•	 Chiến lược kinh doanh 
tuân thủ các nguyên 
tắc phát triển bền 
vững, bảo vệ và thúc 
đẩy hiệu quả kinh 
doanh dồng thời tôn 
trọng các giá trị xã hội, 
cộng đồng.

•	 Đo lường bằng chỉ số tài chính và phi tài chính về 
mức độ ảnh hưởng.

•	 Giám sát theo dõi định kỳ hàng quý tại RMC 
Tập đoàn.

•	 Quản lý bằng quy trình, thủ tục, quy chế; thực hiện 
kiểm toán nội dung phát triển bền vững bởi kiểm 
toán độc lập và kiểm toán nội bộ.

Nhận diện đo lường, Giám sát và Quản lý rủi ro

•	 Kế hoạch năm bám sát 
chiến lược kinh doanh 
đã được phê duyệt. 
Bảo Việt tiếp tục khẳng 
định vị thế của doanh 
nghiệp hàng đầu trong 
lĩnh vực tài chính - bảo 
hiểm tại Việt Nam.

      Rủi ro chiến lược
•	 Đo lường bằng các chỉ số tài chính và phi tài chính của việc 

thực hiện chiến lược hàng năm.
•	 Giám sát, theo dõi bằng hệ thống báo cáo phân tích hàng 

tuần, tháng, quý của các nhân tố kinh tế vĩ mô, kết quả kinh 
doanh, kết quả thực hiện chiến lược cho Ban điều hành, Hội 
đồng quản trị.

•	 Quản lý bằng việc phân tích kịch bản của sự biến động các 
nhân tố kinh tế vĩ mô, nhân tố nội tại để xem xét tính khả 
thi của chiến lược hàng năm.

Mức độ & Xu hướng

Mức độ & Xu hướng

Mức độ & Xu hướng

Mức độ & Xu hướng

RỦI RO
HOẠT đỘNG

RỦI RO 
TUÂN THỦ

RỦI RO 
daNH TIẾNG

RỦI RO
CHIẾN LƯỢC

Mức độ & Xu hướng

RỦI RO 
PHÁT TRIểN
BỀN VỮNG

Là rủi ro gây ra tổn thất do các nguyên nhân như con người, sự hạn chế hoặc vận hành 
không hiệu quả của quy trình, hệ thống, các sự kiện khách quan bên ngoài.

Là rủi ro gây ra tổn thất từ hành vi vi phạm các nghĩa vụ tuân thủ bao gồm:
Rủi ro pháp lý: Là loại rủi ro phát sinh từ việc thực hiện không đúng và/hoặc không thực hiện 
các nghĩa vụ theo sự điều chỉnh của pháp luật và/hoặc quy định của Cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền.
Rủi ro vi phạm các quy định nội bộ: Là những rủi ro do không tuân thủ các quy định nội bộ 
của Tập đoàn Bảo Việt.

NHậN dIỆN đO LƯỜNG, GIÁM SÁT Và QUẢN LÝ RỦI RO

•	 Năm 2017, rủi ro tuân thủ 

được kiểm soát tốt. Không 

có các vụ việc vi phạm quy 

định nội bộ và quy định 

Pháp luật làm ảnh hưởng 

đến uy tín và thiệt hại về 

tài chính.

•	 Đo lường bằng dự báo khả năng xảy ra tranh 

chấp và các tổn thất, thiệt hại mà doanh nghiệp 

có thể phải gánh chịu trong trường hợp xảy ra 

tranh chấp.

•	 Giám sát, theo dõi định kỳ hàng quý tại các cuộc họp 

ALCO, RMC Tập đoàn và RMC Công ty con.

•	 Quản lý bằng việc xây dựng khung quản lý rủi ro 

tuân thủ: Quy chế Tuân thủ, Sổ tay tuân thủ của 

Tập đoàn Bảo Việt; xây dựng biểu đồ tuân thủ 

trong từng hoạt động của các Khối/Trung tâm, 

Phòng, Ban chức năng.

Là các rủi ro có thể phá hoại danh tiếng từ việc thiếu khả năng quản lý hoạt động, quản lý tài 
chính hoặc do quyết định sai trong hoạt động kinh doanh hoặc trong chiến lược kinh doanh.

Là rủi ro khi doanh nghiệp đề ra chiến lược phát triển không phù hợp với khả năng của 
doanh nghiệp; doanh nghiệp không có khả năng nhận biết và phản ứng một cách phù 
hợp với các cơ hội và thách thức phát sinh do tình hình thị trường thay đổi.

Là rủi ro mà các hoạt động, các sản phẩm, dịch vụ tài chính của doanh nghiệp tác động 
tiêu cực đến con người, môi trường, xã hội.
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Rõ ràng các hoạt động của con người đã gây tác động rộng rãi hơn lên cả hành tinh, làm suy thoái các hệ sinh thái tự 
nhiên, cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, gây ô nhiễm không khí, nước, đất…, và đặc biệt 
đã làm cho khí hậu toàn cầu bị biến đổi. Bão tố, lũ lụt, hạn hán bất thường đang tăng dần lên, cả về tần số và mức độ, 
gây thiệt hại về nhiều mặt ở tất cả các vùng trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Hiện nay dân số thế giới đã đạt ngưỡng gần 8 tỷ người và sau này còn có thể tăng nhiều hơn nữa. Một lượng lớn tài 
nguyên thiên nhiên toàn cầu sẽ được huy động để duy trì sự tồn tại và phát triển của số dân này. Do vậy, việc kiến tạo 
và duy trì một hệ sinh thái bền vững cần có sự chung tay của tất cả chúng ta.

VIỆT NaM đỨNG THỨ 5 TRÊN TOàN CầU VỀ THIỆT HẠI dO BIẾN đổI KHí HậU

Theo thống kê rủi ro lâu dài do biến đổi khí hậu, Việt Nam đứng thứ 5 trên toàn cầu về thiệt hại do biến đổi khí hậu và 
thiên tai gây ra. Trung bình mỗi năm có hàng trăm người thương vong và thiệt hại về kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra 
khoảng 1, 9 tỷ USD.  Những thiệt hại của biến đổi khí hậu đối với nền kinh tế của quốc gia gây ra rủi ro cho hoạt động 
kinh doanh của Bảo Việt xét ở khía cạnh thu nhập của người dân giảm và các ưu tiên dành cho bảo hiểm có thể được 
thay thế cho những nguy cơ khác cấp bách hơn của khách hàng nhằm phục vụ cho các mục tiêu ngắn hạn.

Năm 2017, thiên tai xuất hiện dày đặc về tần suất, khốc liệt về cường độ, gia tăng tính dị thường của thời tiết và ghi 
nhận nhiều kỷ lục. 

Điện năng, sản xuất 
tạo ra nhiệt

25%

Các tòa nhà
(hệ thống sưởi, nấu ăn) 

6,4%

heat trapped 
by GHGs

Năng lượng khác (lọc dầu ...)
9,6%

Vận tải
14%

Công nghiệp

21%

Tia nắng Mặt trời

Khí quyển

Nông, lâm nghiệp,
sử dụng đất vào các mục đích khác

24%

Các nguồn thải khí
GHG do con người gây ra

tính bằng %

Heat trapped
by GHGs

Sức nóng phản 
xạ trở lại vào 
không gian

10%

90%

Tỷ lệ thiệt hại do thiên tai năm 2017

Bão số 12

Bão số 10

Hai trận lũ quét sạt lở đất

Các thiên tai khác
11,4 %

32,2 %

18,3 %

38,1%

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

15 ngàn 16 ngàn

30 ngàn

2,8 ngàn

8,1 ngàn

39,7 
ngàn

60 ngàn

Ước tính thiệt hại do thiên tai 
Đơn vị: Tỷ đồng

CÁC ẢNH HƯởNG TỪ XU HƯớNG PHÁT TRIểN 
BỀN VỮNG TớI BẢO VIỆT 

“Trong xu hướng phát triển bền vững, Bảo Việt nhìn nhận một số rủi ro và thách thức có thể tác động tới hoạt 
động của Bảo Việt. Các thách thức và rủi ro này được đánh giá theo mức độ ảnh hưởng tới hoạt động kinh 
doanh của Bảo Việt và lợi ích của các bên liên quan.”

THÁCH THỨC TỪ Sự MấT CÂN BằNG HỆ SINH THÁI Và BIẾN đổI KHí HậU

Sự MấT CÂN BằNG HỆ SINH THÁI TÁC đỘNG NGHIÊM TRọNG TớI TRÁI đấT Và CON NGƯỜI

Biến đổi khí hậu là một thách thức lớn, tác động mạnh mẽ đến sản xuất, đời sống và môi trường. Nhiệt độ tăng, mực 
nước biển dâng gây ngập lụt, nhiễm mặn nguồn nước, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và các hoạt 
động kinh tế - xã hội. Biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ làm thay đổi toàn diện, sâu sắc quá trình phát triển và  an  ninh  
toàn  cầu,  đòi  hỏi  mỗi  quốc  gia,  lãnh  thổ  và từng địa phương phải có phương án ứng phó.

Hội nghị COP21 về phòng chống biến đổi khí hậu diễn ra tại Paris với sự tham gia của 196 quốc gia. Việt Nam - một 
trong những nước sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu - đã cam kết cắt giảm 8% lượng khí thải nhà kính 
vào năm 2030.

Theo Đánh giá Hệ Sinh thái Thiên Niên kỷ thì trong hơn 50 năm qua con người đã làm thay đổi hệ sinh thái thanh 
chóng và mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về thực phẩm, nước ngọt, gỗ, sợi và nhiên liệu đã tạo ra sự 
phồn thịnh về kinh tế và xã hội loài người nhưng đồng thời cũng làm suy thoái các Hệ sinh thái và các dịch vụ của 
chúng trên Trái Đất.
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KỊCH BẢN BIẾN đổI KHí HậU Và CÁC BIỆN PHÁP ỨNG PHó

Theo kịch bản biến đổi khí hậu vào cuối thế kỷ này (năm 2100), nhiệt độ trung bình của nước ta sẽ tăng 2-3 độ C, sẽ có 
10% dân số của Việt Nam sẽ chịu tác động trực tiếp từ biến đổi khí hậu, thiệt hại hàng năm cũng mất khoảng 9% GDP. 

Với hơn 130 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ,  phi  nhân  thọ  
cung  cấp  cho  17  triệu  khách  hàng trên toàn quốc, Bảo 
Việt đối diện với các thách thức từ biển  đổi  khí  hậu  gây  
ra  cho  sức  khỏe  con  người,  biến đối khí hậu có thể 
gián tiếp gây ra tử vong và bệnh tật cho người dân và gây 
thiệt hại tài sản của cá nhân và doanh nghiệp.

Thiên tai lũ lụt khiến con người mất nơi cư trú, thiếu lương 
thực và nước sạch gây gia tăng dịch bệnh

Thiên tai lũ lụt với những cơn bão mạnh hơn nhiều lần 
gây  ra  thiệt  hại  tài  sản  và  con  người,  điển  hình  là  
trận lũ tại Sơn La, Khánh Hòa trong năm 2017 vừa qua. 
Biến đổi  khí  hậu  tác  động  gián  tiếp  lên  sức  khỏe  con  
người thông  qua  nguồn  gây  bệnh,  làm  tăng  khả  năng  
bùng phát và lan truyền các bệnh dịch, gây ra các rủi ro 

từ gói bảo hiểm y tế và bảo hiểm sức khỏe của Bảo Việt. 
Các rủi ro về con người, tài sản cũng ảnh hưởng tới Bảo 
Việt với các chi phí bồi thường gia tăng.

Ngập úng, thiếu nước ngọt và xâm nhập mặn gây rủi ro cho 
bảo hiểm nông nghiệp và thủy sản

Lượng mưa tăng lên cùng với mực nước biển dâng gây 
ra hiện tượng ngập úng và xâm nhập mặn tại các vùng, 
đặc biệt là các vùng như Đồng bằng Sông Cửu Long. Việc 
này ảnh hưởng đến canh tác nông nghiệp của bà con khi 
cây trồng ngập úng; sản lượng từ nuôi trồng thủy sản bị 
giảm sút do nhiễm mặn… Những thiệt hại này là nguy cơ 
lớn ảnh hướng đến sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp và 
bảo hiểm thủy sản của Bảo Việt.

+ 0.850 C

Đại dương ấm lên
+ 0.440 C Từ năm 1971

Thời tiết khắc nghiệt
Hạn hán, lụt lội, bão các 

đợt nóng, cháy rừng

Lan rộng các tác nhân 
gây bệnh

Ví dụ muỗi

Rừng bị tàn phá
Ví dụ Amazon, Indonesia

Mất bể Carbon, nhiều loài 
biến mất

+  19 cms
Từ năm 1901

và tăng nhanh

Ví dụ Papua New Guinea , 
Hawaii, Anh

400 triệu người 
sống ở nơi chỉ cao 
hơn 1m so với mực 

nước biển

Ví dụ số gấu Bắc cực 
giảm 40% ở Alaska 

kể từ năm 2001

Đất đóng băng vĩnh 
cửu bị ấm lên
Ví dụ Alaska

Siberia,Tây Tạng

Biển ở hai cực băng tan
13,3 % giảm trong mùa hè 

mỗi  thập kỷ từ năm 1979

Tình trạng sa mạc hóa
Ví dụ: Sahel, Gobi

Rối loạn các loài
Ví dụ thay đổi về hoạt động 

thụ phấn, ấp

Ảnh hưởng với xã hội 
loài người

Thiếu thốn 
nước ngọt

Thiếu 
lương thực

Nguy cơ sức khỏe
Ví dụ tử vong do 
các đợt nóng

Thất thoát về kinh tế
Ví dụ mùa màng, 
nguồn cá, du lịch: 
thiệt hại do bão

Nguy cơ tỵ nạn khí 
hậu tới 22 triệu vào 
năm 2013 (UN)

Mùa bất thường

Tình trạng acid hóa đại 
dương +26% kể từ Cách 

mạng Công nghiệp

Mất bể Carbon
Ví dụ khả năng hấp thụ Co2

Những khu vực thấp 
bị nhấn chìm

Xói mòn bờ biển

Mực nước biển

Mất nơi trú ngụ/
Các loài biến mất

20% san hô bị phá hủy và
không thể khôi phục

Sông băng bị 
ảnh hưởng
như Green-

land,Bắc Cực

Hạn hán và giá rét kéo dài làm thiệt hại cây trồng vật nuôi, 
gia tăng nguy cơ cháy nổ

Năm 2017, một số đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt 
cao kỷ lục và các đợt giá rét kéo dài ở Bắc Bộ đến Nam 
Trung  Bộ  khiến  hơn  160.000  ha  diện  tích  hoa  màu,  
rau màu bị thiệt hại, hơn 150.000 ha diện tích rừng hiện 
có bị ảnh hưởng và hơn 48.000 gia súc, gia cầm bị chết. 
Hạn hán  kéo  dài  làm  gia  tăng  các  nguy  cơ  cháy  
rừng,  cháy nổ các nhà máy. Đây cũng là rủi ro cho Bảo 
Việt khi thực hiện bảo hiểm về lâm nghiệp hay bảo hiểm 
nhà xưởng cho doanh nghiệp.

Chính  vì  vậy,  việc  thích  nghi  và  ứng  phó  với  biến  đổi 
khí  hậu  là  vấn  đề  cấp  bách  mang  tính  toàn  cầu.  Biến 

đổi  khí  hậu  đã  là  thách  thức  thực  sự  nhưng  đây  cũng 
có thể là cơ hội nếu biết khai thác, tận dụng. Nắm bắt 
vấn đề này, Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược quốc gia 
về biến đổi khí hậu. Đây là cơ hội để mở ra việc thúc đẩy 
hợp tác toàn cầu, đa phương, song phương, qua đó tiếp 
cận, hình thành các cơ chế mới để tiếp nhận hỗ trợ tài 
chính và chuyển giao công nghệ từ các nước phát triển.

Để  làm  được  điều  này  cần  sự  quyết  tâm  của  Chính 
phủ, sự hỗ trợ của quốc tế và đặc biệt là sự chung tay 
của  cộng  đồng  doanh  nghiệp  trong  việc  đẩy  mạnh 
sử dụng nguồn năng lượng xanh, thay thế cho nhiên liệu  
hóa  thạch.  Bảo Việt nhìn nhận trách nhiệm của mình 
trong việc chung tay giải quyết các thách thức góp phần 
giảm nhẹ thiệt hại và hậu quả của biến đổi khí hậu.

CÁC ẢNH HƯởNG TỪ XU HƯớNG PHÁT TRIểN 
BỀN VỮNG TớI BẢO VIỆT
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VIệT NAM NằM TRONG NHÓM qUốC GIA Bị ảNH HưởNG NGHIêM TRọNG 
NHấT Vì BIếN ĐổI KHí HậU

Theo báo cáo của German Watch (tổ chức phi lợi nhuận) tại Hội nghị Liên Hiệp 
quốc về Biến đổi khí hậu, Việt Nam đứng thứ 5 trong số 10 quốc gia bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng nhất bởi biến đổi khí hậu. Trung bình mỗi năm có hàng trăm người 
thương vong và thiệt hại về kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra khoảng 1,9 tỷ USD 
tương đương 1,3% GDP.  Tính riêng năm 2017, thiên tai ở Việt Nam làm 389 người 
chết, mất tích; 668 người bị thương, thiệt hại ước tính gần 60.000 tỷ đồng. Những 
thiệt hại của biến đổi khí hậu lên nền kinh tế quốc gia gây ra rủi ro cho hoạt động 
kinh doanh của Bảo Việt xét ở khía cạnh thu nhập của người dân giảm và các ưu 
tiên dành cho bảo hiểm có thể được thay thế cho những nguy cơ khác cấp bách 
hơn của khách hàng nhằm phục vụ cho các mục tiêu ngắn hạn. 

TìNH HìNH BồI THƯỜNG dO THIÊN TaI NĂM 2017

Theo báo cáo của các công ty bảo hiểm hàng đầu thế giới, không có thảm họa 
thiên nhiên nào tác động đến nhiều người như lũ lụt, đồng thời lũ lụt đã trở 
thành đối thủ của động đất và lốc xoáy, nếu xét về thiệt hại kinh tế.

Bảo hiểm tài sản và thiệt hại cụ thể đối với cơn bão số 12, tổn thất chịu trách 
nhiệm bảo hiểm ước khoảng 1.514 tỷ đồng (thuộc trách nhiệm của 22 doanh 
nghiệp bảo hiểm), trong đó tại Khánh Hòa tổn thất chịu trách nhiệm bồi thường 
là khoảng 1.000 tỷ đồng. Riêng đối với Bảo hiểm Bảo Việt, tại Khánh Hòa có hơn 
400 khách hàng bị thiệt hại với số tiền thuộc trách nhiệm bồi thường là khoảng 
470 tỷ đồng. 

Mặc dù thị trường bảo hiểm có sự tham gia của các nhà tái bảo hiểm nước ngoài, 
trách nhiệm bồi thường của các công ty bảo hiểm trong nước được giảm bớt, 
song trong bối cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu có nhiều diễn biến phức tạp, 
các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam sẽ chịu sự ảnh hưởng lớn khi các doanh 
nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài thu hẹp và thắt chặt phạm vi bảo hiểm.

BÃO SỐ 12 (daMREY)

470 TỶ đồNG
TổN THấT CHỊU TRÁCH  

NHIỆM BồI THƯỜNG 
 CỦa BẢO HIểM BẢO VIỆT

BÃO SỐ 12 (daMREY)

1.514 
TỶ đồNG

TổN THấT CHỊU TRÁCH 
NHIỆM BồI THƯỜNG

60.000 
TỶ đồNG 

THIỆT HẠI dO THIÊN TaI 
NĂM 2017

BÃO SỐ 10 (dOKURI)

 11.000 
TỶ đồNG 
THIỆT HẠI 

43 NGƯỜI
MấT TíCH 

Và BỊ THƯƠNG

BÃO SỐ 12 (daMREY)

 20.000 
TỶ đồNG
THIỆT HẠI

Ngoài các thiệt hại về tài sản vật chất như nhà xưởng, máy 
móc, thiết bị, tàu bè, vật nuôi..., các trận mưa bão và lũ quét 
trong năm 2017 đã gián tiếp tác động lên sức khỏe con người 
thông qua nguồn lây bệnh, làm tăng khả năng bùng phát và 
lan truyền của các dịch bệnh, gây ra các rủi ro đối với gói bảo 
hiểm y tế và bảo hiểm sức khỏe của các công ty bảo hiểm phi 
nhân thọ nói chung và của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt nói 
riêng, khiến chi phí bồi thường có thể tăng cao.  

Là Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, đầu tư 
và dịch vụ tài chính, trong đó, kinh doanh bảo hiểm là 
một trong các lĩnh vực cốt lõi, hoạt động kinh doanh bảo 
hiểm của Tập đoàn Bảo Việt được triển khai trên khắp các 
tỉnh/thành phố trong cả nước, đồng thời cũng là ngành 
kinh doanh gián tiếp chịu tác động mạnh từ biến đổi khí 
hậu. Thiên tai có thể gây ra những tổn thất về kinh tế, 
gia tăng tỷ lệ bồi thường các tổn thất về con người, sức 
khỏe và tài sản… có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến 
hoạt động kinh doanh của các công ty con của Tập đoàn 
là Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ và Tổng công ty Bảo 
hiểm Bảo Việt, điều này có thể tác động đến việc thực 
hiện mục tiêu chiến lược của Tập đoàn. Với hơn 130 sản 
phẩm bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ cung cấp cho 17 
triệu khách hàng trên toàn quốc, Bảo Việt đang phải đối 
diện với các thách thức to lớn từ biển đổi khí hậu.

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà tăng trưởng, nhu cầu 
về bảo hiểm của người dân ngày càng lớn. Nhận thức của 
người dân và các tổ chức kinh tế về vai trò của bảo hiểm 
trong việc hỗ trợ ổn định cuộc sống, phát triển bền vững 
ngày càng được nâng cao sẽ thúc đẩy nhu cầu sử dụng 
sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm..., tạo ra những cơ hội lớn 
cho các doanh nghiệp bảo hiểm. Cùng với những chính 
sách mới được ban hành của Chính phủ về bảo hiểm 
(ví dụ bảo hiểm tài sản công, bảo hiểm thiên tai…), thị 
trường bảo hiểm sẽ có thêm nhiều yếu tố tích cực thúc 
đẩy sự phát triển, tạo ra những cơ hội lớn cho doanh 
nghiệp bảo hiểm.

CÁC ẢNH HƯởNG TỪ XU HƯớNG 
PHÁT TRIểN BỀN VỮNG TớI BẢO VIỆT
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Nhận diện rủi ro biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tập 
đoàn

Mức độ tác động về 
mặt tài chính

Biến đổi khí hậu đã và đang tác động rất xấu đến hoạt động phát triển kinh 
tế, xã hội và môi trường, cản trở không nhỏ đến sự phát triển bền vững của 
toàn bộ nền kinh tế và các doanh nghiệp trong mọi ngành nghề kinh doanh.

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành phụ thuộc nhiều vào nguồn tài 
nguyên thiên nhiên như nông nghiệp, đánh bắt thủy hải sản, lâm nghiệp, chăm sóc sức 
khỏe, bất động sản, du lịch... Bảo Việt cung cấp các sản phẩm bảo hiểm đa dạng với các 
ngành nghề khác nhau. Do đó, khi các tổn thất do biến đổi khí hậu xảy ra đối với các 
ngành nghề nói trên, sẽ làm gia tăng chi phí bồi thường, ảnh hướng đến kết quả kinh 
doanh của doanh nghiệp bảo hiểm. Đây là một trong những rủi ro trọng yếu và có xu 
hướng gia tăng nên định kỳ được theo dõi, rà soát.

Biến động bất thường của biến đổi khí hậu ngày càng khó dự báo nên sẽ làm sai lệch 
các giả định khi xây dựng chiến lược, tính phí bảo hiểm. 

Hệ thống văn phòng, trụ sở làm việc, sự an toàn của cán bộ, nhân viên trong hệ thống 
Bảo Việt, cũng như cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin có thể bị ảnh hưởng bởi sự kiện 
thiên tai, lũ lụt làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của Bảo Việt. 

Chuỗi cung ứng các sản phẩm, dịch vụ của các nhà cung cấp của Bảo Việt có thể 
bị ảnh hưởng bởi rủi ro thiên tai làm mất khả năng cung cấp các sản phẩm dịch vụ 
đúng cam kết, cũng như các nghĩa vụ thanh toán cho Bảo Việt.

Nhận diện các cơ hội của Bảo Việt từ rủi ro biến đổi khí hậu
Mức độ tác động về 
mặt tài chính

Nhận thức của người dân và các tổ chức kinh tế về vai trò của bảo hiểm trong 
việc hỗ trợ phát triển bền vững doanh nghiệp, ổn định cuộc sống người dân ngày 
càng được nâng cao sẽ thúc đẩy nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm.

Những chính sách mới của Chính phủ về bảo hiểm (ví dụ bảo hiểm tài sản công, bảo 
hiểm nông nghiệp, bảo hiểm cho các tàu khai thác hải sản xa bờ, bảo hiểm thiên 
tai…) được ban hành, sẽ là một yếu tố tích cực vừa thúc đẩy thị trường phát triển vừa 
tạo ra những cơ hội lớn cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Bảo Việt là đơn vị tiên phong xây dựng và cung cấp các sản phẩm tiên tiến cũng như 
các dịch vụ chuyên biệt đối với những rủi ro do biến đổi khí hậu, góp phần bảo đảm 
ổn định kinh tế và đời sống cho khách hàng.

RỦI RO Và CƠ HỘI TỪ BIẾN đổI KHí HậU đỐI VớI HOẠT đỘNG KINH dOaNH 

R

R

R

R

C

C

C

Chú thích: 

   :  mức độ cao C : cơ hội

   :  mức độ trung bình R : rủi ro

   :  mức độ thấp 

Năm 2017, để kiểm soát rủi ro do biến đổi khí hậu, Bảo Việt đã thực hiện đa dạng hóa danh mục đầu tư, kinh doanh, 
sử dụng các hình thức chuyển giao rủi ro như tái bảo hiểm, đồng bảo hiểm, duy trì nguồn tài chính vững mạnh, đảm 
bảo biên khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Bảo Việt luôn chủ động nắm bắt các cơ hội kinh 
doanh, xây dựng và triển khai các sản phẩm bảo hiểm, dịch vụ tài chính mới, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân lựa chọn sản 
phẩm bảo vệ phù hợp.

Biện pháp kiểm soát rủi ro do biến đổi khí hậu

Kiểm soát 
rủi ro do biến đổi 

khí hậu

Cập nhật
đón đầu xu thế

Phát triển 
sản phẩm dịch vụ 

phù hợp

Đảm bảo 
năng lực 
tài chính

Chuyển giao
rủi ro

Đa dạng hóa 
danh mục đầu tư
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ẢNH HƯởNG TỪ XU HƯớNG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Sự phát triển của công nghệ sẽ thay đổi cách thức quản lý và vận hành của doanh nghiệp, tối ưu hóa các 
nguồn lực và hỗ trợ giảm thiểu các tác động đến môi trường. Năm 2017, Bảo Việt đã xây dựng chiến lược 
chuyển đổi trên nền tảng kỹ thuật số và bước đầu triển khai chiến lược này theo xu hướng của cuộc Cách 
mạng công nghiệp 4.0 và các xu hướng công nghệ InsurTech. Năm 2018, Bảo Việt sẽ tiếp tục tập trung đầu 
tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại, đẩy mạnh triển khai các dự án công nghệ 
thông tin trọng điểm nhằm xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh bền vững trên cơ sở ứng dụng công nghệ 
để giảm thiểu các tác động đến môi trường và hệ sinh thái tự nhiên.

NHậN dIỆN CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ( CMCN 4.0)

Thuật ngữ “công nghiệp 4.0” bắt nguồn từ một dự án trong chiến lược công nghệ cao của Đức (Industrie 4.0), nhằm tăng 
khả năng giao tiếp và kết nối của những cỗ máy, thiết bị, máy cảm biến và con người với nhau qua mạng lưới internet.

Lịch sử đã ghi nhận 3 cuộc cách mạng công nghiệp chính thức, làm thay đổi toàn bộ nền sản xuất và các điều kiện kinh 
tế - xã hội của thế giới. Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất được đánh dấu bằng sự ra đời của máy hơi nước. Cuộc 
cách mạng thứ 2 là sự xuất hiện của điện năng, lần thứ 3 là sự bùng nổ của tin học và tự động hóa. Cách mạng lần thứ 
4 là sự kết hợp các công nghệ lại với nhau từ không gian mạng, Internet vạn vật và điện toán đám mây. Qua đó, người 
ta tạo ra những nhà máy thông minh với hệ thống máy móc tự kết nối, tự tổ chức và quản lí. Đây còn được gọi là cuộc 
cách mạng số vì chúng ta sẽ được chứng kiến công cuộc “số hóa” thế giới hiện thực, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ 
thuật số và sinh học.

Những động lực chính của cuộc cách mạng công nghiệp mới này là sự thay đổi trong kỳ vọng của người dùng, cùng 
với sự hội tụ của các công nghệ mới như Internet of things ( IOT), robot cộng tác, in ấn 3D và điện toán đám mây, cùng 
sự xuất hiện các mô hình kinh doanh mới. Thế giới đang chứng kiến hàng loạt những đột phá khoa học và tiến bộ công 
nghệ, đây là những xu hướng và động lực dẫn dắt Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0. 

XU HƯớNG CÔNG NGHỆ TRONG NGàNH BẢO HIểM: INSURTECH (INSURaNCE TECHNOLOGY) - THUậT NGỮ dÙNG 
để CHỈ XU HƯớNG ỨNG dỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGàNH BẢO HIểM

Các công ty bảo hiểm đứng trước một sự thay đổi lớn, tuy nhiên bất chấp những xu hướng mới này, hiện mới chỉ có 
43% các công ty bảo hiểm tuyên bố họ đặt FinTech là trọng tâm chiến lược, nhưng chỉ có 28% có quan hệ đối tác với các 
công ty FinTech và thậm chí ít hơn 14% tham gia tích cực vào các chương trình đầu tư mạo hiểm và / hoặc nghiên cứu 
phát triển Fintech (Nguồn PWC Global Fintech Survey 2016).

Các công ty bảo hiểm hiện đang tập trung vào việc bắt kịp với đối thủ cạnh tranh xung quanh tâm điểm khách hàng 
và các xu hướng hiện tại đang thiếu cơ hội để trở nên chủ động. Các công ty bảo hiểm cần phải tạo ra một thông điệp 
rõ ràng và nhất quán thể hiện sự sẵn sàng của họ để hoạt động trong không gian InsurTech mới và chỉ có cách tiếp cận 
như vậy mới có thể là người tiên phong trong kỷ nguyên bảo hiểm mới.

(Nguồn: The Digital Insurer)

10 XU HƯớNG CỦa INSURTECH

Insurtech trend # 1 - Tự động hoá sẽ thay thế nỗ lực của con người trong toàn bộ chuỗi giá trị bảo hiểm

Insurtech trend # 2 - Phí bảo hiểm sẽ trở nên cá nhân hóa cao nhờ công nghệ hiểu biết khách hàng hơn

Insurtech trend # 3 - Kỷ nguyên blockchain đã bắt đầu và sẽ có sự chuyển đổi nhanh chóng từ tập trung 
sang phân tán

Insurtech trend # 4 - Bảo hiểm truyền thống và công ty công nghệ mới sẽ được kết hợp tất yếu.

Insurtech trend # 5 - Ứng dụng kỹ thuật số vào cuộc sống sẽ làm thay đổi mối quan hệ giữa công ty bảo 
hiểm và khách hàng

Insurtech trend # 6 - Hợp đồng bảo hiểm trọn gói tích hợp

Insurtech trend # 7 - Các mô hình mới sử dụng kỹ thuật số sẽ thách thức chuỗi giá trị bảo hiểm truyền thống

Insurtech trend # 8 – Mô hình của công ty lemonade đã đặt ra tốc độ trong insurtech 2.0

Insurtech trend # 9 - Giải quyết khiếu nại sẽ trở thành dịch vụ tự động, tự phục vụ và nhanh chóng trả tiền 
cho khách hàng

Insurtech trend # 10 - Công nghệ ngăn ngừa tổn thất sẽ trở thành một đặc điểm chính trong sản phẩm 
bảo hiểm

Với làn sóng Cách mạng công nghiệp 4.0 và với các xu hướng công nghệ trong ngành bảo hiểm, Bảo Việt nhận thức 
rõ tầm quan trọng của Công nghệ thông tin trong hoạt động của mình và tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin theo các xu hướng công nghệ trong ngành bảo hiểm. 
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GắN KẾT MỤC TIÊU TOàN CầU VỀ PHÁT TRIểN BỀN VỮNG (SdGs) TRONG HOẠT đỘNG CỦa 
dOaNH NGHIỆP

Những thỏa thuận mang tính lịch sử về phát triển bền vững lần đầu tiên đạt được vào năm 2015 tại Hội nghị Thượng 
đỉnh Liên Hợp quốc về Phát triển bền vững. Hội nghị thông qua Chương trình nghị sự 2030 với trọng tâm là các 
Mục tiêu Phát triển bền vững cho giai đoạn 2015 – 2030, trong đó nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong việc 
hiện thực hoá các mục tiêu phát triển bền vững. Các công ty có thể đóng góp vào quá trình này thông qua những 
hoạt động cốt lõi của họ và Liên Hợp quốc kêu gọi các công ty trên toàn thế giới đánh giá tác động của mình, đặt ra 
những mục tiêu tham vọng với quyết tâm mạnh mẽ và công bố kết quả thực hiện một cách minh bạch.

Theo báo cáo của Ủy ban Kinh doanh và Phát triển bền vững, các doanh nghiệp theo đuổi mô hình kinh doanh phát 
triển bền vững đang phát triển ngày càng mạnh mẽ và mang lại giá trị ngày càng lớn cho cổ đông. Việc các doanh 
nghiệp và các quốc gia hoàn thành 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc (còn được gọi là Mục tiêu 
toàn cầu về phát triển bền vững) sẽ tạo ra một thế giới bền vững toàn diện: Xã hội công bằng, môi trường an toàn, 
kinh tế thịnh vượng, hòa nhập và dễ tiên đoán hơn. Do vậy, nếu doanh nghiệp không nắm bắt cơ hội và không gắn 
kết việc thực hiện các mục tiêu này trong chiến lược và hoạt động kinh doanh thì sẽ bỏ lỡ những cơ hội đang mở ra 
cho chính các doanh nghiệp. Bằng Chương trình Nghị sự 2030, những thách thức của sự phát triển kinh tế - xã hội 
toàn diện sẽ được giải quyết, tính bền vững của môi trường cũng sẽ được đảm bảo và quản trị tốt.

Mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững của Liên Hợp quốc đến năm 2030 gồm 17 mục tiêu như sau:

Xóa nghèo

CHUNG TaY TRIểN KHaI KẾ HOẠCH HàNH đỘNG QUỐC GIa VỀ PHÁT TRIểN BỀN VỮNG TẠI 
VIỆT NaM đẾN NĂM 2030

Trên cơ sở 17 mục tiêu chung và 169 mục tiêu cụ thể của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của 
Liên Hợp quốc, căn cứ vào điều kiện thực tiễn, khả năng, ưu tiên phát triển của Việt Nam trong từng giai đoạn, kế 
thừa các chiến lược, chính sách, chương trình kế hoạch phát triển hiện hành chủ yếu, quan trọng của quốc gia, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xác định các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với Việt Nam 
và xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự  2030. 

KẾ HOẠCH HàNH đỘNG QUỐC GIa 

Duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ,
•	 Công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, 
•	 Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, 
•	 Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 
•	 Bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển, 

xây dựng xã hội hòa bình, thịnh vượng, bao trùm, dân chủ, công bằng, văn minh và bền vững.

“Bảo Việt hiểu rằng để xây dựng nên một tương lai tốt đẹp, cần sự nỗ lực của tất cả chúng ta từ ngày hôm 
nay, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò như một nhân tố tích cực trong việc hiện thực hóa tương lai này. 
Và để làm được, chúng tôi cũng cần xây dựng lộ trình cụ thể nhằm bù đắp lại những thiếu hụt về nguồn lực 
tài nguyên mà con người đã khai thác quá mức trong quá khứ và trong hiện tại để chung tay bảo vệ hệ sinh 
thái tự nhiên và  kiến tạo hệ sinh thái kinh doanh bền vững."

NÂNG CAO NHậN THỨC
Nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội về phát triển bền vững 
và các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam;

Tăng cường và huy động các nguồn tài chính trong và ngoài nước để triển 
khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia;

Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các Bộ, ngành, địa 
phương, cơ quan, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể xã hội, 
cộng đồng dân cư, các đối tác phát triển trong thực hiện các mục tiêu 
phát triển bền vững;

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành, sự phối hợp giữa các cơ 
quan chủ trì và cơ quan phối hợp, các tổ chức chính trị, xã hội, hiệp hội ngành 
nghề, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, sự phối hợp giữa các 
cơ quan Trung ương và địa phương trong triển khai thực hiện các mục tiêu 
phát triển bền vững, đảm bảo tính tích hợp và lồng ghép của các mục tiêu;

GẮN KếT SỰ THAM GIA 
CỦA XÃ HỘI

HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC

TĂNG CưỜNG CHỈ ĐẠO, 
PHốI HỢP

TĂNG CưỜNG 
HỢP TÁC qUốC Tế

Tăng cường hợp tác quốc tế trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát 
triển bền vững quốc gia, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ 
quốc tế cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Là một trong những Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, Bảo Việt nhận thức rõ vai trò không chỉ là 
đầu tàu kinh tế mà còn là doanh nghiệp tiên phong trong việc tuyên bố và hiện thực hóa Chiến lược Phát triển bền 
vững bằng các hành động cụ thể trong việc ra quyết định kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng hiệu quả về kinh tế, 
bảo vệ môi trường, góp phần bảo đảm sự bình an và phát triển cộng đồng trên cơ sở nắm bắt các xu hướng quốc 
tế, chung tay triển khai kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững và đón đầu các cơ hội trên thị trường.

“HOàN THàNH CÁC MỤC TIÊU TOàN CầU TẠO Ra CƠ HỘI TRỊ GIÁ íT NHấT 12 NGHìN TỶ USd”

Hoàn thành các Mục tiêu Toàn cầu mở ra cơ hội thị trường trị giá ít nhất 12 nghìn tỷ USD được Ủy ban Kinh doanh và 
Phát triển bền vững khảo sát, chiếm khoảng 60% giá trị của nền kinh tế thực và có vai trò rất quan trọng trong việc 
thực hiện các Mục tiêu Toàn cầu. Để nắm bắt được tất cả các cơ hội, doanh nghiệp cần phải theo đuổi sự phát triển 
bền vững về xã hội và môi trường một cách mạnh mẽ và rõ ràng như cách họ theo đuổi thị phần và giá trị cổ đông. 
Càng nhiều doanh nghiệp tham gia trong quá trình này ngay từ bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau trở thành một lực 
lượng hùng mạnh và sớm đạt được những mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn. 

Giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia

CÁC ẢNH HƯởNG TỪ XU HƯớNG 
PHÁT TRIểN BỀN VỮNG TớI BẢO VIỆT



G
RI

 1
00

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2017
KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI BỀN VỮNG68 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2017

KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI BỀN VỮNG
69

đỊNH HƯớNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIểN BỀN VỮNG CỦa BẢO VIỆT

đỊNH HƯớNG

Bảo Việt luôn gắn liền tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội - ba yếu tố đóng vai trò nền tảng 
cho thành công lâu dài của Bảo Việt.Trong đó, mục tiêu kinh tế là mục tiêu quan trọng nhất của Bảo Việt vì việc thực 
hiện mục tiêu này là điều kiện cần để thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường. 

Việc thực hiện mục tiêu kinh tế được kết hợp với thực hiện các mục tiêu khác về mặt xã hội và môi trường nhằm đảm 
bảo sự cân bằng giữa lợi ích của các bên liên quan tới hoạt động trong hiện tại và tương lai nhằm đảm bảo thực hiện 
chiến lược phát triển dài hạn và bền vững của Bảo Việt.

Các nội dung từ các báo cáo trước của Bảo Việt cùng với quá trình trao đổi, tiếp xúc với các bên liên quan giúp chúng 
tôi nhận thức được rằng cùng với việc đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo các lợi ích của xã hội và cộng 
đồng thì “Quản trị doanh nghiệp” và “Phát triển nguồn nhân lực” cũng là hai yếu tố quan trọng, đảm bảo cho sự phát 
triển bền vững của Bảo Việt. Chính vì vậy, chúng tôi đã bổ sung thêm 2 yếu tố này trong mô hình phát triển bền vững 
của năm nay. Chúng tôi tin rằng những giá trị cốt lõi của Bảo Việt vẫn luôn được bảo tồn, phát huy; và các yếu tố góp 
phần tạo nên giá trị cốt lõi có thể thay đổi, đảm bảo sự thích ứng theo từng thời điểm.

CaM KẾT TỪ HỘI đồNG QUẢN TRỊ Và BaN đIỀU HàNH

Chiến lược phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự cam kết và quyết định của Ban lãnh đạo. Tại Bảo Việt, việc định 
hướng và cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, cũng như việc gắn kết các mục tiêu phát triển bền vững 
trong hoạt động kinh doanh nhận được sự đồng thuận từ cấp Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, lãnh đạo quản lý cấp 
trung đến cán bộ nhân viên. 

Năm 2017, Ông Đào Đình Thi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã trở thành là Phó Chủ tịch Hội đồng 
doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD); Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động 
trở thành thành viên Ban điều hành VBCSD nhiệm kỳ II (2017-2020).

Thông qua việc tham gia sâu hơn vào Ban Điều hành VBCSD, Bảo Việt có cơ hội cập nhật các xu hướng mới về phát 
triển bền vững để gắn kết trong chiến lược và hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, đồng thời cam kết sẽ chung tay 
cùng Ban Điều hành VBCSD trong các hoạt động thường niên về phát triển bền vững nhằm thúc đẩy kinh doanh theo 
hướng phát triển bền vững; thúc đẩy nhân rộng áp dụng bộ chỉ số bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. 

Bảo Việt cũng thành lập Tổ thường trực về phát triển bền vững gồm 45 thành viên, trong đó Ban chỉ đạo bao gồm Chủ 
tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Giám đốc Khối quản lý Hoạt động, Giám đốc Khối Quản lý Tài chính, Giám 
đốc Khối Kiểm toán nội bộ, trong đó có sự phân quyền rõ ràng cho các thành viên đối với từng nhóm mục tiêu căn cứ 
trên 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc và các lĩnh vực mà Bảo Việt có thể tác động lớn nhất khi triển 
khai các mục tiêu đó.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIểN BỀN VỮNG CỦa BẢO VIỆT 

đỊNH HƯớNG PHÁT TRIểN BỀN VỮNG TRUNG Và dàI HẠN

Nhận diện các ảnh hưởng và cơ hội từ xu hướng phát triển bền vững trong trung và dài hạn, Bảo Việt đã gắn 
kết các mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững của Liên Hợp quốc trong quá trình xây dựng chiến lược phát 
triển đến năm 2020 trên cơ sở đánh giá các hoạt động đã triển khai và phân tích các tác động đối với Bảo Việt.

 
KINH TẾ XÃ HỘI MÔI TRƯỜNG

ƯU TIÊN CỦa BẢO VIỆT đẾN NĂM 2020

Hoàn thiện việc xây dựng khung 
các chương trình hành động 
hướng đến các mục tiêu phát 
triển bền vững toàn cầu

Rà soát và đẩy mạnh việc 
tích hợp các mục tiêu 
phát triển bền vững toàn 
cầu vào chiến lược phát 
triển đến năm 2020

Chung tay cùng các doanh nghiệp cùng 
ngành, các hiệp hội, cơ quan quản lý 
thúc đẩy quá trình nhân rộng các mô 
hình kinh doanh bền vững

Thúc đẩy hệ thống tài 
chính hướng tới đầu 
tư bền vững dài hạn

Tăng tỷ trọng đầu tư phát triển 
cộng đồng bền vững theo các 
trọng tâm ưu tiên

Phát triển nhiều sản 
phẩm mới vì lợi ích 
cộng đồng

Xanh hóa hoạt động kinh 
doanh và gắn kết người lao 
động trong các hoạt động 
phát triển bền vững

Tăng cường nghiên cứu và tiếp 
cận các chuẩn mực quốc tế về 
phát triển bền vững
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KẾ HOẠCH Và GIẢI PHÁP PHÁT TRIểN BỀN VỮNG NGắN - TRUNG Và dàI HẠN MỤC TIÊU Và GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIểN BỀN VỮNG  NGắN, TRUNG Và dàI HẠN

Căn cứ theo nội dung cụ thể của 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc, Bảo Việt đã phân tích, lựa chọn 
và tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững trong định hướng chiến lược phát triển bền vững đến năm 2020 của 
doanh nghiệp bao gồm:

 

KINH TẾ

MÔI TRƯỜNG

 GẮN KẾT SDGS NGẮN HẠN (2017-2018) TRUNG - DÀI HẠN (2019 -2020) 
TẦM NHÌN ĐẾN NăM 2025

GIẢI PHÁP

Tă
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 T
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G •	 Giữ vị trí hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, doanh thu vượt 
1 tỷ USD.

•	 Chiến lược đầu tư thận trọng đảm bảo an toàn tài sản trên 
nguyên tắc vốn đầu tư phân bổ theo hiệu quả và khả năng sinh 
lời của các đơn vị. 

•	 Triển khai nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm trong các dự án đầu 
tư, tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, đóng góp cho kinh 
tế địa phương, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương 
tại các địa bàn Bảo Việt đang hoạt động.

•	 Đẩy mạnh mô hình siêu thị tài chính tích hợp.

•	 Tăng  trưởng  doanh  thu  và  lợi  nhuận;  tỷ  suất  
lợi  nhuận  sau thuế đạt trên 15%, đảm bảo 
quyền lợi cổ tức cho cổ đông theo cam kết.

•	 Quản  lý  rủi  ro,  kiểm  soát  chi  phí,  nâng  cao  
hiệu  quả  kinh doanh.

•	 Nâng cao giá trị thương hiệu, duy trì vị thế Top 
20 doanh nghiệp có giá trị lớn nhất Việt Nam, 
định vị thương hiệu bền vững.

•	 Đóng góp vào ngân sách nhà nước thông qua 
nộp thuế và cổ tức, đóng góp gián tiếp cho 
việc thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội của 
Chính phủ.

•	 Phát triển gói sản phẩm dịch vụ tài chính – bảo 
hiểm mới đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư, khách 
hàng, cộng đồng.

•	 Kiểm soát chi phí và tỷ lệ bồi thường bảo hiểm 
dưới mức bình quân thị trường.

•	 Củng cố hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao 
chất lượng dịch vụ khách hàng hỗ trợ nâng cao 
hiệu quả kinh doanh.

•	 Chú trọng đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm 
dịch vụ tài chính, phù hợp với nhu cầu 
người dân.

•	 Tập  trung  triển  khai  đẩy  mạnh  bán  hàng  và  
thúc  đẩy  tăng trưởng doanh thu.

•	 Tập  trung  phát  triển  các  lĩnh  vực  kinh  
doanh  cốt  lõi  là  bảo hiểm - đầu tư - tài chính 
– ngân hàng.

•	 Đẩy mạnh hợp lực, bán chéo, nâng cao năng lực 
cạnh tranh.

•	 Triển  khai  Bảo  hiểm  hưu  trí  tự  nguyện;  bảo  
hiểm chuyên  biệt  cho  bệnh  hiểm  nghèo,  
đẩy  mạnh  bảo hiểm thủy sản hỗ trợ ngư dân 
bám biển.

Bảo Việt hiểu rằng để điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp với Mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu, chúng tôi 
không chỉ lồng ghép các mục tiêu vào quá trình lập kế hoạch chiến lược, đổi mới phát triển kinh doanh mà còn vào 
mọi khía cạnh trọng hoạt động của doanh nghiệp, từ đầu tư, vận hành hoạt động đến marketing, truyền thông thương 
hiệu, quản lý và phát triển nguồn nhân lực… Việc áp dụng một phương áp tích hợp toàn diện này sẽ mở rộng tầm nhìn 
chiến lược của doanh nghiệp, thúc đẩy các quyết định và các hoạt động đầu tư với kỳ vọng mang lại lợi ích trong dài 
hạn khi xu hướng phát triển bền vững trở thành xu hướng tất yếu và bước vào chu kỳ tăng tốc.

Bảo Việt hướng tới mục tiêu bền vững vì các cơ hội kinh doanh và hiệu quả rõ ràng của phát triển bền vững này càng có 
liên quan chặt chẽ tới hiệu quả hoạt động kinh doanh. Trong quá trình định hình các cơ hội thị trường do các Mục tiêu 
Toàn cầu về phát triển bền vững mang lại trên nền tảng các triết lý kinh doanh dựa trên sự chia sẻ (shared value), tuần 
hoàn (circular economy), dịch vụ tinh gọn (Smart service), dữ liệu lớn (Big data) và đầu tư có trách nhiệm (Responsible 
investment), Bảo Việt hiểu rằng thực hiện thành công các Mục tiêu Toàn cầu là chìa khóa mở ra cánh cửa tới phát triển 
kinh doanh lâu dài. Kế hoạch và các giải pháp trọng tâm của Bảo Việt bám sát với các ưu tiên đến năm 2020, trong đó 
tập trung vào 04 nội dung sau: 

 1. Truyền tải những hiểu biết về phát triển bền vững tới cộng đồng kinh doanh và đầu tư

 2. Lồng ghép các Mục tiêu Toàn cầu vào chiến lược doanh nghiệp

 3. Hợp tác với lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành để duy trì cạnh tranh bền vững định hình chính sách hiệu quả

 4. Tham gia ý kiến nhằm định hình chính sách hiệu quả
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•	 Tạo sự chuyển biến từ ý thức bảo vệ môi trường đến việc đồng 
hành cùng Bảo Việt trong các hoạt động vì môi trường đối với 
khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên.

•	 Thực hiện đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp căn cứ trên các cam 
kết trách nhiệm đối với xã hội và môi trường.

•	 Áp dụng các nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm trong các dự 
án đầu tư, nhằm đảm bảo thực hiện chuỗi giá trị bền vững của 
Bảo Việt.

•	 Sử dụng năng lượng hiệu quả tại các tòa nhà văn phòng thông 
qua việc sử dụng hợp lý, có ý thức các nguồn năng lượng và tài 
nguyên thiên nhiên.

•	 Tăng cường sử dụng các sản phẩm tái chế và sử dụng các thiết bị 
được dán nhãn “xanh”.

•	 Giảm thiểu các hoạt động gây phát sinh chất thải và ô nhiễm môi 
trường, góp phần cải tạo môi trường và sức khỏe của con người.

•	 Giảm  thiểu  việc  sử  dụng  nguồn  năng  lượng  
và  tài  nguyên thiên nhiên qua đó góp phần 
giảm thiểu cường độ phát thải khí nhà kính; 

•	 Giảm 10% lượng xăng và điện tiêu thụ; 

•	 Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền 
vững:  áp dụng 100%  chỉ  tiêu  đo  lường  năng  
lượng  và  nước  tiêu  thụ  trên toàn hệ thống;

•	 Tiết  kiệm  văn  phòng  phẩm,  giảm  thiểu  rác  
thải  trong  văn phòng làm việc.

•	 Giảm phát khí thải nhà kính thông qua giảm 
tiêu thụ năng lượng các tòa nhà văn phòng do 
Bảo Việt quản lý;

•	 Tắt toàn bộ hệ thống điều hòa sau 17h30;

•	 Thực hiện kiểm soát hệ thống xử lý chất thải 
tại các tòa nhà của Bảo Việt – đảm bảo đạt các 
tiêu chuẩn môi trường cho phép;

•	 Thực hiện theo dõi tiêu thụ điện năng và xăng 
dầu định kỳ hàng tháng;

•	 Thay thế việc sử dụng các bình đun nước nóng 
cục bộ bằng việc sử dụng các trung tâm cấp 
nước nóng sử dụng dầu D.O;

•	 Tăng tỷ lệ rà soát và thỏa thuận về môi trường 
xã hội với nhà cung cấp và dự án đầu tư.

 GẮN KẾT SDGS NGẮN HẠN (2017-2018) GIẢI PHÁP
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•	 Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn 
thông qua việc đầu tư tại các địa bàn khó khăn, tập trung cho các 
huyện nghèo vùng cao.

•	 Hỗ trợ các điều kiện sống cơ bản cho người dân vùng khó khăn 
nhằm giúp họ tập trung lao động sản xuất để nuôi sống bản 
thân và gia đình tốt hơn. 

•	 Đầu tư phát triển các gói sản phẩm bảo hiểm đáp ứng các nhu 
cầu bảo vệ cho khách hàng thông qua gói sản phẩm đa dạng với 
tính năng ưu việt, linh hoạt. 

•	 Xây dựng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, hợp lý về 
cơ cấu, có khả năng tiếp cận với các phương pháp, kỹ năng quản 
lý hiện đại, tiên tiến.

•	 Đầu tư cho công tác giáo dục, phát triển thế hệ trẻ, góp phần xây 
dựng thế hệ tri thức tương lai của đất nước.

•	 Thu  hẹp  khoảng  cách  giàu  nghèo  giữa  thành  
thị  và nông thôn;

•	 Đầu tư hỗ trợ các huyện nghèo xây dựng cơ sở 
hạ tầng, từng  bước  đem  lại  điều  kiện  sống  tốt  
và  cuộc  sống khỏe mạnh hơn cho người dân;

•	 Đảm bảo lợi ích và môi trường làm việc cho 
người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống 
và thu nhập cho tư vấn viên để tăng sự gắn bó 
lâu dài;

•	 Đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển 
thế hệ trẻ, hỗ trợ công tác khuyến học.

•	 Triển  khai  các  hoạt  động  xóa  nghèo  theo  
Nghị  Quyết 30A của Chính phủ, đầu tư xây thêm 
các nhà bán trú dân nuôi, trạm y tế, trường học 
tại các địa phương khó khăn;

•	 Dành ngân sách 1% lợi nhuận sau thuế cho các 
hoạt động cộng đồng khác như đầu tư cho thế 
hệ trẻ, khắc phục hậu quả thiên tai và tri ân anh 
hùng liệt sỹ;

•	 Đầu tư cho công tác đào tạo, phát triển nguồn 
nhân lực; 

•	 Hoàn thiện cơ chế đánh giá và trả lương theo 
hiệu quả; 

•	 Gắn kết người lao động trong các hoạt động vì 
cộng đồng  thông  qua  tổ  chức  các  sự  kiện  đi  
bộ  gây  quỹ, mang hơi ấm tới vùng cao…

TRUNG - DÀI HẠN (2019 -2020) 
TẦM NHÌN ĐẾN NăM 2025
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MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC đẾN NĂM 2020

 Các mục tiêu định tính

Phấn đấu vị trí số 1 thị trường trong cả lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và 
bảo hiểm phi nhân thọ đến năm 2020.

Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực quản lý quỹ, cung cấp các dịch 
vụ tài chính trong nước

Có nền tảng, hạ tầng công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng 
tốt yêu cầu quản trị, kinh doanh trong toàn hệ thống.

CÔNG TY Mẹ - TậP đOàN BẢO VIỆTHỢP NHấT

(*) Ghi chú:
 CAGR: Tốc độ tăng trưởng bình quân
 ROCC: Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ
 LNST: Lợi nhuận sau thuế

Các định hướng và giải pháp cơ bản thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển đến 2020

Định hướng chiến lược đối với Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt

•	 Phát huy vai trò quản trị tập trung, điều phối nguồn lực của Công ty Mẹ trong toàn Tập đoàn về tài chính, nhân 
sự - đào tạo, công nghệ thông tin, thương hiệu, đầu tư, xây dựng cơ bản; nâng cao năng lực quản trị theo thông lệ 
quốc tế, tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ; đẩy mạnh hợp lực Tập đoàn;

•	 Tăng cường năng lực tài chính cho Công ty Mẹ để thực hiện tốt chức năng đầu tư vốn vào các công ty con trong 
lĩnh vực kinh doanh truyền thống và các ngành nghề kinh doanh mới tiềm năng thông qua nghiên cứu triển khai 
các phương án tăng cường năng lực tài chính như: tài trợ vốn thông qua nguồn lợi nhuận để lại; huy động vốn thông 
qua phát hành cổ phần (riêng lẻ/rộng rãi) cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước; phát hành cổ phiếu theo chương 
trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); vay vốn ngân hàng; phát hành trái phiếu doanh nghiệp...

Định hướng chiến lược hoạt động đối với các Công ty con

•	 Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt: là các 
đơn vị nòng cốt, tiếp tục thực hiện sứ mệnh là trụ cột phát triển các lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Tập đoàn; 

•	 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Công ty Cổ phần đầu tư Bảo Việt: tiếp tục khai thác các cơ hội mới trong 
lĩnh vực dịch vụ tài chính, đầu tư;

•	 Hoàn thiện mô hình kinh doanh theo định hướng quản lý tập trung, đẩy mạnh hoạt động bán hàng và dịch vụ 
khách hàng;

CARG 2015 - 2020 
khoảng

11,5%/năm 

ROCC bình quân 
giai đoạn

2015 - 2020 đạt 
khoảng 15%

Phân bổ lợi nhuận
nhiều hơn cho tái 
đầu tư phát triển 

doanh nghiệp

CAGR 2015 - 2020 
đạt khoảng

6%-9%/năm

Tỷ lệ chi trả
cổ tức tối thiểu bằng 

50% LNST

Lợi nhuận
sau thuế đạt khoảng

1.300 - 1.500 
 tỷ đồng

CAGR 2015 - 2020
đạt khoảng

8% - 10%/năm 

CAGR 2015 - 2020
đạt khoảng

10% - 11%/năm

Tổng doanh thu
hợp nhất đạt khoảng 
33.000 - 35.000

tỷ đồng 

CARG 2015 - 2020
đạt khoảng

5% - 6%/năm

01
Tổng tài sản hợp 
nhất đạt khoảng 

80.000 - 85.000 
tỷ đồng 

Lợi nhuận sau thuế 
hợp nhất đạt khoảng 

1.500 - 1.600
tỷ đồng

Tổng doanh thu 
đạt khoảng 

2.300
 tỷ đồng

Các mục tiêu định lượng
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Nền tảng hoạt động được Bảo Việt xây dựng trong hơn 
50 năm qua là một trong những yếu tố cơ bản giúp Bảo 
Việt duy trì sự phát triển bền vững của mình. Để đạt được 
các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2016-2020, Bảo 
Việt sẽ tiếp tục phát triển nền tảng Một Bảo Việt đã được 
xây dựng trong giai đoạn 2011-2015 nhằm củng cố và 
tạo lợi thế cạnh tranh mới để khai thác các cơ hội trên 
thị trường, song song với tăng cường năng lực tài chính 
và củng cố năng lực quản trị để đáp ứng các yêu cầu hội 
nhập và cạnh tranh trong bối cảnh kinh doanh mới. 

Ba yếu tố đóng vai trò nền tảng cho phát triển bền vững 
của Bảo Việt trong giai đoạn 2016-2020 là tăng trưởng 
kinh tế, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Việc 
thực hiện mục tiêu kinh tế nhằm đạt sự tăng trưởng bền 
vững về doanh thu và lợi nhuận, đóng góp vào ngân 
sách quốc gia qua nộp thuế, đảm bảo quyền lợi của cổ 
đông được kết hợp với việc thực hiện các mục tiêu khác 
về mặt xã hội và môi trường nhằm đảo bảo sự cân bằng 
giữa lợi ích của các bên liên quan.

Lộ trình phát triển của Bảo Việt đến 2020

Đầu tư chiều sâu 
vì sự phát triển 

bền vững

Sẵn sàng cất cánh Khẳng định thương 
hiệu Việt

Đẳng cấp quốc tế Khẳng định vị trí số 1

2016 2017 2018 2019 2020

Công nghệ thông tin: hoàn thiện xây dựng nền tảng công nghệ thông tin 
hiện đại, triển khai thành công các phần mềm nghiệp vụ, phần mềm quản lý 
nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh;

Thương hiệu: hiện đại hóa hình ảnh thương hiệu Bảo Việt là một Tập đoàn 
Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, đảm bảo sự nhất quán, chuyên 
nghiệp và năng động;

Nguồn nhân lực: xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và 
có tính kế thừa bền vững;

Quản lý rủi ro: xây dựng mô hình, hệ thống quản lý rủi ro theo chuẩn mực 
quốc tế nhằm quản lý toàn diện và phòng ngừa hiệu quả các rủi ro trong 
toàn Tập đoàn.

CÁC GIẢI PHÁP XÂY dựNG NỀN TẢNG PHÁT TRIểN HOẠT đỘNG KINH dOaNH

•	 Phát triển và khai thác các sản phẩm có tính cạnh tranh cao, đem lại giá trị dài hạn cho khách hàng, đáp ứng nhu 
cầu đa dạng về sản phẩm dịch vụ tài chính, bảo hiểm trong từng giai đoạn khác nhau trong vòng đời của khách hàng;

•	 Nâng cao năng lực các kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ truyền thống song song với việc đẩy mạnh nghiên cứu, áp 
dụng các kênh, mô hình phân phối, khai thác mới tiên tiến, phát huy tối đa sức mạnh hợp lực hệ thống.

KẾT QUẢ THựC HIỆN CÁC MỤC TIÊU TRONG CHIẾN LƯỢC NĂM 2017 

Giai đoạn 2016-2017, nền kinh tế Việt Nam phục hồi ổn định và bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Mặc dù có chững lại do 
biến động của kinh tế thế giới cùng với sự sụt giảm khu vực nông nghiệp và khai khoáng trong năm 2016, kinh tế vĩ mô 
đã từng bước phục hồi và khởi sắc trong năm 2017 với tốc độ tăng trưởng GDP 6,81%, cao nhất trong vòng 10 năm trở lại 
đây, lạm phát được kiểm soát chặt chẽ. Trên thị trường tài chính, chính sách tiền tệ ổn định và linh hoạt, thanh khoản hệ 
thống ngân hàng dồi dào. Mặt bằng lãi suất cho vay được duy trì ổn định và có xu hướng giảm dần giúp cải thiện khả năng 
tiếp cận vốn, tuy nhiên lãi suất huy động ở mức thấp và lãi suất TPCP giảm mạnh ngoài dự báo trong giai đoạn 2016-2017 
ảnh hưởng rất lớn tới kết quả hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp bảo hiểm. Thị trường 
chứng khoán hồi phục mạnh mẽ năm 2017, VN-Index đạt gần 1.000 điểm. Thị trường bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng 
cao trên thị trường bảo hiểm nhân thọ (31,8%/năm giai đoạn 2016-2017) và tăng trưởng ổn định ở mức khá trên thị trường 
bảo hiểm phi nhân thọ (13,4%).

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đã và đang bám sát các định hướng chiến lược 2016-2020 
và đạt được kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

 Các mục tiêu định lượng

Hợp nhất: Kết thúc năm 2017, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 32.748 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2017 
đạt 1.603 tỷ đồng, tổng tài sản hợp nhất đạt 91.402 tỷ đồng.

Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt: Tổng doanh thu năm 2017 đạt 1.385 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.026 tỷ đồng, hoàn 
thành kế hoạch đã đặt ra. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 15,1%. Tập đoàn Bảo Việt luôn đảm bảo lợi ích cho các 
cổ đông và đã thực hiện chi trả cổ tức trong hai năm 2016-2017 tương ứng 10% và 12%.

                  Các mục tiêu định tính

•	 Trong lĩnh vực bảo hiểm, giai đoạn 2016 - 2017, Bảo Việt tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thị trường về doanh thu phí bảo 
hiểm ở cả hai lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ. 

•	 Trong lĩnh vực quản lý quỹ, Bảo Việt tiếp tục khẳng định là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực quản lý quỹ, cung cấp 
các dịch vụ tài chính trong nước, với tổng tài sản quản lý đến cuối năm 2017 lớn hàng đầu trên thị trường, đạt 44.500 
tỷ đồng.

•	 Trong lĩnh vực chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) luôn nằm trong Top 10 Công ty chứng 
khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất trên sàn HoSE và liên tục được tôn vinh là công ty tư vấn tiêu biểu và tốt 
nhất hạng mục tư vấn hợp nhất & sáp nhập trong các năm 2016 & 2017.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIểN đẾN NĂM 2020
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•	 Đóng góp cho sự phát triển 
          kinh tế chung
•	 Góp phần phát triển 
           kinh tế địa phương
•	 Tiên phong triển khai 
          các chủ trương của Nhà nước

      
•	 Tạo công ăn việc làm 
•	 Chia sẻ gánh nặng trước những 
          bất trắc Liên quan đến sức khỏe, 
          tài sản của khách hàng
•	 Chung tay vì một cộng đồng 
          phát triển 

        
•	 Giảm thiểu tác động từ xả thải 

          và tiêu thụ năng lượng
•	 Xanh hóa hoạt động kinh doanh
•	 Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường

PHÁT TRIểN 
KINH TẾ 

BỀN VỮNG

đóNG GóP CHO
Sự PHaT TRIểN CỦa

XÃ HỘI

CHUNG TaY BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIểN đẾN NĂM 2020

KẾT QUẢ THựC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC TRONG NĂM 2017 

đóNG GóP CHO Sự PHÁT TRIểN KINH TẾ 

Đóng góp cho sự phát triển kinh tế chung

Hoạt động trong lĩnh vực Bảo hiểm - Đầu tư - Tài chính 
- Ngân hàng, sự tăng trưởng của Bảo Việt có đóng góp 
quan trọng cho ngành tài chính – bảo hiểm nói riêng và 
nền kinh tế đất nước nói chung. 

Góp phần phát triển kinh tế địa phương

Với hơn 180.000 lao động, trên 200 chi nhánh và hơn 700 
phòng giao dịch của bảo hiểm trên 63 tỉnh thành, Bảo Việt 
cung cấp sản phẩm cho người dân cả nước, góp phần tạo 
công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp cho sự tăng 
trưởng của các nhà cung cấp địa phương và đóng góp cho 
ngân sách địa phương.

Tiên phong triển khai các chủ trương của Nhà nước

Bảo Việt luôn đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương 
chính sách của nhà nước, thực hiện các chương trình bảo 
hiểm mang tính xã hội, chương trình bảo hiểm nông 
nghiệp, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, 
bảo hiểm khai thác thủy sản, bảo hiểm rủi ro thiên tai.

đóNG GóP CHO Sự PHÁT TRIểN CỦa XÃ HỘI

Bảo Việt luôn chú trọng thực hiện mục tiêu phát triển 
cộng đồng vì một cộng đồng phát triển lành mạnh, an 
toàn và giàu có là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp 
kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, dịch vụ tài chính 
như Bảo Việt có thể phát triển và phục vụ lâu dài.

Tạo công ăn việc làm và thúc đẩy các chính sách phát triển 
bền vững trong hệ thống

Với hoạt động rộng khắp cả nước, Bảo Việt góp phần 
tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Đồng 
thời những định hướng phát triển bền vững của Bảo 
Việt khi được triển khai xuống các đơn vị và thực hiện 
bởi các cán bộ sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa trên khắp 
cộng đồng. 

Chia sẻ gánh nặng trước những bất trắc liên quan đến sức 
khỏe, tài sản của khách hàng

Với cơ sở hơn 17 triệu khách hàng, Bảo Việt cung cấp các 
sản phẩm bảo hiểm – tài chính đa dạng, đem lại sự an 
tâm cho khách hàng trước những rủi ro trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, các sản phẩm bảo hiểm vi mô vẫn được 
Bảo Việt triển khai hàng năm nhằm giúp khách hàng thu 
nhập thấp, ở các khu vực nông thôn có thể tiếp cận các 
dịch vụ bảo hiểm cho cuộc sống và hoạt động sản xuất, 
nông nghiệp. 

Chung tay vì một cộng đồng phát triển

Tính đến nay, Bảo Việt đầu tư hơn 220 tỷ đồng cho các 
hoạt động an sinh xã hội, tập trung cho công tác xóa đói 
giảm nghèo cho đồng bào tại địa bàn khó khăn; đầu tư 
xây dựng trường học, các chương trình học bổng dành 
cho trẻ em nghèo hiếu học. Theo tổng cục Thống kê, tính 
đến cuối năm 2017, cả nước có 181,4 nghìn hộ thiếu đói.
Theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai 
đoạn 2016-2020, tỷ lệ nghèo cả nước còn dưới 7% giảm 
khoảng 1,3% so với cuối năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo các 
huyện nghèo còn 40%. Năm 2018, Chính phủ đặt mục 
tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước từ 1-1,5%/năm, riêng 
các huyện nghèo, xã nghèo là 4%/năm. Với hành động 
thiết thực, Bảo Việt mong muốn chung tay cùng cộng 
đồng doanh nghiệp, các bộ, ngành triển khai tích cực 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
giai đoạn 2016 – 2020, hoàn thành các chỉ tiêu đã được 
Quốc hội giao.

CHUNG TaY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TÁC đỘNG TớI 
MÔI TRƯỜNG

Với 90% danh mục đầu tư cổ phần, vốn góp của Bảo Việt 
tập trung vào các ngành kinh doanh cốt lõi là bảo hiểm 
- đầu tư, tài chính, ngân hàng – những ngành nghề thân 
thiện với môi trường. Do vậy, các tác động đến môi trường 
của Bảo Việt chủ yếu thông qua hoạt động xả thải và tiêu 
thụ năng lượng tại 200 chi nhánh và 700 điểm giao dịch... 
Nhằm giảm thiểu tác động này, Bảo Việt đã xây dựng đề 
án bảo vệ môi trường tại các trụ sở văn phòng của Bảo 
Việt. Đề án này đã được Sở Tài nguyên và môi trường phê 
duyệt từ năm 2014. Đề án này bao gồm các phân tích 
nguồn chất thải có khả năng gây hại tới môi trường, Bảo 
Việt cũng tiến hành lập báo cáo quan trắc môi trường 
định kỳ hàng quý  tại tòa nhà văn phòng làm việc của Bảo 
Việt và các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm.
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Tại Tập đoàn Bảo Việt, quản trị doanh nghiệp được xác định là yếu tố 
cốt lõi để đảm bảo tăng trưởng hiệu quả, phát triển bền vững thông 
qua những nỗ lực ban hành quy chuẩn và vận dụng thông lệ quốc 
tế nhằm xây dựng một cơ chế quản trị doanh nghiệp thống nhất, 
chuyên nghiệp trong cách quản lý.

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

Trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam kết hợp với việc vận 
dụng các thông lệ quốc tế về quản trị doanh nghiệp, bên cạnh việc xây 
dựng một cơ cấu quản trị vững mạnh, Bảo Việt đã ban hành hệ thống các 
quy chế nội bộ nhằm tạo ra một cơ chế quản trị thống nhất và xuyên suốt để 
kiểm soát, giám sát hoạt động của doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, 
minh bạch và hiệu quả. Từ đó, Bảo Việt có thể đảm bảo lợi ích của cổ đông 
và sự hài hòa với lợi ích của các bên liên quan bao gồm khách hàng, người 
lao động và cộng đồng trong dài hạn.

PHẠM VI BÁO CÁO

Đường lối quản trị Phát triển bền vững của Bảo Việt được xây dựng, áp dụng 
và báo cáo trong phạm vi toàn tập đoàn, bao gồm các nội dung sau:

➤      TổNG QUaN VỀ QUẢN TRỊ TẠI TậP đOàN BẢO VIỆT

➤      VaI TRÒ TRÁCH NHIỆM CỦa CÁC BÊN TRONG VấN đỀ PHÁT  

         TRIểN BỀN VỮNG 

➤    THÙ LaO Và CÁC KHOẢN LỢI íCH CỦa HỘI đồNG QUẢN TRỊ,  

         BaN KIểM SOÁT Và BaN đIỀU HàNH

➤    NHóM THƯỜNG TRựC VỀ PHÁT TRIểN BỀN VỮNG TẠI BẢO VIỆT

➤     HỆ THỐNG KIểM SOÁT NỘI BỘ Và KIểM TOÁN NỘI BỘ GắN VớI         

        PHÁT TRIểN BỀN VỮNG 

➤     QUẢN TRỊ RỦI RO HƯớNG đẾN PHÁT TRIểN BỀN VỮNG 

QUẢN TRỊ PHÁT TRIểN BỀN VỮNG

Công nhận quyền lợi của các bên có quyền 
lợi liên quan theo quy định của pháp luật và 
khuyến khích sự hợp tác tích cực giữa các 
bên có quyền lợi liên quan trong việc tạo ra 
của cải, công ăn việc làm và đảm bảo tính 
bền vững về mặt tài chính của Bảo Việt

Đảm bảo việc cung cấp định hướng 
chiến lược cho công ty, đảm bảo việc 
giám sát có hiệu lực từ HĐQT, đảm 
bảo việc giải trình của HĐQT trước 
công ty và các cổ đông

Bảo vệ quyền lợi của các cổ đông và 
đảm bảo sự đối xử công bằng đối với 
mọi cổ đông, kể cả các cổ đông nhỏ 
lẻ và các cổ đông nước ngoài

Đảm bảo mang lại lợi ích lâu dài và bền vững cho 
cổ đông và đảm bảo hài hòa các yếu tố quản trị liên 
quan đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường

BỀN VỮNG

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRìNH

CÔNG BằNG

TRÁCH NHIỆM

MINH BẠCH

Đảm bảo việc công khai thông tin về các vấn đề quan 
trọng liên quan tới doanh nghiệp bao gồm tình hình 
tài chính, kết quả hoạt động, quyền sở hữu, và các cơ 
cấu kiểm soát luôn được thực hiện một cách kịp thời 
và chính xác

81
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NGUYÊN TắC QUẢN TRỊ

Mô hình quản trị doanh nghiệp của Bảo Việt 
được thực hiện dựa trên 5 giá trị cốt lõi sau:
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Tại Tập đoàn Bảo Việt, Quản trị Công ty được xác định là yếu tố cốt lõi 
để đảm bảo tăng trưởng hiệu quả, phát triển bền vững trong dài hạn 
và là yếu tố then chốt để gia tăng hình ảnh, giá trị thương hiệu của 
Tập đoàn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày một sâu rộng 
và mạnh mẽ.

Trong những năm vừa qua, dưới sự định hướng và chỉ đạo của Hội 
đồng Quản trị, Tập đoàn Bảo Việt là một trong những doanh nghiệp 
tiên phong trong việc áp dụng các thông lệ tốt trong quản trị công 
ty, bao gồm các Quy tắc Quản trị Công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát 
triển Kinh tế (OECD) và Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực ASEAN. Các 
nguyên tắc quản trị liên quan đến: (i) Quyền của cổ đông, (ii) Đối xử 
bình đẳng với cổ đông, (iii) Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan, 
(iv) Công bố thông tin và minh bạch, và (v) Trách nhiệm của Hội đồng 
Quản trị, đã được Tập đoàn Bảo Việt chủ động tham chiếu trong quá 
trình xây dựng hệ thống quản trị nội bộ tại Tập đoàn, hướng tới mục 
tiêu nâng cao chất lượng quản trị công ty, tạo tiền đề bứt phá phát 
triển hoạt động kinh doanh và đạt được những mục tiêu kinh tế rộng 
hơn liên quan đến niềm tin của cổ đông và nhà đầu tư, tích lũy, tiếp 
cận thị trường vốn và phân bổ vốn mở rộng hoạt động kinh doanh 
trên toàn Tập đoàn.

Để vận hành hiệu quả mô hình quản trị, Tập đoàn Bảo Việt đã xây 
dựng và ban hành hệ thống các quy chế quản lý nội bộ nhằm tạo 
ra cơ chế quản trị thống nhất và xuyên suốt để kiểm soát, giám sát 
hoạt động của doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, minh bạch 
và hiệu quả, góp phần đảm bảo lợi ích của cổ đông và sự hài hòa với 
lợi ích của các bên liên quan bao gồm khách hàng, người lao động 
và cộng đồng.

“Bảo Việt tiên phong áp dụng các thông lệ tốt về quản trị công ty trong quá trình xây dựng hệ thống quản trị 
nội bộ tại Tập đoàn, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng quản trị công ty, tạo tiền đề bứt phá phát triển 
hoạt động kinh doanh và đạt được những mục tiêu kinh tế rộng hơn liên quan đến niềm tin của cổ đông và nhà 
đầu tư, tích lũy và tiếp cận thị trường vốn và phân bổ vốn mở rộng hoạt động kinh doanh trên toàn Tập đoàn.”

TổNG QUaN VỀ QUẢN TRỊ TẠI TậP đOàN BẢO VIỆT

NGUYÊN TắC Và GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦa QUẢN TRỊ CÔNG TY TẠI TậP đOàN BẢO VIỆT 

Hội đồng
Quản lý rủi ro (RMC)

ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

Thư ký công ty

Tổng Công ty
Bảo hiểm Bảo ViệtKhối Quản lý Tài chính

Ủy ban Quản lý
 Tài sản Nợ - Tài sản Có (ALCO)

Ủy ban 
Chiến lược và Đầu tư

Ủy ban 
Thù lao và Bổ nhiệm

Ủy ban Kiểm toán

Khối Kiểm toán Nội bộ

Khối Quản lý Hoạt động

Khối Chiến lược và Đầu  tư

Chi nhánh Trung tâm
Công nghệ thông tin

Trung tâm Đào tạo

Tổng Công ty
Bảo Việt Nhân thọ100%

100%

100%

59,92%

55%

60%

Công ty TNHH Quản lý
Quỹ BảoViệt

Công ty Cổ phần 
Đầu tư  Bảo Việt

Công ty Cổ phần
Chứng khoán Bảo Việt

Công ty TNHH
Bảo Việt - Âu Lạc

Các công ty liên kết
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Mô hình Quản trị công ty Bền vững của Bảo Việt được thực hiện dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố sau:

KHUNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 
Khung quản trị doanh nghiệp của Tập đoàn Bảo Việt bao gồm các cấu phần sau:

Phù hợp thông lệ và 
Pháp luật Việt Nam

Chuẩn mực  
quản trị quốc tế

Áp dụng thống nhất 
trên toàn Tập đoàn

Nền tảng cơ cấu quản 
trị công ty vững chắc

Cơ	 cấu	 quản	 trị	 của	 Bảo	
Việt	có	đầy	đủ	các	chủ	thể	
quản	trị	của	một	công	ty	
niêm	 yết	 (Đại	 	 hội	 đồng	
cổ	đông,		Hội		đồng	Quản	
trị,	Ủy	ban	trực	thuộc	Hội	
đồng	Quản	trị,	Ban	Kiểm	
soát,	Ban	Điều	hành…)

Tuân	 thủ	 các	 khuôn	 khổ	
và	 thông	 lệ	 quốc	 tế	 về	
Quản	 trị	 công	 ty	 của	
OECD,	Thẻ		điểm		quản		trị	
Công	 ty	 khu	 vực	 ASEAN	
và	mô	hình	quản	 trị	 tiên	
tiến	 trên	cơ	sở	vận	dụng	
mô	 hình	 của	 các	 đối	 tác	
chiến	lược	nước	ngoài

Tuân	thủ	đầy	đủ	các	quy	
định			pháp			luật,	khuôn	
khổ	pháp	lý	của	Việt	Nam	
và	 các	 quy	 chế	 	 quản	 trị	
cho	công	ty	niêm		yết		tại	
Việt		Nam,		điều	chỉnh,		rà	
soát		thay		đổi		thích		nghi	
với	điều	kiện	tại	Việt	Nam

xây	 dựng	 và	 phát	 triển	
mô	 hình	 quản	 trị	 xuyên	
suốt	toàn	Tập	đoàn	nhằm	
đảm	bảo	tính	thống	nhất	
và	 nhất	 quán	 trong	 mọi	
hoạt	động

QUẢN TRỊ PHÁT TRIểN BỀN VỮNG

VaI TRÒ Và TRÁCH NHIỆM CỦa HđQT 

Hoạch định mục tiêu chiến lược và định hướng phát triển 
bền vững

Từ năm 2012, Bảo Việt đã công bố định hướng phát triển 
bền vững trong chiến lược phát triển của Bảo Việt với sự 
cam kết của Lãnh đạo cấp cao về việc đảm bảo thực hiện 
3 mục tiêu kinh tế - xã hội và môi trường. Định hướng 
chiến lược này được hiện thực hóa thông qua việc xây 
dựng mục tiêu cụ thể cho từng Khối/Ban chức năng và 
đơn vị thành viên. Các mục tiêu này được lượng hóa theo 
chỉ tiêu đánh giá hiệu quả (KPIs), trong đó bao gồm các 
chỉ tiêu tài chính (kinh tế) và phi tài chính (môi trường và 
xã hội). 

Bảo Việt triển khai định hướng phát triển bền vững từ 
Lãnh đạo cấp cao đến các Khối/Ban thực hiện đánh giá 

các KPIs này và báo cáo lên Hội đồng Quản trị. Có thể 
nói, hoạt động kinh doanh của Bảo Việt gắn kết ngày một 
chặt chẽ hơn với các vấn đề xã hội và môi trường. 

Đánh giá năng lực và cách thức triển khai liên quan đến 
phát triển bền vững 

Hiện thực hóa chiến lược thông qua các chỉ tiêu đánh giá 
hiệu quả

Các định hướng chiến lược và kế hoạch hành động liên 
quan đến vấn đề kinh tế – xã hội – môi trường được đưa 
ra tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức hàng năm. Theo đó, 
HĐQT tổ chức triển khai các Nghị quyết được Đại hội 
đồng cổ đông phê duyệt, Ban điều hành chỉ đạo cụ thể 
hóa thành các hành động thông qua hoạt động tại Công 
ty Mẹ và các đơn vị thành viên. Các Giám đốc Khối chức 
năng cùng Lãnh đạo Khối/Ban có trách nhiệm cụ thể hóa 

VaI TRÒ Và TRÁCH NHIỆM CỦa CÁC BÊN TRONG VấN đỀ QUẢN TRỊ VỀ PHÁT TRIểN BỀN VỮNG 
01THàNH PHầN & 
CƠ CấU CỦa HđQT
Thành phần và tổ chức

Hướng dẫn và đào tạo

Thù lao cho HĐQT

Kế hoạch kế nhiệm

03 CHIẾN LƯỢC , 
KẾ HOẠCH Và GIÁM SÁT
Tầm nhìn và sứ mệnh

Kế hoạch chiến lược, kế hoạch kinh doanh

Giám sát hiệu quả hoạt động 

   của Tập đoàn và hiệu quả quản trị

Chiến lược CNTT

Quản lý nhân lực

02 HOẠT đỘNG 
Và HIỆU QUẢ CỦa HđQT  
Đạo đức và mối quan hệ 

 của các thành viên HĐQT

Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - 

Tài sản Có (ALCO)

Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm

Ủy  ban Chiến lược và Đầu tư

Ủy ban Kiểm toán

04 CÁC QUY TRìNH QUẢN LÝ 
RỦI RO &  TUÂN THỦ HIỆU QUẢ
Hệ thống quản lý rủi ro

Hệ thống kiểm soát nội bộ

Hệ thống quản lí tuân thủ

05 MINH BẠCH 
Và CÔNG BỐ THÔNG TIN

Báo cáo tài chính

Tăng cường công tác báo cáo

06 TRÁCH NHIỆM CỦa 
TậP đOàN BẢO VIỆT 

(XÃ HỘI, đẠO đỨC Và MÔI TRƯỜNG)
Quy tắc ứng xử

Đạo đức kinh doanh

Quan hệ giữa các nhân viên/

An toàn và sức khỏe

Trách nhiệm xã hộiKHUNG 
QUẢN TRỊ 

dOaNH 
NGHIỆP

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã phát huy hiệu quả vai trò dẫn dắt trong việc chỉ đạo xây 
dựng các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh năm 2017 và chiến lược giai đoạn 2016 
- 2020 với trọng tâm là tăng cường hợp tác nội bộ nhằm phát huy sức mạnh tổng thể của toàn 
Tập đoàn, đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quản trị, điều hành doanh 
nghiệp hướng tới thực hiện chiến lược tăng trưởng và phát triển bền vững, "Khẳng định thương 
hiệu Việt " trong năm 2018. 
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mục tiêu thành các chỉ số hiệu quả của Khối/Ban và tiếp 
tục triển khai xuống các đơn vị thành viên. Tại mỗi đơn 
vị, định hướng chiến lược, kế hoạch hành động, mục tiêu 
phát triển của đơn vị được phổ biến, thống nhất tới cán 
bộ nhân viên thông qua các cuộc Họp triển khai nhiệm 
vụ kinh doanh, Họp Hội nghị người lao động, các khóa 
đào tạo, phổ biến tới toàn thể cán bộ. 

Theo dõi và chỉ đạo các vấn đề liên quan đến phát triển 
bền vững

HĐQT nắm bắt tình hình triển khai các mục tiêu kinh tế – 
xã hội – môi trường theo định kỳ hàng Quý cùng những 
báo cáo trực tiếp từ Ban điều hành, cụ thể: 

Báo cáo tại các cuộc họp HĐQT định kỳ: Hội đồng Quản 
trị Tập đoàn Bảo Việt duy trì việc họp định kỳ hàng quý 
nhằm trao đổi, thống nhất và kịp thời đưa ra các chỉ đạo 
trong điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Tại 
các cuộc họp này, Tổng Giám đốc, các Ủy ban trực thuộc 
HĐQT và các cán bộ quản lý báo cáo về các vấn đề trọng 
tâm liên quan đến Kinh tế – Xã hội – Môi trường ảnh 
hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. HĐQT sẽ xem 
xét và có những đánh giá, định hướng đối với hoạt động 
sản xuất kinh doanh, bao gồm: đánh giá tình hình kinh 
tế xã hội để có những sự thay đổi chiến lược kinh doanh 
hợp lý; chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh 
doanh và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường 
niên; triển khai thực hiện các chương trình an sinh xã hội. 
Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo Nghị quyết của 
HĐQT được ban hành sau các cuộc họp.

Báo cáo HĐQT thông qua phương thức xin ý kiến HĐQT 
bằng văn bản: Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý có 
thể gửi báo cáo trực tiếp lên HĐQT về các vấn đề liên 
quan đến Kinh tế – Xã hội – Môi trường. HĐQT tổ chức 
lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo 

giải quyết các vấn đề có liên quan và ban hành các Nghị 
quyết, Quyết định, Thông báo để Tổng Giám đốc và các 
bộ phận chức năng có liên quan có cơ sở thực hiện. Các 
Thành viên HĐQT đã luôn phát huy năng lực lãnh đạo và 
làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để thông qua các 
Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị trên cơ 
sở lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của 
Tập đoàn.

Thực hiện rà soát các ảnh hưởng, rủi ro và cơ hội liên quan 
đến Kinh tế – Xã hội – Môi trường: Trong các văn bản chỉ 
đạo, HĐQT thường xuyên yêu cầu Ban Điều hành tập 
trung công tác dự báo, cập nhật và theo dõi sát sao diễn 
biến thực tiễn về tình hình kinh tế, xã hội và môi trường 
trong hoạt động kinh doanh, để chủ động điều chỉnh 
linh hoạt và kịp thời đưa ra các định hướng, quyết sách, 
giải pháp cho phù hợp, hiệu quả, đảm bảo chỉ đạo triển 
khai thắng lợi kế hoạch kinh doanh năm và chiến lược 
kinh doanh. 

Giám sát việc tổ chức triển khai các quyết định, nghị quyết 
và chính sách của Tập đoàn do Hội đồng Quản trị ban 
hành liên quan đến phát triển bền vững và các vấn đề 
môi trường, xã hội.

Chỉ đạo thực hiện báo cáo phát triển bền vững 

HĐQT giám sát việc triển khai chiến lược của Bảo Việt, 
trong đó bao gồm chiến lược phát triển bền vững. HĐQT 
có trách nhiệm phê duyệt chủ trương thực hiện và phê 
chuẩn các báo cáo tài chính đã được kiểm toán và gửi 
đến Ban Kiểm soát để thẩm định trước khi trình ĐHĐCĐ 
xem xét thông qua. Hội đồng Quản trị giao Ban điều hành 
và Bộ phận chịu trách nhiệm về báo cáo phát triển bền 
vững, đảm bảo xây dựng nội dung phù hợp với chuẩn 
mực thông lệ quốc tế  và điều kiện Việt Nam.

VaI TRÒ Và TRÁCH NHIỆM CỦa CÁC ỦY BaN GIúP 
VIỆC CHO HđQT TRONG VIỆC THựC HIỆN CHIẾN 
LƯỢC PHÁT TRIểN BỀN VỮNG 

Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm

Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm là một bộ phận trong cơ 
cấu quản trị của Tập đoàn Bảo Việt, do HĐQT quyết định 
thành lập. Chức năng chính của Ủy ban là tham mưu, tư 
vấn, giúp việc cho HĐQT trong việc hoàn thiện mô hình 
quản trị doanh nghiệp, xây dựng chiến lược phát triển 
nguồn nhân lực cũng như các chính sách nhân sự, tiền 
lương đảm bảo quyền lợi cho cán bộ quản lý và người lao 

QUẢN TRỊ PHÁT TRIểN BỀN VỮNG 

động trong dài hạn nhằm đóng góp tích cực cho sự phát 
triển lớn mạnh của Tập đoàn. 

Trong năm 2017, Ủy ban Thù lao và bổ nhiệm đã tổ chức 
04 cuộc họp trực tiếp nhằm thảo luận về định hướng 
xây dựng các Quy chế của Tập đoàn Bảo Việt trong lĩnh 
vực quản trị nguồn nhân lực cấp cao, đánh giá công việc 
năm 2017 và xem xét kế hoạch công việc năm 2018; 
tham mưu, tư vấn cho HĐQT trong việc quyết định chính 
sách thù lao, lương thưởng; thẩm định, cho ý kiến về quy 
chế bổ nhiệm, tiêu chuẩn cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, 
quản lý theo chế độ chuyên trách tại Bảo Việt; gắn chế 
độ thù lao, lương thưởng với việc hoàn thành các chỉ tiêu 
quản trị, điều hành kinh doanh và các chỉ tiêu về phát 
triển bền vững. 

Đồng thời, Ủy ban cũng đã tiến hành 14 phiên họp 
dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thẩm định, 
đánh giá các đề xuất của Tập đoàn Bảo Việt và các Công 
ty Con do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ để đề xuất 
Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định những vấn đề liên 
quan đến lĩnh vực quản trị nhân sự .

Ủy ban Chiến lược và đầu tư

Ủy ban Chiến lược và Đầu tư là một bộ phận trong cơ 

cấu quản trị của Tập đoàn Bảo Việt, do HĐQT quyết định 
thành lập. Chức năng chính của Ủy ban là tư vấn và tham 
mưu cho HĐQT Tập đoàn trong việc hoạch định chiến 
lược kinh doanh và bao gồm định hướng phát triển bền 
vững, chiến lược đầu tư, và nghiên cứu, thẩm định, đánh 
giá các khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT; gắn 
kết các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu (SDGs) 
trong chiến lược phát triển trung và dài hạn. 

Ngoài ra, Ủy ban cũng tư vấn cho HĐQT về công tác đầu 
tư, sử dụng nguồn vốn của Bảo Việt để đảm bảo định 
hướng phát triển bền vững và theo xu hướng quốc tế về 
đầu tư có trách nhiệm. Đồng thời, tư vấn cho HĐQT về việc 
xây dựng quy chế quản lý đầu tư và thực hiện đánh giá kết 
quả hoạt động theo danh mục và chính sách đầu tư.

Trong năm 2017, Ủy ban Chiến lược và Đầu tư đã tích cực 
tham gia công tác tham mưu, tư vấn HĐQT về việc xây 
dựng và triển khai các dự án chiến lược của Tập đoàn Bảo 
Việt và các đơn vị thành viên. Bên cạnh đó, Ủy ban đã có 
các ý kiến thẩm định, tư vấn trong lĩnh vực đầu tư liên 
quan tới các khoản đầu tư chiến lược, đầu tư tài chính và 
các dự án đầu tư khác của Tập đoàn Bảo Việt và các đơn 
vị thành viên  theo phương châm an toàn, hiệu quả, phát 
triển bền vững.
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VaI TRÒ Và TRÁCH NHIỆM CỦa  
BaN KIểM SOÁT

Ban Kiểm soát là một bộ phận trong cơ cấu quản trị của 
Tập đoàn Bảo Việt, là Cơ quan có thẩm quyền thay mặt 
Đại hội đồng Cổ đông thực hiện chức năng giám sát việc 
quản trị, điều hành Tập đoàn của Hội đồng Quản trị, Tổng 
Giám đốc và mọi hoạt động kinh doanh của Tập đoàn 
theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tập đoàn; chịu 
trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ được giao.

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo 
cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, 
sáu tháng và quý của Tập đoàn; báo cáo đánh giá công 
tác quản lý của Hội đồng Quản trị; trình báo cáo thẩm 
định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh 
hàng năm của Tập đoàn và báo cáo đánh giá công tác 
quản lý của Hội đồng Quản trị lên Đại hội đồng Cổ đông 
thường niên.

Năm 2017, thông qua thực hiện chức năng nhiệm vụ, 
Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 phiên họp định kỳ, 01 
phiên họp mở rộng và lấy ý kiến trên văn bản để đề 
xuất, kiến nghị với HĐQT một số giải pháp hoàn thiện hệ 
thống kiểm soát nội bộ để góp phần phát triển bền vững 
của Tập đoàn nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp tối đa 
cho các cổ đông.

VaI TRÒ Và TRÁCH NHIỆM CỦa  
BaN đIỀU HàNH 

Tổng Giám đốc 

Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt chịu trách nhiệm điều 
hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn nhằm thực 
hiện quyền và trách nhiệm của Chủ sở hữu, cổ đông hoặc 
thành viên góp vốn trong quan hệ với Công ty con và 
doanh nghiệp có vốn góp củaTập đoàn, chịu trách nhiệm 
triển khai vấn đề phát triển bền vững trong hoạt động 
thực tế của doanh nghiệp thông qua xây dựng mục tiêu 
cụ thể cho từng Khối/Ban chức năng và đơn vị thành 
viên;

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT trong việc 
tổ chức đôn đốc, chỉ đạo Người đại diện vốn triển khai 
thực hiện các mục tiêu chiến lược và định hướng phát 
triển của Tập đoàn và cân đối với các mục tiêu bền vững 
kinh tế - môi trường – xã hội, kế hoạch kinh doanh của 

Tập đoàn tại Công ty Mẹ, Công ty con và các Doanh 
nghiệp có vốn góp của Tập đoàn nhằm bảo toàn, phát 
triển vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh, phối hợp sử 
dụng hiệu quả các nguồn lực của các đơn vị thành viên 
Bảo Việt. 

Chỉ đạo và giám sát kết quả thực hiện mục tiêu phát triển 
của các đơn vị thành viên, đảm bảo sự cân bằng tương 
đối giữa 3 yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường.

Thực hiện báo cáo các ảnh hưởng, rủi ro và cơ hội liên 
quan đến kinh tế - xã hội - môi trường theo định kỳ hàng 
quý để HĐQT xem xét quyết định các thay đổi trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh, hoặc có báo cáo đột xuất 
trong những trường hợp xét thấy tình hình kinh tế - xã 
hội - môi trường có ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động 
của doanh nghiệp.

Hội đồng Quản lý rủi ro

Hội đồng Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt có trách nhiệm 
xây dựng và triển khai khung pháp lý quản lý rủi ro tại 
Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty con, phối hợp và giám 
sát hoạt động quản lý rủi ro tại các Công ty con nhằm 
đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp theo thông lệ và 
chuẩn mực quốc tế. 

Năm 2017, Hội đồng Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt tiếp 
tục hoàn thiện khung pháp lý quản lý rủi ro tại Tập đoàn 
Bảo Việt và các Công ty con hướng tới thông lệ và chuẩn 
mực quốc tế, đồng thời phối hợp và giám sát hoạt động 
quản lý rủi ro tại các Công ty con nhằm đáp ứng hiệu 
quả yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Hội đồng Quản lý rủi 
ro Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty con đã tổ chức họp 
định kỳ để rà soát các loại rủi ro và đề xuất những biện 
pháp giảm thiểu rủi ro phù hợp. 

Hội đồng Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt và các đơn 
vị thành viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ giúp Ban điều 
hành tổ chức công tác quản lý rủi ro trên tất cả các lĩnh 
vực hoạt động góp phần vào sự tăng trưởng bền vững 
của Tập đoàn.

Ban điều hành

Triển khai Kế hoạch phát triển bền vững theo chỉ đạo của 
Tổng Giám đốc, đôn đốc, giám sát thực hiện các vấn đề 
về phát triển bền vững.

Đưa ra và triển khai các sáng kiến, biện pháp nhằm đảm 
bảo phát triển bền vững theo đúng định hướng và phù 
hợp với đặc điểm của từng đơn vị theo chiến lược, định 
hướng phát triển của doanh nghiệp.

Triển khai vấn đề phát triển bền vững tại Công ty Mẹ và 
giám sát kết quả thực hiện mục tiêu bền vững của các 
đơn vị thành viên, đảm bảo sự cân bằng tương đối giữa 3 
yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường.

Đưa ra các ý tưởng và sáng kiến bền vững trên cơ sở phối 
hợp với các Khối/Ban của Tập đoàn và các đơn vị thành 
viên triển khai và hiện thực hóa các ý tưởng phát triển 
bền vững theo đúng định hướng của Ban điều hành.

Các Giám đốc Khối và Ban chức năng phối hợp trong việc 
triển khai và thúc đẩy phát triển bền vững trong toàn  
Tập đoàn. 

VaI TRÒ Và TRÁCH NHIỆM CỦa CÁC  
đƠN VỊ THàNH VIÊN

Các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Tài chính - Bảo 
hiểm Bảo Việt phối hợp nhằm nâng cao nhận thức và 
các hoạt động kinh doanh hướng tới phát triển bền 
vững, đảm bảo lợi ích của đơn vị và lợi ích chung của 
toàn Tập đoàn.

Tập đoàn quy định chính sách, định hướng phối hợp các 
lĩnh vực hoạt động trong phạm vi toàn tập đoàn nhằm 
sử dụng hiệu quả nguồn lực, thế mạnh, nâng cao tính 
chuyên nghiệp và chuyên môn hóa của các đơn vị thành 
viên Bảo Việt nhằm phát huy hiệu quả hoạt động chung. 

Người đại diện vốn trong phạm vi thẩm quyền của mình 
có trách nhiệm triển khai các chính sách, định hướng 
phối hợp các hoạt động giữa các đơn vị thành viên nhằm 
phát huy hiệu quả hoạt động chung của Tập đoàn Tài 
chính – Bảo hiểm Bảo Việt.

QUẢN TRỊ PHÁT TRIểN BỀN VỮNG
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Tăng cường minh bạch thông tin, nâng cao mức độ tin cậy của thông tin cung cấp ra thị trường

Thông tin là nền tảng của mọi quyết định đầu tư vì vậy Bảo Việt luôn nỗ lực đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các 
kênh cung cấp thông tin nhằm tạo điều kiện cho cổ đông và nhà đầu tư được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời về 
định hướng chiến lược, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình quản trị doanh nghiệp…

Ngoài việc thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC, Bảo Việt còn chủ động công 
bố kịp thời các thông tin được đánh giá là trọng yếu, có thể ảnh hưởng đến lợi ích của nhà đầu tư; Chủ động công bố 
thông tin về các sản phẩm dịch vụ mới, các bước tiến trong hợp tác với cổ đông chiến lược để nhà đầu tư có thể nắm 
bắt kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động của Bảo Việt.

NÂNG CaO CHấT LƯỢNG QUẢN TRỊ Và MINH BẠCH THÔNG TIN

đa dẠNG Hóa CÁC KÊNH CUNG CấP THÔNG TIN CHO Cổ đÔNG Và NHà đầU TƯ

Báo cáo thường niên
Báo cáo phát triển 

bền vững

Đại hội đồng cổ đông

Hội nghị xúc tiến đầu tư, 
roadshow tại thị trường 

quốc tế

Kênh công bố thông tin 
của SGDCK, UBCKNN

Website Phương tiện 
thông tin đại chúng

Bản tin nhà đầu tư
Hội nghị chuyên gia 

phân tích

Nâng cao tính minh bạch và mức độ tin cậy của thông tin cung cấp ra thị trường

Nhằm nâng cao mức độ tin cậy của số liệu, Bảo Việt đã duy trì việc lập Báo cáo tài chính theo hai chuẩn mực kế toán 
Việt Nam (VAS) và chuẩn mực lập và tr.nh bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Bên cạnh việc tuân thủ quy định về 
việc lập và soát xét đối với Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm, Bảo Việt còn thực 
hiện soát xét đối với báo cáo qu. để đảm bảo mức độ tin cậy của các số liệu cung cấp ra thị trường.

Không chỉ thực hiện kiểm toán các thông tin tài chính - điều mà hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đang làm, Bảo 
Việt còn tiên phong thực hiện kiểm toán đối với các chỉ tiêu phi tài chính để nâng cao mức độ tin cậy của thông tin 
khi được đảm bảo Khối Kiếm toán nội bộ Tập đoàn Bảo Việt.

Bảo Việt cũng thực hiện công bố thông tin song ngữ Việt– Anh để các nhà đầu tư nước ngoài có thể dễ dàng tiếp 
cận, tìm hiểu, phân tích các thông tin về doanh nghiệp.

Các quy chế quản trị nội bộ quan trọng của Tập đoàn Bảo Việt như: Điều lệ, Quy chế Quản trị công ty, Quy tắc ứng xử 
và đạo đức nghề nghiệp... đều được dịch thuật và đăng tải trên website của Bảo Việt bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các 
chương tr.nh và tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đều được Bảo Việt 
đăng tải song ngữ Việt – Anh.

Đây là một bước tiến quan trọng hướng tới thông lệ quản trị quốc tế về đảm bảo quyền của cổ đông và sự đối xử 
công bằng giữa các cổ đông, đặc biệt là đối với các cổ đông và nhà đầu tư nước ngoài.

Áp dụng Thẻ điểm quản trị aSEaN để đánh giá tình hình thực hiện quản trị tại doanh nghiệp

Dưới sự định hướng và chỉ đạo của HĐQT, trong những năm vừa qua, bên cạnh việc tuân thủ các quy định về quản trị 
công ty theo pháp luật Việt Nam, Bảo Việt đã chủ động áp dụng các thông lệ tốt về quản trị công ty trên thế giới và 
trong khu vực. Các chuẩn mực về Quản trị công ty theo quy định tại Thẻ điểm quản trị Asean (ACGS) đã được Bảo Việt 
tham chiếu trong quá trình xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp của mình.

Trên cơ sở kết quả đánh giá tình hình thực hành quản trị công ty theo ACGS 

Về định hướng trung và dài hạn trong việc cải thiện và nâng cao chất lượng thực hành quản trị công ty, Bảo Việt đang 
nghiên cứu thực hiện thuê bên thứ ba độc lập đánh giá hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT và các Ủy ban thuộc 
HĐQT theo các thông lệ tốt về quản trị trên thế giới.

Nghiên cứu thực hiện thuê bên thứ ba độc lập đánh giá, tư vấn hoạt động kiểm soát nội bộ/quản lý rủi ro và tuân thủ 
của Tập đoàn, đặc biệt là các lĩnh vực xây dựng Khẩu vị rủi ro, quản lý tuân thủ để có xác nhận của bên thứ 3 về hệ 
thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt.

Tiếp tục kiện toàn và tăng cường vai trò của Kiểm toán nội bộ, Quản lý rủi ro và Tuân thủ trong khung quản trị nội 
bộ của Tập đoàn Bảo Việt với mục tiêu (i) đảm bảo hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả và 
chính xác, (ii) góp phần quan trọng trong nâng cao thực hành quản trị doanh nghiệp và (iii) là các tuyến phòng thủ 
bảo vệ nguồn vốn đầu tư và kiến tạo các giá trị bền vững trong dài hạn cho cổ đông.
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đÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT đỘNG NĂM 2017 CỦa HđQT, CÁC ỦY BaN THUỘC HđQT

Nhằm nâng cao công tác đánh giá hoạt động của HĐQT và các ủy ban thuộc HĐQT theo các thông lệ tốt về quản 
trị công ty trên thế giới và khu vực, năm 2017, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã triển khai đánh giá Quy trình và các 
Tiêu chí đánh giá cụ thể đối với hoạt động của HĐQT, của từng thành viên HĐQT và các Ủy ban thuộc HĐQT, cụ 
thể như sau:

•	 Tiêu chí đánh giá hoạt động của HĐQT bao gồm 40 tiêu chí đánh giá về: (i) Nhiệm vụ và trách nhiệm của HĐQT; (ii) 
Cơ cấu HĐQT; (iii) Quy trình của HĐQT; (iv) Kết quả hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT; và (v) Đánh giá thực hiện 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và kế hoạch kinh doanh hàng năm.

•	  Tiêu chí đánh giá hoạt động của từng thành viên HĐQT bao gồm 17 tiêu chí đánh giá về: (i) Mức độ tương tác giữa 
các thành viên HĐQT; (ii) Chất lượng các ý kiến/đề xuất của các thành viên HĐQT; (iii) Thực hiện nhiệm vụ của Thành 
viên HĐQT; và (iv) Vai trò của Chủ tịch HĐQT.

Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm và Thư ký Công ty chịu trách nhiệm tham mưu cho HĐQT trong quá trình thực hiện đánh giá.

Các Tiêu chí đánh giá nêu trên được xây dựng trên cơ sở tham chiếu các chuẩn mực tại Phần E - Trách nhiệm của HĐQT tại Bộ câu hỏi cấp 1 - Thẻ điểm Quản trị 
Công ty khu vực ASEAN, Quy tắc Quản trị Công ty của OECD và tham khảo thông lệ về đánh giá hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT ở các nước phát triển 
trên thế giới. Kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT đạt mức từ 4,3 điểm trở lên so với mức tối đa là 5 điểm, đạt mức đánh giá RẤT TỐT.

Trong Quý I/2018, HĐQT đã thực hiện đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 của HĐQT, các Ủy ban thuộc HĐQT và các 
thành viên HĐQT với một số kết quả cụ thể như sau:

KẾT QUẢ đÁNH GIÁ HOẠT đỘNG HđQT Và CÁC ỦY BaN CỦa HđQT

STT Nội dung đánh giá điểm 
TB  và Xếp loại Vấn đề cần cải thiện

1 Nhiệm vụ và trách nhiệm của HđQT 4.8

2 Thành phần và cơ cấu HđQT 4.5 Tính độc lập giữa thành viên HĐQT với Ban Điều 
hành và cổ đông lớn của Tập đoàn

3

Quy trình HđQT 

3.1. Họp và tham dự họp HĐQT 4.8

Có ít nhất 1 cuộc họp giữa các thành viên HĐQT 
không điều hành mà không có mặt các thành viên 
điều hành trong năm đánh giá

3.2. Tiếp cận thông tin 4.3 Tài liệu họp HĐQT được gửi tới các thành viên tối 
thiểu 5 ngày làm việc trước khi cuộc họp diễn ra

3.3. Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản 4.4

4

Kết quả hoạt động của Ủy ban thuộc HđQT 

4.1. Ủy ban Thù lao & Bổ nhiệm 4.4

Thành viên trong Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm 
phần lớn là thành viên HĐQT độc lập (hơn 50%).
Chủ tịch Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm là thành viên 
HĐQT độc lập

4.2. Ủy ban Kiểm toán 4.6 
Ủy ban Kiểm toán có bao gồm toàn bộ thành 
viên HĐQT không điều hành với đa số thành viên 
HĐQT độc lập.

4.3. Ủy ban Chiến lược & Đầu tư 4.6
Chất lượng báo cáo, tham mưu cho HĐQT các vấn 
đề thuộc chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Chiến 
lược và Đầu tư

4.4. Ủy ban Tài sản nợ - Tài sản có (ALCO) 4.6  

5 đánh giá thực hiện nghị quyết của đHđCđ 
và kế hoạch kinh doanh hàng năm 4.6

1 2 3 4 5YẾU TB/ CẦN CẢI THIỆN KHÁ TỐT RẤT TỐT

đÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ đÁNH GIÁ HOẠT 
đỘNG CỦa HđQT, CÁC ỦY BaN THUỘC HđQT Và 
CÁC THàNH VIÊN HđQT

Căn cứ 13 tiêu chí đánh giá về 3 nhóm vấn đề: (i) Mức độ 
tương tác của các thành viên HĐQT; (ii) Chất lượng các 
ý kiến/đề xuất của các thành viên HĐQT; (iii) Thực hiện 
nhiệm vụ của Thành viên HĐQT, các thành viên HĐQT 
đã tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình, 
đồng thời đánh giá chéo hoạt động của các thành viên 
HĐQT khác.

•	 HĐQT đã phát huy được vai trò và trách nhiệm của 
mình trong hoạt động quản trị doanh nghiệp, đảm 
bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động theo đúng quy định 
tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tập đoàn.

•	 Các Ủy ban thuộc HĐQT đã góp phần quan trọng 
trong việc tham mưu cho HĐQT các vấn đề thuộc 
chức năng nhiệm vụ của Ủy ban như: chiến lược, đầu 
tư, bổ nhiệm nhân sự cấp cao, thù lao lương thưởng, 
kiểm toán và quản lý tài sản nợ - tài sản có...

•	 Các thành viên HĐQT có mức độ chia sẻ thông tin 
rất tốt, chủ động đưa ra những đánh giá, phân tích 
chuyên sâu về các vấn đề thuộc thẩm quyền của 
HĐQT, thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách 
trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi tối cao của cổ đông 
và của Tập đoàn.

Để tăng cường trách nhiệm của HĐQT, tuân thủ các 
chuẩn mực về Trách nhiệm của HĐQT tại Thẻ điểm quản 

THÙ LaO Và CÁC KHOẢN LỢI íCH CỦa HđQT,
BaN KIểM SOÁT Và BaN đIỀU HàNH

Kết quả đánh giá: 10/10 thành viên HĐQT đều đạt từ 4,6 
đến 4,9 điểm trên điểm tối đa 5 điểm – đạt mức RẤT TỐT. 

trị Công ty khu vực ASEAN, HĐQT cần tiếp tục đẩy mạnh 
các công tác sau:

•	 Tăng cường tính độc lập giữa thành viên HĐQT với 
Ban Điều hành và cổ đông lớn của Tập đoàn qua việc 
bầu các thành viên HĐQT độc lập tham gia hoạt động 
của HĐQT, và tham gia vào hoạt động của các Ủy ban 
thuộc HĐQT;

đÁNH GIÁ HOẠT đỘNG CỦa BaN đIỀU HàNH

•	 Năm 2017, các thành viên Ban Điều hành, dưới sự chỉ 
đạo quyết liệt của Tổng Giám đốc, đã triển khai hiệu quả 
công tác điều hành, thúc đẩy toàn hệ thống triển khai 
các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả của 
các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, tăng cường hợp tác nội 
bộ, nâng cao tính chuyên nghiệp và khẳng định thương 
hiệu và chất lượng dịch vụ hàng đầu của Bảo Việt.

•	 Những nỗ lực từ Ban Điều hành đã góp phần quan 
trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh 
doanh năm 2017 của Đại hội đồng Cổ đông Tập đoàn 
Bảo Việt đề ra. Theo đó, Tổng doanh thu hợp nhất toàn 
Tập đoàn năm 2017 đạt 32.748 tỷ đồng, cán mốc gần 
1,5 tỷ USD, tăng trưởng mạnh 27,5%, lập kỷ lục mức 
tăng trưởng cao nhất kể từ khi cổ phần hóa đến nay; 
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng trưởng mạnh mẽ 
37,6%, đạt 1.603 tỷ đồng, hoàn thành vượt 34,2% kế 
hoạch lợi nhuận đề ra.

•	 Trong năm 2018, Ban Điều hành cần tiếp tục bám sát 
định hướng chiến lược đến năm 2020 đã đề ra; thực 
hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp kinh doanh 
nhằm hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2018 
được giao; nâng cao hiệu quả kinh doanh trong tất cả 
lĩnh vực hoạt động.
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CHẾ đỘ TIỀN THƯởNG CỦa THàNH VIÊN HđQT, BaN KIểM SOÁT Và 
BaN đIỀU HàNH

Ngoài chế độ về thù lao đối với thành viên không chuyên trách HĐQT và 
Ban Kiểm soát, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành còn nhận 
được tiền thưởng trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 
nghiệp của Tập đoàn căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 
năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại nghị quyết số 01/2017/NQ-
ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 26/05/2017, cụ thể:

•	 Trích quỹ khen thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát bằng 
0,3% lợi nhuận sau thuế tương ứng bằng: 3.065.307.408 đồng;

•	 Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành bằng 0,5% lợi nhuận sau thuế 
tương ứng bằng: 5.108.845.680 đồng.

CHẾ đỘ đÃI NGỘ KHÁC đỐI VớI THàNH VIÊN HđQT, BaN KIểM 
SOÁT Và BaN đIỀU HàNH

Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban điều hành được hưởng nhiều 
chế độ đãi ngộ khác như: Chế độ sử dụng ô tô của Tập đoàn; Chế độ sử 
dụng điện thoại; Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại hình 
bảo hiểm khác; Chế độ Khám sức khỏe định kỳ; Chế độ công tác phí.

CHíNH SÁCH THÙ LaO CỦa HđQT Và BaN KIểM SOÁT 
TRONG NĂM 2017

NGUYÊN TắC CHI TRẢ THÙ LaO

Việc chi trả thù lao hàng tháng đối với thành viên không chuyên trách 
HĐQT và Ban kiểm soát tuân thủ theo định mức quy định tại:

•	 Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 26/05/2017 của Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tập đoàn Bảo Việt.

•	 Quyết định số 388/2017/QĐ-HĐQT ngày 08/03/2017 của Hội đồng 
Quản trị Tập đoàn Bảo Việt Quy định về chế độ thù lao, tiền thưởng 
và chi phí hoạt động đối với Kiểm soát viên, Thành viên Hội đồng 
quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Tập đoàn.

Theo đó, Quỹ thù lao của Thành viên chuyên trách HĐQT và Ban Kiểm 
soát của Tập đoàn Bảo Việt năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2017 phê duyệt cụ thể như sau:

•	 Mức thù lao của Hội đồng quản trị: 20 triệu đồng/người/tháng;

•	 Mức thù lao của Kiểm soát viên: 10 triệu đồng/người/tháng.

Quỹ thù lao thực hiện năm 2017 được xác định trên cơ sở số người quản lý không chuyên trách thực tế tại các thời điểm 
trong năm, thời gian làm việc thực tế của từng thành viên và mức thù lao đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 20% 
mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách Tập đoàn theo quy định tại Nghị định số 53/2016/
NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.

THÙ LaO CHI TRẢ TRONG NĂM 2017

Căn cứ nguyên tắc xác định mức thù lao theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và các quy định hiện hành của Tập 
đoàn, Quỹ thù lao thực hiện năm 2017 đối với thành viên không chuyên trách HĐQT và Ban Kiểm soát được xác định 
bằng:  2.261.219.048 đồng, trong đó:

•	 Quỹ thù lao Thành viên Hội đồng Quản trị: 1.991.885.715 đồng;

•	 Quỹ thù lao Thành viên Ban Kiểm soát: 269.333.333 đồng

CHíNH SÁCH THÙ LaO CỦa THàNH VIÊN CHUYÊN TRÁCH HỘI đồNG QUẢN TRỊ, BaN KIểM 
SOÁT, BaN đIỀU HàNH

Từ năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt thực hiện các nguyên tắc xác định quỹ tiền lương đối với người quản lý chuyên 
trách Tập đoàn (bao gồm: thành viên chuyên trách HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và kế toán 
trưởng) theo quy định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016. Theo đó quỹ tiền lương của người quản 
lý chuyên trách xác định trên cơ sở số người quản lý và mức độ hoàn thành chỉ tiêu (KPIs) về  phát triển bền 
vững và kinh doanh của Tập đoàn.

THÙ LaO Và CÁC KHOẢN LỢI íCH CỦa HđQT,
BaN KIểM SOÁT Và BaN đIỀU HàNH

BẢNG THỐNG KÊ THÙ LaO CHI TRẢ TRONG NĂM 2017 Và THÙ LaO CHI TRẢ TỪ NĂM 2015

Bảng thống kê thù lao đã chi qua các năm từ năm 2015 đến năm 2017

STT Nội dung
2015 2016 2017

đã chi
(Triệu đồng)

Tỷ lệ thù lao/ 
LNST (%)

đã chi
(Triệu đồng)

Tỷ lệ thù lao/ 
LNST (%)

đã chi
( Triệu đồng)

Tỷ lệ thù lao/ 
LNST (%)

1
Thù lao 
HĐQT

886,21 0,09 1.532,57 0,15 1.991,89 0,19

2
Thù lao Ban 
Kiểm soát

217,87 0,02 271,92 0,04 269,33 0,03

 Cộng 1.104  1.804,49  2.261,22  

Bảng chi trả thù lao đối với thành viên không chuyên trách Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

Đơn vị: Đồng                       

STT Họ và tên HđQT/BKS Ngân sách quỹ thù lao đã chi

1 Phan Kim Bằng Thành viên HĐQT 245.666.667

2 Đậu Minh Lâm Thành viên HĐQT 245.666.667

3 Thân Hiền Anh Thành viên HĐQT 245.666.667

4 Nguyễn Anh Tùng Thành viên HĐQT 240.000.000

5 Muneo Sasagawa Thành viên HĐQT 240.000.000

6 Shuichi Sakai Thành viên HĐQT 240.000.000

7 Nguyễn Minh Hoàng Thành viên HĐQT 143.809.524

8 Nguyễn Duy Khánh Thành viên HĐQT 143.809.524

9 Ông Tiến Hùng Thành viên Ban Kiểm soát 134.666.667

10 Phí Thị Quỳnh Nga Thành viên Ban Kiểm soát 134.666.667

Tổng 2.261.219.048



G
RI

 1
00

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2017
KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI BỀN VỮNG96 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2017

KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI BỀN VỮNG
97

Định hướng và chỉ đạo 
triển khai thực hiện định 
hướng chiến lược PTBV 
của Tập đoàn

Chủ tịch 
Hội đồng Quản trị

Chỉ đạo và tổ chức  
thực hiện Chiến lược

Theo dõi giám sát và 
đánh giá hiệu quả hoạt 
động PTBV cho toàn bộ 
Tập đoàn

Q. Tổng Giám đốc 
Tập đoàn

BaN CHỈ đẠO

NHóM THƯỜNG TRựC VỀ  PHÁT TRIểN BỀN VỮNG 
TẠI BẢO VIỆT 

Phụ trách chung về triển khai 
thực hiện Chiến lược,  
kế hoạch đến các bộ phận,  
đơn vị.

Giám sát các hoạt động liên 
quan đến phát triển bền vững

Giám đốc  
Khối Quản lý  
Hoạt động

Giám sát các chi phí liên 
quan đến phát triển  
bền vững.

Phối hợp theo dõi chi phí 
tiêu thụ năng lượng tại các 
tòa nhà, văn phòng của  
Bảo Việt.

Phó Giám đốc  
phụ trách Khối Quản lý 
Tài chính

BaN GIÁM SÁT Và đIỀU PHỐI

Giám đốc   
Khối Kiểm toán  
nội bộ

Đầu mối chịu trách 
nhiệm báo cáo các hoạt 
động kiểm soát và kiểm 
toán nội bộ trong  
Tập đoàn.

Kiểm toán báo cáo phát 
triển bền vững

Triển khai các hoạt động đầu 
tư hướng đến phát triển bền 
vững: Áp dụng các nguyên tắc 
đầu tư có trách nhiệm trong 
hoạt động đầu tư và quản lý 
dự án; điều chỉnh và giám sát 
việc triển khai tại các đơn vị và 
công ty thành viên.

Giám đốc  
Khối Chiến lược và 
đầu tư 

Giám đốc  
Trung tâm đào tạo

Phó Giám đốc phụ trách 
Chi nhánh  
Trung tâm CNTTXây dựng các chương trình 

đào tạo theo bản đồ học tập và 
chuyên môn nghiệp vụ cho cán 
bộ nhân viên.

Phối hợp triển khai các chương 
trình đào tạo dành cho đại lý/
tư vấn viên trong năm.

Phát triển hệ thống công 
nghệ thông tin làm nền 
tảng cho các hoạt động kinh 
doanh bao gồm quản lý 
nghiệp vụ và dịch vụ khách 
hàng.

Chuẩn hóa quy trình hoạt 
động kinh doanh, triển khai 
các hoạt động dịch vụ mới.NHóM TRIểN KHaI THựC HIỆN

Các Phòng/Ban tại Công ty Mẹ Tập đoàn

Triển khai các vấn đề phát triển bền vững tại công ty Mẹ và giám 
sát kết quả thực hiện mục tiêu bền vững tại các đơn vị thành viên.

Phối hợp giữa các phòng ban triển khai thúc đẩy việc thực hiện 
phát triển bền vững trong toàn Tập đoàn.

• Ban Truyền thông - Thương hiệu

• Ban Thư ký Tổng hợp

• Ban hành chính Quản trị

• Văn phòng đảng đoàn

• Ban Pháp chế và tuân thủ

• Ban Quản lý rủi ro

• Ban Tổ chức nhân sự

• Ban nghiên cứu và chiến lược

•	 Ban	Đầu	tư

•	 Ban	Quản	lý	và	đầu	tư	bất	động	sản

•	 Ban	Kế	toán

Các Phòng/Ban tại đơn vị thành viên

Triển khai các dự án phát triển bền vững theo chiến lược  của Tập 
đoàn và phù hợp với hoạt động tại từng đơn vị.

Các	đầu	mối	của	đơn	vị	có	trách	nhiệm	triển	khai	các	hoạt	động	
bền vững tại chi nhánh và các công ty con.

•	Bộ	phận	Marketing/Truyền	thông	thương	hiệu

•	Bộ	phận	Thư	ký	Tổng	Hợp

•	Bộ	phận	Hành	chính	quản	trị

•	Bộ	phận	Đào	tạo

•	Bộ	phận	Pháp	chế	tuân	thủ

•	Bộ	phận	Kế	toán/tài	chính

KHốI QUẢN lý 
HOẠT ĐỘNG

KHốI CHIẾN lƯỢC
 VÀ ĐẦU TƯ

KHốI KIỂM TOÁN 
NỘI BỘ

TRUNG TÂM  
ĐÀO TẠO BẢO VIỆT

CHI NHÁNH TRUNG 
TÂM CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN

BaN GIÁM SÁT 
Và đIỀU PHỐI

NHÓM THỰC HIỆN 
VÀ ĐIỀU PHốI TẠI 

CÔNG TY Mẹ

NHÓM THỰC HIỆN 
VÀ ĐIỀU PHốI 

TẠI CÁC ĐƠN VỊ 
THÀNH VIêN

KHốI QUẢN lý 
TÀI CHÍNH

BaN CHỈ đẠO
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KHÁI NIỆM

Theo Quy chế Quản trị của Tập đoàn Bảo Việt, kiểm soát nội bộ (KSNB) là quy trình do Tập đoàn Bảo Việt ban hành, được 
áp dụng trong phạm vi Tập đoàn Bảo Việt, được thực hiện và duy trì để tạo ra sự đảm bảo hợp lý về khả năng đạt được 
mục tiêu của Tập đoàn Bảo Việt.

MỤC TIÊU

Hệ tHống Kiểm soát nội bộ 

Mục tiêu của hệ thống 
KSNB  Tập đoàn Bảo Việt 

gắn với Phát triển 
bền vững

Nhà đầu tư
Sử dụng hiệu quả
tài sản, nguồn lực

Cung cấp thông tin 
đầy đủ, kịp thời, tin cậy,

minh bạch

Khách hàng
Tuân thủ cam kết với 

khách hàng
Đa dạng hóa, nâng cao
chất lượng sản phẩm, 

dịch vụ cung cấp

Cơ quan quản lý 
nhà nước

 Tuân thủ quy định 
pháp luật

Cung cấp thông tin đẩy đủ,
kịp thời, tin cậy, 

minh bạch

Môi trường, xã hội

Sử dụng hiệu quả
các tài nguyên

An sinh xã hội

Đầu tư cho thế hệ trẻ

Nhà cung cấp

Thỏa thuận công bằng

Tuân thủ hợp đồng giao kết

Người lao động
Được trả lương đẩy đủ, 

đúng hạn
Được tôn trọng và đối xử 

công bằng
Được đào tạo và phát triển

Được đảm bảo
an toàn và an ninh

CÁC CấU PHầN CỦa HỆ THỐNG KIểM SOÁT NỘI BỘ TậP đOàN BẢO VIỆT Và đÁNH GIÁ CỦa KHỐI KIểM TOÁN 
NỘI BỘ  

Khối KTNB Tập đoàn Bảo Việt thực hiện đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ xuyên suốt toàn 
Tập đoàn theo tất cả các cấp độ dựa trên 17 nguyên tắc tương ứng với 05 cấu phần của khung kiểm soát nội bộ 
COSO 2013.

CấU PHẦN VÀ NGUYêN TẮC  
ĐÁNH GIÁ CỦA KIỂM TOÁN  

NỘI BỘ

Tên cấu phần: Môi trường kiểm soát

Nguyên tắc Mô tả kiểm soát tại Tập đoàn Bảo Việt
Kiểm soát 
có tồn tại 
không?

Kiểm soát 
có hoạt 
động hiệu 
quả không

Kết luận

1. Cam kết về tính chính trực và các 
giá trị đạo đức

Đã ban hành Quy tắc ứng xử và đạo 
đức nghề nghiệp

3 3

2. HĐQT độc lập với Ban điều hành 
và thực hiện giám sát việc xây dựng, 
triển khai và hiệu quả của hệ thống 
kiểm soát nội bộ

Quy định rõ và thống nhất trách nhiệm 
kiểm soát nội bộ của HĐQT, Ban điều 
hành, các bộ phận, cá nhân trong Quy 
chế quản trị và các quy định có liên 
quan khác

3 3

3. Ban điều hành, dưới sự giám sát của 
HĐQT, thiết lập cơ cấu tổ chức, cơ chế 
báo cáo và phân định quyền hạn, trách 
nhiệm trong việc thực hiện mục tiêu

3 3

4. Cam kết thu hút, phát triển và duy 
trì các cán bộ có năng lực phù hợp với 
mục tiêu của Tập đoàn

Ban hành và thống nhất áp dụng Quy 
chế tuyển dụng nhân sự, Quy chế đào 
tạo, Quy chế bổ nhiệm, Quy chế luân 
chuyển cán bộ, Quy chế trả lương, Quy 
định về quản lý hiệu quả làm việc...

3 3

5. Đảm bảo các cá nhân chịu trách 
nhiệm đối với kiểm soát nội bộ trong 
việc thực hiện mục tiêu

Tham chiếu nguyên tắc 2 và 3 3 3

Tên cấu phần: Đánh giá rủi ro

6. Xác định rõ các mục tiêu, làm cơ sở 
cho việc nhận diện và đánh giá các rủi 
ro liên quan đến mục tiêu

Ban hành Chiến lược quản lý rủi ro 
2016-2020 và thiết lập mục tiêu quản 
lý rủi ro hàng năm xuyên suốt từ Tập 
đoàn đến các Công ty con để đảm bảo 
hỗ trợ cho việc nhận diện, đánh giá, xử 
lý các rủi ro và đảm bảo tính gắn kết 
giữa mục tiêu và rủi ro ở mọi cấp độ 
(chiến lược, hàng năm, toàn Tập đoàn, 
từng đơn vị thành viên, từng bộ phận, 
quy trình, cá nhân)

3 3

Ghi chú  Hiệu lực
Khu vực cải thiện tiềm năng
Có tồn tại/hiệu quả3   

(Bảng dưới đây mô tả phương pháp đánh giá của Khối Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Bảo Việt. Kết quả đánh giá chỉ có 
tính chất minh họa)

HỆ THỐNG KIểM SOÁT NỘI BỘ Và KIểM TOÁN NỘI BỘ 
GắN VớI PHÁT TRIểN BỀN VỮNG
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7. Nhận diện rủi ro liên quan đến việc 
hoàn thành mục tiêu xuyên suốt toàn 
Tập đoàn và phân tích rủi ro làm cơ 
sở cho việc xác định cách thức quản 
lý rủi ro

Ban hành Quy chế quản lý rủi ro nhằm 
nhận diện, kiểm soát và báo cáo về các 
rủi ro chính, bao gồm: rủi ro bảo hiểm, 
rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường, rủi 
ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro 
danh tiếng, rủi ro chiến lược, rủi ro phát 
triển bền vững; 

Quy chế quản lý rủi ro quy định rõ cơ 
cấu tổ chức, quyền hạn và trách nhiệm 
của các cấp trong công tác quản lý rủi 
ro; cách thức nhận diện các rủi ro trọng 
yếu và các chuẩn mực quản trị rủi ro 
trong hoạt động kinh doanh của Tập 
đoàn Bảo Việt và các Công ty con

Ban hành Chính sách quản lý cho từng 
thời kỳ.

3 3

8. Xem xét nguy cơ gian lận khi đánh 
giá rủi ro liên quan đến việc hoàn 
thành các mục tiêu

Rủi ro gian lận là một trong số các loại 
rủi ro được nhận diện, đánh giá trong 
Quy chế quản lý rủi ro, Chính sách 
quản lý rủi ro.

3 3

9. Nhận diện và đánh giá các thay đổi 
có thể ảnh hưởng đáng kể đến hệ 
thống kiểm soát nội bộ

Các vấn đề liên quan đến rủi ro (ví dụ: 
các yếu tố tác động từ môi trường 
bên ngoài như chính sách, cơ chế, 
chính trị...) được phản ánh trong các 
Báo cáo Ban điều hành đồng thời 
được phân tích, đánh giá và xử lý tại 
các cuộc họp định kỳ của Hội đồng 
Quản lý rủi ro (RMC) và Ủy ban Tài sản 
Nợ - Tài sản có (ALCO).

3 3

Tên cấu phần: Hoạt động kiểm soát

10. Lựa chọn và phát triển các hoạt 
động kiểm soát nhằm giảm thiểu rủi 
ro ở mức độ có thể chấp nhận được

Các biện pháp kiểm soát được thiết lập 
và vận hành đối với mọi hoạt động tại 
tất cả các cấp, được lồng ghép trong 
các tác nghiệp hàng ngày ở tất cả các 
quy trình nghiệp vụ.

Các loại hình kiểm soát chính bao 
gồm: Kiểm soát định hướng, Kiểm 
soát phòng ngừa, Kiểm soát phát 
hiện; Kiểm soát thủ công, Kiểm soát 
tự động. Trong đó kiểm soát tự động 
thông qua hệ thống CNTT đóng vai 
trò quan trọng nhằm hạn chế sai sót 
và tác động của con người tới hiệu 
quả của kiểm toán.

3 3

11. Lựa chọn và phát triển các hoạt 
động kiểm soát chung về công nghệ 
thông tin để hỗ trợ thực hiện các 
mục tiêu

3 3

12. Triển khai các hoạt động kiểm soát 
thông qua các chính sách và thủ tục

Các biện pháp kiểm soát chính bao 
gồm: rà soát kết quả hoạt động của 
Ban điều hành cấp cao, từng phòng 
ban; thẩm định, phê d uyệt; phân tích 
các chỉ số KPIs…

3 3

Tên cấu phần: Thông tin và truyền thông

13. Thu thập, tạo lập và sử dụng 
những thông tin thích hợp và có 
chất lượng để hỗ trợ cho hệ thống 
kiểm soát nội bộ

Các thông tin bên ngoài có liên quan 
hoặc ảnh hưởng đến Tập đoàn Bảo Việt 
được thường xuyên theo dõi, tổng hợp, 
phân tích, đánh giá và xử lý tại Ban 
Truyền thông - Thương hiệu

3 3

14. Truyền thông trong nội bộ Tập 
đoàn các thông tin cần thiết, bao gồm 
thông tin về mục tiêu và trách nhiệm 
của các cá nhân đối với KSNB, nhằm 
hỗ trợ cho hệ thống kiểm soát nội bộ

Ban điều hành duy trì một cơ chế trao 
đổi thông tin cởi mở, đảm bảo các 
thông tin cần thiết được truyền đạt 
một cách thông suốt, kịp thời và hiệu 
quả giữa các cấp, bộ phận và cá nhân 
có liên quan

3 3

15. Truyền thông với các bên liên 
quan bên ngoài Tập đoàn về những 
vấn đề ảnh hưởng đến hệ thống kiểm 
soát nội bộ

Các thông tin cung cấp ra bên ngoài 
cho khách hàng, đối tác, cổ đông, cơ 
quan quản lý nhà nước được Ban điều 
hành ủy quyền cho Lãnh đạo Khối 
Quản lý Tài chính - Người được ủy 
quyền Công bố thông tin và Giám đốc 
Khối Quản lý Hoạt động - Người phát 
ngôn của Tập đoàn Bảo Việt

3 3

Tên cấu phần: Giám sát

16. Lựa chọn, phát triển và thực hiện 
đánh giá liên tục và/hoặc độc lập để 
xác nhận sự hiện hữu và sự vận hành 
của các cấu phần của hệ thống kiểm 
soát nội bộ

Giám sát thường xuyên: lãnh đạo các 
bộ phận kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện các hoạt động kiểm soát của cán 
bộ, nhân viên dưới quyền trong các tác 
nghiệp hàng ngày.

Giám sát độc lập/định kỳ: Việc giám sát 
định kỳ được thực hiện thông qua Ủy 
ban Kiểm toán. Ủy ban Kiểm toán cung 
cấp cho Hội đồng quản trị các đánh 
giá về tính đầy đủ và hiệu quả của hệ 
thống kiểm soát nội bộ của Khối Kiểm 
toán nội bộ Tập đoàn, của bộ phận 
Kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại các Đơn 
vị thành viên, và của Kiểm toán độc lập.

3 3

17. Đánh giá và truyền thông kịp thời 
các điểm yếu của hệ thống kiểm soát 
nội bộ tới các bên chịu trách nhiệm 
thực hiện hành động khắc phục, bao 
gồm Ban điều hành và Hội đồng quản 
trị, nếu phù hợp

3 3

Ghi chú  Hiệu lực
Khu vực cải thiện tiềm năng
Có tồn tại/hiệu quả3   

HỆ THỐNG KIểM SOÁT NỘI BỘ Và KIểM TOÁN NỘI BỘ 
GắN VớI PHÁT TRIểN BỀN VỮNG
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CÁC TầNG PHÒNG VỆ

HOẠT đỘNG KIểM TOÁN NỘI BỘ TẠI TậP đOàN BẢO VIỆT

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Cung cấp những đánh giá độc lập, khách quan về tính đầy đủ, tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, 
quản lý rủi ro và quản trị doanh nghiệp của các đối tượng kiểm toán cho Ủy ban Kiểm toán, Hội đồng quản trị và Tổng 
Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt dựa trên hoạt động đảm bảo và tư vấn nhằm hỗ trợ Tập đoàn đạt được các mục tiêu, trong 
đó có mục tiêu phát triển bền vững.

NGUYÊN TắC HOẠT đỘNG

Trung thực, công bằng, không 
định kiến khi thực hiện nhiệm vụ 

Xây dựng, đề xuất với Ủy ban Kiểm 
toán, Hội đồng quản trị phê chuẩn 
việc lựa chọn quy trình kiểm toán, 
đối tượng kiểm toán, phạm vi 
kiểm toán, tần suất kiểm toán, thời 
điểm kiểm toán

Thực thi hoạt động kiểm toán, đưa 
ra các phát hiện, kết luận, phát 
hành báo cáo kiểm toán

Độc lập Khách quan

Phương pháp ORCa

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CậN

Khối Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Bảo Việt sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro để thực hiện các hoạt động 
kiểm toán, theo đó Khối Kiểm toán nội bộ căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro để xác định mục tiêu, đối tượng kiểm toán, 
phạm vi kiểm toán và cách thức thực hiện kiểm toán. 

QUY TRìNH KIểM TOÁN NỘI BỘ

GIaI đOẠN I

đảm bảo chất lượngBáo cáo và hoàn thànhLập kế hoạch chi tiết & thực hiệnLập kế hoạch hàng năm

CÁC GIaI đOẠN TRONG QUÁ TRìNH KIểM TOÁN NỘI BỘ

GIaI đOẠN  IIIGIaI đOẠN  II GIaI đOẠN  IV

Kỳ vọng của các bên
 liên quan

Lập kế hoạch chi tiết Báo cáo kiểm toán
 chi tiết

đảm bảo chất lượng
kiểm toán nội bộ

đánh giá chất lượng
từ bên ngoài Báo cáo định kỳ

Hoàn thành

Báo cáo tóm tắtThực hiện

Lập hồ sơ và rà soát

Tổng quan về 
doanh nghiệp

Kế hoạch chiến lược/
hàng năm

đánh giá lại
kế hoạch chiến lược

Phê duyệt kế hoạch

đánh giá rủi ro

Kỳ vọng của các bên
 liên quan

Ban điều hành
Hội đồng quản lý rủi ro

Hội đồng quản trị 
Ủy ban Kiểm toán

Kiểm toán 
độc lập

Cơ quan 
quản lý 

nhà nước

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

Bộ phận tác nghiệp
kinh doanh trực tiếp

Bộ phận QLRR,Tuân thủ
KTKSNB, Quản lý nghiệp vụ

Khối Kiểm toán Nội bộ

HỆ THỐNG KIểM SOÁT NỘI BỘ Và KIểM TOÁN NỘI BỘ 
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Đảm bảo

Hỗ trợ

Hoạt động
phát triển
bền vững

Tư vấn

Kiểm toán nội bộ các 
hoạt động phát triển 
bền vững

Tư vấn thiết kế và triển khai 
các dự án về phát triển bền 
vững; tư vấn về quản trị, 
đánh giá rủi ro và kiểm soát 
nội bộ liên quan tới phát 
triển bền vững

Hỗ trợ các bên liên quan tự đánh giá về các kiểm 
soát và kết quả của chương trình/hoạt động/quy 

trình phát triển bền vững

VaI TRÒ CỦa KHỐI KIểM TOÁN NỘI BỘ đỐI VớI MỤC TIÊU PHÁT TRIểN BỀN VỮNG CỦa TậP đOàN BẢO VIỆT

Khối Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Bảo Việt đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau đối với các hoạt động phát triển bền 
vững của Tập đoàn:

HOẠT đỘNG KIểM TOÁN NỘI BỘ GắN VớI MỤC TIÊU PHÁT TRIểN BỀN VỮNG CỦa TậP đOàN BẢO VIỆT 

VaI TRÒ đẢM BẢO

Năm 2017 là năm đầu tiên Khối KTNB thực hiện Kiểm toán Báo cáo Phát triển bền vững theo Tiêu chuẩn quốc tế GRI.

Tập đoàn Bảo Việt là doanh nghiệp tiên phong thực hiện kiểm toán đối với báo cáo Phát triển bền vững, hỗ trợ minh 
bạch hóa các thông tin phi tài chính, cung cấp cho Nhà đầu tư và các bên quan tâm góc nhìn bao quát, mang tính chiến 
lược về toàn bộ hoạt động của mình. Với nguyên tắc hoạt động độc lập về mặt tổ chức và khách quan khi thực hiện 
nhiệm vụ, Khối KTNB cung cấp những đánh giá độc lập, khách quan về tính chính xác, đầy đủ và thống nhất của số liệu 
trên Báo cáo Phát triển bền vững, qua đó thể hiện tính nghiêm túc và cam kết cao về Phát triển bền vững của Lãnh đạo 
Tập đoàn như thông điệp đưa ra. 

Khối KTNB sử dụng phương pháp soát xét dựa trên vận dụng Chuẩn mực 3000 - Hợp đồng dịch vụ đảm bảo ngoài dịch 
vụ kiểm toán và soát xét thông tin tài chính quá khứ (ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BTC ngày 08/05/2015 
của Bộ Tài chính) kết hợp sử dụng bộ tiêu chuẩn GRI để đưa ra ý kiến đảm bảo và các khuyến nghị nhằm cải thiện chất 
lượng Báo cáo Phát triển bền vững.

5
CHỈ SỐ

01

02

03

04

05 GRI 413 - 1 : Những hoạt động có sự tham gia của cộng đồng địa 
phương, đánh giá tác động và các chương trình phát triển

GRI 404 - 3: Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá hiệu quả 
công việc và phát triển nghề nghiệp định kỳ

GRI 404 -1 : Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên

GRI 405 -1 : Sự đa dạng của cấp quản lý và nhân viên

GRI 401-1 : Nhân viên tuyển mới và thôi việc

VaI TRÒ TƯ VấN

Năm 2017, song song với vai trò Đảm bảo, Khối KTNB tiếp tục đưa ra các khuyến nghị nhằm cải thiện hệ thống quản 
trị, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro cho các Công ty con 100% vốn và các Khối/Trung tâm tại Công ty mẹ; đồng thời 
tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các dự thảo văn bản của Tập đoàn, qua đó góp phần hoàn thiện hệ 
thống quy chế, quy trình, quy định hướng dẫn của Tập đoàn.

VaI TRÒ Hỗ TRỢ

Trong năm 2017, Khối KTNB tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp, chia sẻ thông tin về kiểm toán, kiểm soát nội bộ, 
quản lý rủi ro, tuân thủ với các đơn vị trong hệ thống nhằm tiếp tục hỗ trợ các đơn vị thuộc tuyến phòng thủ thứ 1 
và thứ 2 tăng cường tính hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. 

5 chỉ số được Khối KTNB đảm bảo trong Báo cáo Phát triển bền vững 2016
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QUẢN LÝ RỦI RO PHÁT TRIểN BỀN VỮNG

Bảo Việt là Tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, đầu tư và dịch vụ tài chính. Do vậy, các rủi ro từ môi trường 
xã hội có tác động trực tiếp đến các nghiệp vụ kinh doanh của Bảo Việt, đặc biệt là nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm. 
Mục tiêu quản lý rủi ro bảo hiểm của Bảo Việt là kiểm soát được quy mô và mức độ tổn thất phát sinh từ hoạt động kinh 
doanh bảo hiểm và bảo đảm với mức chi phí hợp lý, sẽ thu được lợi nhuận từ hoạt động này. 

Mục tiêu quản lý rủi ro phát triển bền vững của Tập đoàn Bảo Việt là duy trì và phát triển doanh nghiệp gắn với hoạt 
động bảo vệ môi trường và đóng góp xây dựng cộng đồng, xã hội. Một trong những động lực chính làm gia tăng nhu 
cầu đối với việc áp dụng quản lý rủi ro phát triển bền vững là yêu cầu tuân thủ ngày càng nghiêm ngặt các quy định 
của pháp luật trong nước và quốc tế trong quá trình quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Năm 2017, Bảo Việt đã chú trọng thực hiện quản lý rủi ro phát triển bền vững trên các khía cạnh khác nhau:

Các khía cạnh này được đo lường, giám sát và quản lý như sau:

•	 Đo lường bằng chỉ số tài chính và phi tài chính về mức độ ảnh hưởng.

•	 Giám sát theo dõi định kỳ hàng quý tại Hội đồng quản lý rủi ro của Tập đoàn.

•	 Quản lý bằng quy trình, thủ tục, quy chế; thực hiện kiểm toán nội dung Phát triển bền vững.

TÁC đỘNG ẢNH HƯởNG đẾN Sự PHÁT TRIểN BỀN VỮNG TRONG HỆ THỐNG BẢO VIỆT

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIểN BỀN VỮNG: 

Chúng tôi xây dựng và tích hợp tầm nhìn về phát triển bền vững của Tập đoàn vào chiến lược kinh doanh, đảm bảo mục 
tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp, cổ tức cho các cổ đông và mục tiêu phát triển bền vững. 

Xây dựng chính sách quản lý rủi ro phát triển bền vững, thực hiện có hệ thống các quy trình để bảo đảm áp dụng thống 
nhất các chính sách, rà soát các yếu tố có rủi ro phát triển bền vững, đo lường và báo cáo về hiệu quả của hoạt động 
của Bảo Việt đối với phát triển bền vững.

QUY TRìNH QUẢN LÝ RỦI RO GắN VớI PHÁT TRIểN BỀN VỮNG

Rủi ro và cơ hội được ví như hai mặt của một đồng tiền và việc thực hiện quản lý rủi ro cũng chính là để tối đa hóa các lợi 
ích phát triển bền vững. Quy trình quản lý rủi ro phát triển bền vững cung cấp một bộ công cụ mới để tạo ra các chiến 
lược và chiến thuật bền vững có hiệu quả. Quy trình này bao gồm các bước cơ bản sau:

•	 Xác định danh mục tổn thất (rủi ro) và các cơ hội phát triển bền vững.

•	 Đánh giá khả năng xảy ra, tác động, lợi ích và chi phí của các rủi ro và cơ hội.

•	 Xác định các kỹ thuật, mô hình quản lý rủi ro để tối đa hóa các cơ hội và lợi ích phát triển bền vững.

•	 Lựa chọn và kết hợp các kỹ thuật tốt nhất để quản lý rủi ro phát triển bền vững.

•	 Thực hiện các giải pháp, kỹ thuật quản lý rủi ro phát triển bền vững đã lựa chọn.

•	 Theo dõi, hiệu chỉnh, đánh giá lại.

Quy trình quản lý rủi ro gắn với phát triển bền vững

Tác động ảnh 
hưởng đến sự 
phát triển bền 
vững trong hệ 
thống Bảo Việt

Tác động của môi 
trường, xã hội đối 
với Bảo Việt

PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG

Sản phẩm, dịch 
vụ cốt lõi của 
Bảo Việt hướng 
tới phát triển 
bền vững

Tác động từ hoạt 
động kinh doanh 
của Bảo Việt tới môi 
trường, xã hội

Rủi ro phát triển bền vững có thể phát sinh khi có các tác động ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của 
Bảo Việt: các tác động từ hoạt động kinh doanh của Bảo Việt đối với môi trường, xã hội, hoặc từ việc cung 
cấp các dịch vụ tài chính cho các đối tác hoặc dự án dẫn đến những tác động gián tiếp đối với con người 
hoặc môi trường. Để quản lý tốt các rủi ro này, thể hiện trách nhiệm đối với môi trường và xã hội, chú trọng 
quản lý chuỗi cung ứng, tạo ra giá trị bền vững cho Bảo Việt cũng như tất cả các đối tác, khách hàng và cộng 
đồng, Tập đoàn Bảo Việt luôn hướng tới hoạt động thiết thực để phát triển doanh nghiệp gắn với hoạt động 
bảo vệ môi trường và xây dựng cộng đồng thịnh vượng. 

QUẢN TRỊ RỦI RO HƯớNG đẾN PHÁT TRIểN 
BỀN VỮNG
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Việc xác định các rủi ro và cơ hội là nền tảng của quy trình quản lý rủi ro phát triển bền vững. Đây không phải là một 
bước công việc đơn giản; nó đòi hỏi sự phân tích và hiểu biết sâu sắc về tổ chức doanh nghiệp, để phát hiện những rủi 
ro mà doanh nghiệp phải đối mặt và những lợi ích, cơ hội tiềm năng. Nếu việc xác định các rủi ro và cơ hội càng được 
thực hiện, phân tích toàn diện thì việc xây dựng kế hoạch và chiến thuật quản lý rủi ro càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nó 
đòi hỏi được thực hiện liên tục, vì môi trường hoạt động kinh doanh của luôn vận động, thay đổi.

Quy trình quản lý rủi ro được thiết kế đồng bộ và có sự gắn kết với việc xây dựng và thực thi chiến lược phát triển bền 
vững của Tập đoàn Bảo Việt, cho phép Bảo Việt xác định và phân loại các rủi ro và cơ hội phát triển bền vững. Chúng tôi 
đã xây dựng "bản ghi nhận rủi ro" để ghi lại những rủi ro chủ yếu có thể phát sinh (cùng với bối cảnh và thông tin chi 
tiết) và đưa ra các biện pháp quản lý phù hợp. 

BÁO CÁO TàI CHíNH Và BÁO CÁO QUẢN TRỊ 

Bảo Việt xây dựng các cơ chế cung cấp báo cáo tài chính và các thông tin phi tài chính, tăng cường minh bạch thông 
tin khi cung cấp tới các bên liên quan, thiết lập hình ảnh tích cực về doanh nghiệp trong mắt các nhà đầu tư và công 
chúng. Thông tin phục vụ công tác quản trị của các bộ phận chức năng luôn được thông suốt, đảm bảo các thông tin 
hoạt động, thông tin tài chính được báo cáo tới Lãnh đạo Tập đoàn kịp thời, chính xác.

QUẢN TRỊ RỦI RO HƯớNG đẾN PHÁT TRIểN 
BỀN VỮNG

TUÂN THỦ Và KIểM SOÁT NỘI BỘ

Cùng với hệ thống kiểm soát nội bộ, việc đánh giá các rủi ro tuân thủ giúp Bảo Việt thực hiện chiến lược phát triển bền 
vững trong từng lĩnh vực kinh doanh của Bảo Việt và xuyên suốt trong toàn hệ thống. Chúng tôi đánh giá rủi ro tuân 
thủ các quy định pháp luật, các quy định nội bộ của Tập đoàn Bảo Việt, các quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao 
động. Bảo Việt luôn tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, nhằm tạo niềm tin của nhà đầu tư vào một thị trường minh 
bạch. Thông tin chính xác, kịp thời không chỉ mang ý nghĩa với thị trường, các nhà đầu tư mà còn giúp cho các doanh 
nghiệp sẽ có cơ hội tạo dựng, nâng cao uy tín của mình và hướng đến sự phát triển bền vững.

BẢO MậT THÔNG TIN

Trong quá trình giao dịch với khách hàng, Tập đoàn Bảo Việt và các Đơn vị thành viên nắm giữ nhiều thông tin liên 
quan đến quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính hay những thông tin cá nhân của khách hàng… 
Những thông tin này cần phải được bảo vệ để không bị khai thác, sử dụng trái phép. Việc không giữ bí mật thông tin 
khách hàng thường sẽ làm mất lòng tin (và có thể gây thiệt hại) cho khách hàng, giảm uy tín của Bảo Việt. Vì vậy, ý thức 
được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cho khách hàng và Tập đoàn Bảo Việt, chúng tôi đã áp dụng các biện 
pháp chống thất thoát dữ liệu và an toàn hệ thống nhằm hỗ trợ sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. 

Tập đoàn Bảo Việt đã đầu tư xây dựng Hệ thống quản lý an toàn thông tin nhằm đảm bảo tính bí mật (confidentiality), 
tính toàn vẹn (integrity) và tính sẵn sàng (availability) đối với tài sản thông tin của Tập đoàn và các Đơn vị thành viên. 
Năm 2017 Bảo Việt tiếp tục đầu tư hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn mực quốc tế, bảo đảm đồng 
bộ, hiện đại, hiệu quả, chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và tính liên tục trong hoạt động kinh doanh 
của Tập đoàn và các Công ty con.

•	 Quản lý an toàn thông tin tại Tập đoàn Bảo Việt theo thông lệ và tiêu chuẩn tốt nhất như ISO 27001:2013, ITIL, Cobit.

•	 Bảo vệ Bảo Việt và khách hàng tránh những cuộc tấn công có chủ đích và thất thoát dữ liệu kinh doanh, thông tin 
khách hàng.

•	 Giảm thiểu, phòng tránh những ảnh hưởng do rủi ro của hệ thống công nghệ thông tin khi bị sự cố an toàn thông tin.

•	 Áp dụng các các kỹ thuật tiên tiến với kiến trúc IT security toàn diện để cung cấp sản phẩm và dịch vụ tới khách 
hàng một cách hoàn hảo, tạo niềm tin đối với thương hiệu Bảo Việt.

•	 Phối hợp với các công ty kiểm toán, đối tác/khách hàng lớn kiểm tra các bước kiểm soát (IT Security control) để bảo 
đảm Bảo Việt tuân thủ đầy đủ các cam kết bảo mật thông tin, thực hiện các hành động, biện pháp giảm thiểu rủi 
ro để bảo vệ dữ liệu khách hàng.

•	 Triển khai hệ thống dự phòng thảm họa (DR) để nâng cao tính sẵn sàng của Hệ thống công nghệ thông tin nhằm 
cung cấp các dịch vụ cho khách hàng và các hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định, liên tục. 

•	 Định kỳ thực hiện các đợt diễn tập ứng phó với các rủi ro an toàn hệ thống thông tin về các tình huống dừng dịch 
vụ công nghệ thông tin, các cuộc tấn công mạng có chủ đích để đảm bảo các hoạt động tác nghiệp phục vụ kinh 
doanh và cung cấp dịch vụ cho khách hàng được liền mạch. 

•	 Thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro thất thoát dữ liệu kinh doanh, bảo vệ thông tin của khách hàng 
bằng các công cụ phòng chống thất thoát dữ liệu DLP, mã hóa, kiểm soát truy cập, phân cấp phân quyền và giám 
sát tuân thủ…

•	 Đào tạo truyền thông cho người dùng về nhận thức an ninh bảo mật, thực hiện các quy định về bảo vệ tài sản công 
nghệ thông tin, dữ liệu kinh doanh và thông tin khách hàng.
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CÁC TÁC đỘNG CỦa MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI đỐI VớI BẢO VIỆT

Bảo Việt là Tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, đầu tư và dịch vụ tài chính. Do vậy, các rủi ro từ môi trường xã 
hội có tác động trực tiếp đến các nghiệp vụ kinh doanh của Bảo Việt, đặc biệt là nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm. Mục tiêu 
quản lý rủi ro bảo hiểm của Bảo Việt là kiểm soát được quy mô và mức độ tổn thất phát sinh từ các rủi ro bảo hiểm và đảm 
bảo rằng, với mức chi phí hợp lý, kết quả sẽ thu được lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm. 

Năm 2017, thiên tai liên tục xảy ra và gây thiệt hại trên khắp cả nước, điển hình như 16 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới. 
Trong đó có hai cơn bão đặc biệt nghiêm trọng là bão số 10 và số 12 đã gây ảnh hưởng đối với khu vực Bắc Trung Bộ và 
Nam Trung Bộ, đây là những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực trong vòng nhiều năm và đã gây thiệt hại nghiêm 
trọng về người, sản xuất và cơ sở hạ tầng trong khu vực và để lại các hậu quả rất nặng nề. Ngoài ra, mưa lớn đã gây một đợt 
lũ ở mức lịch sử tại một số sông thuộc các tỉnh phía Bắc làm ngập lụt trên diện rộng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an 
toàn hệ thống đê điều trong khu vực. và các trận lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng tại các tỉnh miền núi... Những tác động 
của thiên tai ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm. 

Bảo Việt sử dụng mô hình đánh giá rủi ro thiên tai (Catastrope modeling - CAT modeling) nhằm quản lý hiệu quả những 
rủi ro không xảy ra thường xuyên nhưng có sức tàn phá mạnh do thiên tai. Mô hình này sử dụng các kiến thức khoa học 
về những hiểm họa để ước tính tổn thất tài chính do các sự kiện có thể xảy ra trong khu vực nghiên cứu. Kết quả này cho 
phép Bảo Việt xác định mức tái bảo hiểm cần mua phù hợp với mức độ tổn thất với xác suất nhất định.

CÁC TÁC đỘNG TỪ HOẠT đỘNG KINH dOaNH CỦa BẢO VIỆT đỐI VớI MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI

Là doanh nghiệp Bảo hiểm – Dịch vụ tài chính, Bảo Việt chú trọng đánh giá các tác động môi trường của từng quá trình 
kinh doanh, xác định các tác động (trực tiếp và gián tiếp) từ hoạt động kinh doanh của Bảo Việt đến môi trường, xã hội 
nhằm quản lý và giảm thiểu các rủi ro có thể phát sinh từ hai yếu tố này, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển bền 
vững và bảo đảm lợi ích lâu dài cho nhà đầu tư, khách hàng, người lao động và cộng đồng. 

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO PHÁT TRIểN BỀN VỮNG

Bảo Việt không tham gia trực tiếp vào các hoạt động sản xuất, do vậy chúng tôi đánh giá tác động từ hoạt động của Bảo 
Việt đối với môi trường, xã hội là rất nhỏ, chủ yếu là các tác động gián tiếp từ chuỗi giá trị của Bảo Việt. Do đó, việc xác định 
các biện pháp quản lý rủi ro phát triển bền vững phù hợp là rất cần thiết, các biện pháp đó bao gồm:

BẢO HIểM NÔNG NGHIỆP – CHIa Rẻ RỦI RO VớI NHà NÔNG

Bảo hiểm là một trong những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn Bảo Việt. Trong đà phát triển của nền kinh tế hiện 
nay, Bảo hiểm ngày càng chứng minh được vai trò quan trọng của mình đối với đời sống kinh tế xã hội. Với tư cách là một 
loại hình dịch vụ tài chính và là một trong những cơ chế đảm bảo an sinh xã hội trong nền kinh tế quốc dân, thông qua 
việc xây dựng và triển khai các sản phẩm bảo hiểm, Bảo Việt đã góp phần san sẻ tổn thất, giảm thiểu thiệt hại.

Hiện nay, Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của Việt nam, nông nghiệp là một trong những ngành có tác động 
lớn đến nền kinh tế Việt Nam, giá trị sản xuất nông nghiệp đóng góp đáng kể vào GDP.  Tuy nhiên, nông nghiệp là lại lĩnh 
vực luôn có độ rủi ro cao: dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu và khả năng ứng phó của ngành Nông nghiệp còn hạn chế. 

Bảo hiểm nông nghiệp là một giải pháp tài chính hiệu quả, hỗ trợ sản xuất cho nông dân và thực hiện tốt hơn chính sách 
an sinh xã hội đối với người dân nông thôn. Bảo hiểm nông nghiệp có những tác dụng lớn đối với lĩnh vực sản xuất nông 
nghiệp và đời sống của người nông dân, cụ thể: 

•	 Hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại tài chính do thiên tai, dịch 
bệnh gây ra, góp phần ổn định đời sống, tạo điều kiện nhanh chóng khôi phục sản xuất.

•	 Hỗ trợ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sản xuất hàng hóa lớn, tăng 
cường năng lực của tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tăng cường nhận 
thức và năng lực quản trị rủi ro kể từ trước.

•	 Là một giải pháp bổ sung, bên cạnh các giải pháp tài chính hiện nay của Chính phủ nhằm hỗ trợ sản xuất nông 
nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, góp phần giảm nhẹ gánh nặng về ngân sách 
Nhà nước...

•	 Góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp của Nhà nước.

Tập đoàn Bảo Việt là một trong những doanh nghiệp đầu tiên thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo định hướng 
của Chính phủ. Quá trình thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đã đạt được những kết quả nhất định như: Bảo Việt 
đã xây dựng bộ sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp gồm bảo hiểm cây lúa, vật nuôi, tôm cá; triển khai trên 20 tỉnh/ thành 
phố; từng bước tuyên truyền cho người dân hiểu và tham gia bảo hiểm nông nghiệp; giúp tất cả nông dân tham gia bảo 
hiểm đều phải theo quy trình sản xuất tiên tiến; sản xuất an toàn, tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, từ 
đó giúp tăng thu nhập; người nông dân tự tin sản xuất, mở rộng quy mô và tích cực ứng dụng tiến bộ kỹ thuật góp phần 
đa dạng hóa sản phẩm, hàng hóa nông sản. Bảo Việt cũng giúp giảm thiểu rủi ro cho người dân, khi gặp thiên tai sẽ được 
doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường, có cơ hội tái sản xuất, phát triển bền vững.

QUẢN TRỊ RỦI RO HƯớNG đẾN PHÁT TRIểN 
BỀN VỮNG 
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đánh giá các rủi ro của các dự án đầu tư

đánh giá các rủi ro đối với khách 
hàng tổ chức tham gia bảo hiểm

Quản lý rủi ro trong hoạt động của 
Tập đoàn Bảo Việt đối với môi trường 

và xã hội

đánh giá các rủi ro liên quan đến môi 
trường và xã hội của nhà cung cấp

đào tạo và nâng cao nhận thức của 
cán bộ, nhân viên

Việc đánh giá và xử lý các rủi ro của dự án đầu tư giúp cho Bảo Việt 
nhìn nhận và giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn có thể gây ra các tác 
động tiêu cực đối với môi trường và xã hội. Khi thực hiện dự án đầu 
tư, chúng tôi không chỉ quan tâm đến các giá trị kinh tế của dự án, 
mà còn quan tâm tới những lợi ích, tác động lâu dài của dự án đối 
với cộng đồng và xã hội.

Tập đoàn Bảo Việt và các Đơn vị thành viên chú trọng đánh giá tiêu 
chí bền vững khi cấp đơn bảo hiểm cho khách hàng tổ chức. Với các 
khách hàng thuộc khối sản xuất và thương mại, Bảo Việt quan tâm 
tới khía cạnh hoạt động kinh doanh của khách hàng phải bảo đảm 
an toàn đối với môi trường, xã hội trong quá trình hoạt động. Các 
khía cạnh được cân nhắc bao gồm xả rác thải ra môi trường, gây ô 
nhiễm nguồn nước và xả lượng lớn khí carbon dioxit (CO2). Bảo Việt 
sẽ từ chối bảo hiểm cho những doanh nghiệp không đáp ứng được 
tiêu chí bảo vệ môi trường và xã hội.

Các tác động đối với môi trường và xã hội bao gồm hoạt động khai 
thác, sử dụng các trụ sở, văn phòng làm việc của Bảo Việt. Thông qua 
việc theo dõi các tác động môi trường từ hoạt động xả thải và tiêu 
thụ năng lượng tại các đơn vị, Bảo Việt đã thực hiện các biện pháp 
phù hợp nhằm tiết giảm chi phí hoạt động và giảm thiểu các tác 
động tiêu cực đến môi trường, xã hội và cộng đồng. Chúng tôi đặt 
mục tiêu giảm tác động tiêu cực đối với môi trường hàng năm qua 
các dự án truyền thông nội bộ như sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm 
nước, sử dụng tiết kiệm và tái sử dụng giấy, hạn chế sử dụng bao bì 
ni-lon và thay thế bằng các loại vật liệu tái chế, thân thiện với môi 
trường, đồng thời tiến tới sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng 
hoặc thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo. Những dự án này không 
những nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên trong toàn hệ 
thống mà còn giảm thiểu đáng kể các tác động đối với môi trường 
và xã hội.

Bảo Việt xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng nhà cung cấp 
như: mô hình quản trị, tác động của nhà cung cấp đối với môi trường 
và xã hội... Tùy thuộc vào loại hình dịch vụ hoặc sản phẩm của nhà 
cung cấp mà các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp 
(ESG) được chúng tôi đánh giá theo tỷ trọng khác nhau nhằm giảm 
thiểu các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình hợp tác với các nhà 
cung cấp, đồng thời hạn chế các tác động gián tiếp của Bảo Việt đối 
với môi trường, xã hội. 

Nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống về 
các tác động đối với môi trường và xã hội và bảo đảm rủi ro phát 
triển bền vững được xác định và giảm thiểu phù hợp với các quy 
định pháp luật và quy định nội bộ của Bảo Việt.

Bảo đảm khung quản lý rủi ro thống nhất và xuyên suốt toàn Tập đoàn, tăng cường hợp lực, phối 
hợp hoạt động quản lý rủi ro giữa Tập đoàn và các đơn vị thành viên để nâng cao hiệu quả hệ 
thống quản lý rủi ro toàn Tập đoàn.

Văn bản hóa các quy định trong hoạt động quản lý rủi ro để có cơ sở hướng dẫn và thực hiện 
được nhất quán tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả của các cuộc họp RMC hàng quý tại Tập đoàn và các đơn vị 
thành viên, tăng cường gắn kết và hỗ trợ.

Nâng cao hiệu quả của việc trao đổi thông tin, phối hợp giữa 3 tầng phòng thủ.

Sử dụng phương pháp định tính và định lượng để xác định, đánh giá rủi ro, nâng cao khả năng 
quản lý rủi ro tổng thể, hỗ trợ hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đầu tư và dịch vụ tài chính.

Nâng cao hiệu quả của các báo cáo rủi ro trong việc tham mưu, tư vấn cho Ban Điều hành ra quyết 
định trong hoạt động kinh doanh; bảo đảm các rủi ro trọng yếu được quản lý và xử lý kịp thời.

Tăng cường quản lý rủi ro cho toàn hệ thống công nghệ thông tin tại Tập đoàn và các đơn vị thành 
viên. Tiếp tục triển khai các biện pháp an ninh, bảo mật và nâng cao tính an toàn của hệ thống, 
giám sát và cảnh báo rủi ro đối với khách hàng, cán bộ nhân viên và các đơn vị liên quan. Thực hiện 
diễn tập các tình huống giả định trong trường hệ thống công nghệ thông tin xảy ra sự cố, bảo đảm 
an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin và tính liên tục của hoạt động kinh doanh. 

Tiếp tục phát huy văn hóa quản lý rủi ro, tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức quản lý rủi ro trong 
Tập đoàn, phát triển nguồn nhân lực thực hiện công tác quản lý rủi ro tại Tập đoàn và các đơn vị 
thành viên.

đỊNH HƯớNG HOẠT đỘNG QUẢN LÝ RỦI RO NĂM 2018

Năm 2018, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại, đẩy mạnh triển 
khai các dự án công nghệ thông tin trọng điểm nhằm nắm bắt cơ hội và đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong xu hướng 
Cách mạng công nghiệp 4.0. Tập đoàn sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý rủi ro doanh nghiệp thông 
qua các giải pháp trọng tâm sau:

QUẢN TRỊ RỦI RO HƯớNG đẾN PHÁT TRIểN 
BỀN VỮNG 
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Các bên liên quan là những đối tác quan trọng trong hành chính 
phát triển bền vững của Bảo Việt. Những phản hồi từ các bên liên 
quan là nguồn thông tin quý giá để chúng tôi tiếp tục phát triển và 
củng cố hoạt động của doanh nghiệp.

PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

Với từng bên liên quan cụ thể, Bảo Việt đã nghiên cứu và xác định các 
phương thức gắn kết hữu hiệu nhất. Trên cơ sở thông tin thu được từ quá 
trình tương tác với bên liên quan, chúng tôi sẽ tập trung vào những chủ 
đề quan trọng và phù hợp nhất đối với hoạt đông kinh doanh của mình, 
đồng thời đáp ứng các mối quan tâm của bên liên quan. Chúng tôi tiếp 
cận với các bên liên quan thông qua nhiều nguồn kênh thông tin khác 
nhau một cách phù hợp nhằm lắng nghe ý kiến và mối quan tâm của 
từng bên đối với hoạt động của Bảo Việt, đặc biệt là các vấn đề quản trị 
công ty, phát triển nguồn nhân lực, tăng trưởng kinh tế, đóng góp cho 
xã hội và môi trường. 

Chúng tôi xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa doanh nghiệp và 
các bên liên quan dựa trên việc quan tâm đáp ứng lợi ích lâu dài cho các 
bên; mối quan hệ này được duy trì dựa trên sự tin cậy, tính minh bạch 
và đề cao chuẩn mực đạo đức của Bảo Việt.

PHẠM VI BÁO CÁO

Quá trình trao đổi, gắn kết các bên liên quan đối với Bảo Việt được báo 
cáo trong phạm vi toàn Tập đoàn, bao gồm các nội dung sau: 

➤   GắN KẾT VớI CÁC BÊN LIÊN QUaN 

➤   Sự THaM GIa CỦa CÁC BÊN LIÊN QUaN TRONG CHíNH SÁCH Và      
        HOẠT đỘNG CỦa BẢO VIỆT 

GRI 102-40  /  GRI 102-44

 

Tiêu chuẩn cơ sở
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HOẠT đỘNG GắN KẾT CỦa BẢO VIỆT VớI CÁC BÊN LIÊN QUaN
Trong năm 2017, Bảo Việt tiếp tục gắn kết các bên liên quan thông qua các kênh thông tin đa chiều qua đó các vấn đề 
phát triển bền vững được Bảo Việt đề cập sâu hơn nhằm lắng nghe ý kiến của các bên đối với hoạt động của doanh 
nghiệp liên quan đến kinh tế - xã hội – môi trường. Chúng tôi cũng tiến hành lấy ý kiến rộng rãi trên mạng xã hội và 
website của Bảo Việt thông qua phiếu khảo sát về phát triển bền vững của Bảo Việt cho năm 2017 tại chuyên mục Phát 
triển bền vững/Khảo sát các bên liên quan.

“ Với mỗi nhóm đối tượng, Bảo Việt sử dụng cách thức tiếp cận  thông tin khác nhau. Phản hồi từ các bên 
được chúng tôi thận trọng  xem xét, nghiên cứu và nỗ lực để đưa các phản hồi này vào các chính sách và các 
hoạt động của công ty. “

Qua những lần trao đổi, tiếp xúc, chúng tôi đã rút ra được các vấn đề được các bên quan tâm và tính trọng yếu của các 
vấn đề này đối với hoạt động của Bảo Việt. Đây cũng là cơ sở để chúng tôi xây dựng nội dung của Báo cáo Phát triển 
bền vững 2017. 

Thông qua việc đánh giá tầm quan trọng của các vấn đề, chúng tôi thực hiện đầu tư, phân bổ nguồn lực hợp lý nhằm 
đáp ứng tốt nhất các kỳ vọng của các bên liên quan cũng như đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

Phương thức tiếp cận và ghi nhận ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

NGUYÊN TắC CƠ BẢN TRONG GắN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUaN

Chúng tôi tiếp cận với các bên liên quan thông qua nhiều nguồn kênh thông tin khác nhau một cách phù hợp nhằm 
lắng nghe ý kiến và mối quan tâm của từng bên đối với hoạt động của Bảo Việt, đặc biệt là các vấn đề quản trị công ty, 
phát triển nguồn nhân lực, tăng trưởng kinh tế, đóng góp cho xã hội và môi trường. 

Quá trình trao đổi với các bên cũng giúp Bảo Việt chủ động nhận diện được các vấn đề mang xu hướng, thời sự cũng 
như giúp Bảo Việt nhìn nhận một cách khách quan về những chính sách, báo cáo và công bố thông tin ra bên ngoài 
mà chúng tôi thực hiện. 

Bảo Việt xác định các bên liên quan dựa vào vai trò và mức độ ảnh hưởng của các bên liên quan đối với Bảo Việt. 

Chúng tôi xác định các bên liên quan dựa trên những ảnh hưởng có thể có từ hoạt động của Bảo Việt đến họ hoặc 
những người có mối quan tâm, sức ảnh hưởng đến hoạt động hiện tại của Bảo Việt. Chúng tôi xây dựng và phát triển 
mối quan hệ dựa trên đáp ứng lợi ích lâu dài giữa các bên; mối quan hệ này được duy trì dựa trên sự tin cậy, tính minh 
bạch và đề cao các chuẩn mực đạo đức của doanh nghiệp.

Theo đó, 7 bên liên quan trọng yếu đối với Bảo Việt bao gồm:

“Các bên liên quan là những đối tác quan trọng, phản hồi từ các đối tác này là nguồn thông tin quý giá để 
chúng tôi tiếp tục phát triển và củng cố hoạt động của doanh nghiệp.“

CÁC BÊN LIÊN QUaN TRọNG YẾU đỐI VớI BẢO VIỆT 

Mức độ ảnh hưởng đến Bảo Việt
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Khách hàng

Đội ngũ đại lý, tư vấn viên 
tiếp xúc trực tiếp với khách hàng
Trung tâm chăm sóc khách hàng 
và số hotline hoạt động 24/7
Kênh giải đáp khách hàng tích hợp 
trên hệ thống website

Cơ quan Quản lý

Tham gia các Hội nghị, 
Hội thảo do Chính phủ, 
Bộ tổ chức
Tham gia các tổ chức, Hiệp hội: 
Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; 
Hội đồng doanh nghiệp 
vì sự phát triển bền vững; 
Diễn đàn kinh tế thế giới;…

Cộng đồng địa phương

Phối hợp với chính quyền địa phương 
tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng 
của người dân địa phươngđối tác / Nhà cung cấp

Gặp gỡ trao đổi trực tiếp: bổ sung trong quy chế 
đấu thầu, hợp đồng hợp tác với nhà cung cấp

Người lao động

Hội nghị người lao động 
thường niên 
Ấn phẩm nội bộ: Kênh Workplace, 
Bản tin nội bộ xuất bản định kỳ, 
Tạp chí nghiên cứu của Bảo Việt.
Các chương trình đào tạo

Cổ đông / nhà đầu tư

Gặp gỡ trực tiếp nhà đầu tư
Đại hội đồng cổ đông 
Bản tin IR newletters
Website Bảo Việt
Các chương trình giao lưu, 
hợp tác, giới thiệu nhà đầu tư

Cơ quan báo chí

Gặp gỡ báo chí trao đổi 
thông tin phỏng vấn
lãnh đạo, chuyên gia 
Các chương trình giao lưu, 
hợp tác báo chí, thông cáo
báo chí về hoạt động 
doanh nghiệp

GắN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUaN 
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Sự THaM GIa CỦa CÁC BÊN LIÊN QUaN TRONG CHíNH SÁCH Và HOẠT đỘNG CỦa BẢO VIỆT

CÁC BÊN 
LIÊN QUaN

HàNH đỘNG 
CỦa BẢO VIỆT NĂM 2017

CÁC CHỦ đỀ đƯỢC QUaN TÂM KẾT QUẢ

KHÁCH HàNG

NGƯỜI  
LaO đỘNG

Cổ đÔNG 
NHà đầU TƯ 

GắN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUaN 

hoạt động kinh doanh tăng trưởng hiệu quả, bền vững

đối xử bình đẳng và  đảm bảo quyền lợi cổ đông

Thông tin minh bạch

●	Thực thi chính sách bình đẳng giữa các cổ đông lớn và   
       cổ  đông nhỏ về cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho   
      mọi cổ đông thực hiện quyền biểu quyết;

●	Chi	trả	cổ	tức	đầy	đủ,	công	bố	thông	tin	minh	bạch.

●	Tiếp	đón	180 lượt	nhà	đầu	tư
●	Tham gia 8 Hội	thảo	xúc	tiến	đầu	tư	trong	nước	và		 	
       quốc tế (hàn Quốc, nhật Bản, Singapore…) 

●	Trên 200 Cuộc	gọi	từ	nhà	đầu	tư	cá	nhân	
       được giải quyết 

●	chi trả cổ tức với tỷ lệ 10%	/	mệnh	giá	cổ	phiếu

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

gia tăng quyền lợi người lao động

chế độ đãi ngộ và cơ hội thăng tiến

Xây	dựng	nguồn	nhân	lực	có	trình	độ	chuyên	môn	cao,	
thái	độ,	làm	việc	tích	cực,	có	khả	năng	tiếp	cận	với	các	
phương pháp, kỹ năng quản lý hiện đại.

Tổ chức các phong trào rèn luyện sức khỏe

●	Triển khai mua bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm 
       bệnh ung thư cho cBnV

●	4.323 cán bộ được tham gia đào tạo chuyên môn       
       nghiệp vụ

●	Xây dựng phòng tập thể hình, các lớp yoga, khiêu vũ,     
						bóng	bàn	tạo	điều	kiện	cho	cán	bộ	tập	luyện	ngoài	giờ

Xây	dựng	các	sản	phẩm	dịch	vụ	đáp	ứng	nhu	cầu	đa	
dạng khách hàng; bảo vệ khách hàng trước các rủi 
ro, đem đến cho khách hàng các cơ hội để hiện thực 
hóa	ước	mơ,	đảm	bảo	sự	bình	an	và	thịnh	vượng	cho	
khách hàng.

Tổ chức khảo sát lấy ý kiến khách hàng online và tại siêu 
thị tài chính One - Stop - Shop (OSS)

●	Ra mắt 4 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và 
     5 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ mới và 
      các sản phẩm tích hợp tài chính bảo hiểm khác

●	Tổ chức 06 chương trình khuyến mại 
       (nắng vàng biển xanh,giờ vàng giá shock…)

●	Thay đổi hệ thống nhận diện Bảo Việt thân thiện 
        và chuyên nghiệp hơn

●	 156 khách hàng phản hồi qua kênh online 
        và trực tiếp tại OSS

uy tín doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, dịch vụ 

Sản	phẩm	đa	dạng,	đáp	ứng	nhu	cầu	khách	hàng



G
RI

 1
00

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2017
KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI BỀN VỮNG124 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2017

KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI BỀN VỮNG
125

CƠ QUaN  
QUẢN LÝ

CƠ QUaN 
BÁO CHí

CỘNG đồNG 
đỊa PHƯƠNG

đỐI TÁC  
CUNG CấP đối xử bình đẳng với các nhà cung cấp.

Có	tiêu	chí	rõ	ràng	trong	việc	đánh	giá	lựa	chọn.

Xây dựng bộ phận chuyên trách về phát triển bền 
vững; Phân công trách nhiệm thực hiện tại từ cấp 
Ban	điều	hành	xuống	Đơn	vị	thành	viên/Công	ty	Con;

Tham	gia	ban	điều	hành	VBCSD	để	góp	phần	nâng	cao	
hiệu quả hoạt động

Bổ sung các đánh giá và rà soát về môi trường và xã 
hội	trong	Quy	trình	đầu	tư	dự	án	và	Quy	trình	đầu	tư	
góp	vốn	cổ	phần	của	Tập	đoàn	Bảo	Việt.

Kết nối chặt chẽ với cơ quan báo chí, đảm bảo tin 
tức hoạt động của Bảo Việt được cập nhật kịp thời và 
phản ánh một cách chân thực, khách quan; 

Tăng cường số lượng thông tin gửi tới báo chí thông 
qua các thông cáo báo chí, tin tức, các bài viết phân 
tích chuyên sâu nội bộ gửi tới các cơ quan báo chí.

Bổ sung 02 tiêu chí đánh giá và rà soát về môi 
trường	và	xã	hội	 trong	Quy	trình	đầu	tư	dự	án	và	
Quy	 trình	đầu	 tư	góp	vốn	cổ	phần	của	Tập	đoàn	
Bảo Việt. Các	nhà	cung	cấp	đáp	ứng	yêu	cầu	quản	 lý,	 tuân	

thủ	 yêu	 cầu	 pháp	 luật	 và	 quá	 trình	 hoạt	 động	
không gây tổn hại đến môi trường và xã hội.

Áp dụng bộ tiêu chí đánh giá nhà cung cấp trên 5 
phương	diện	trong	đó	có	yếu	tố	môi	trường;

Phối hợp với VTV, VOV thực hiện10 tin bài phỏng 
vấn, 01 phim ngắn để cung cấp thông tin về Bảo 
Việt đến công chúng;

Trên 200 bài viết về hoạt động PTBV của Bảo Việt 
được đăng tải trên 150	 đầu	báo	 tại	Việt	Nam	và	
quốc tế.

Tham gia chia sẻ kinh nghiệm, tiên phong triển 
khai báo cáo bền vũng theo chuẩn quốc tế tại Diễn 
đàn VcSF và ASRS (Singapore)

Ứng	cử	thành	công	02	vị	trí:	Phó	chủ	tịch	và	thành	
viên ban điều hành hội đồng doanh nghiệp vì sự 
phát triển bền vững (VBcSD)

Hỗ	trợ	cộng	đồng	thông	qua	đóng	góp	xây	dựng	
các điều kiện sống căn bản, giúp người dân tập 
trung lao động sản xuất, đảm bảo kinh tế gia đình, 
qua	đó	thúc	đẩy	kinh	tế	địa	phương,	tạo	ra	các	cơ	
hội phát triển kinh doanh cho Bảo Việt;

đánh giá tác động môi trường; giảm tiêu thụ năng 
lượng và phát thải khí nhà kính.

Tổ chức nhiều chương trình khám chữa bệnh, tặng 
quà	cho	bà	con	vùng	núi;	tặng	sách	vở	và	quần	áo,	
học bổng cho các em học sinh, sinh viên;

Đầu	tư	hơn 220 tỷ đồng cho các hoạt động an 
sinh	xã	hội	từ	sau	cổ	phần	hóa	đến	nay.

Thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ 
hàng quý tại trụ sở chính Bảo Việt.

Thực hiện các định hướng, chiến lược phát triển của chính phủ; 

chung tay cùng cơ quan quản lý thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ 
cho sự phát triển của nên kinh tế, thị trường, cộng đồng dân cư.

cung cấp, chia sẻ thông tin cởi mở, chủ động, thường xuyên để báo chí 
có	thể	phản	ánh	chân	thực,	khách	quan	về	hoạt	động	của	doanh	nghiệp	
đến công chúng. 

hỗ trợ người dân nâng cao các điều kiện sống cơ bản.

hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương.

GắN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUaN 
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PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ

Thông qua việc đánh giá tầm quan trọng của các vấn đề xét trong mối 
tương quan giữa mức độ quan tâm của các bên và mức độ ảnh hưởng 
tới hoạt động của doanh nghiệp, Bảo Việt xây dựng “Ma trận các vấn 
đề trọng yếu” nhằm xác định mức độ ưu tiên và thực hiện phân bổ 
nguồn lực hợp lý nhằm đáp ứng tốt nhất các kỳ vọng của các bên 
liên quan cũng như đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh 
nghiệp.

PHẠM VI BÁO CÁO

Bảo Việt sử dụng phương pháp quản trị đối với các vấn đề trọng yếu 
của doanh nghiệp được báo cáo trong phạm vi toàn Tập đoàn và theo 
các quy trình như sau:

➤     XÁC đỊNH CÁC LĨNH VựC TRọNG YẾU 

➤   XÂY dựNG Và đÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ CÁC 
VấN đỀ TRọNG YẾU

 

XÁC đỊNH CÁC LĨNH VựC TRọNG YẾUGRI 103-1 /  GRI 102-3

Đối với các vấn đề trọng yếu, Bảo Việt xác định phương 
pháp quản trị từ đó hỗ trợ doanh nghiệp định hình chiến 
lược, đảm bảo phát triển bền vững trong dài hạn. 

 

GRI
103

Phương pháp quản trị
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XÁC đỊNH CÁC LĨNH VựC TRọNG YẾU

Lựa chọn các vấn đề trọng yếu được 
các bên quan tâm

Lựa chọn các vấn đề trọng yếu được 
các bên quan tâm

Nghiên cứu, rà soát các thông tin 
từ thị trường và ngành

Phân tích thông tin báo chí

Đánh giá, khảo sát từ khách hàng

Thông tin từ các Hiệp hội ngành

Các thảo luận nội bộ với người lao động

Các buổi tiếp xúc với lãnh đạo địa phương

Sàng lọc các lĩnh vựcquan trọng cần được ưu tiên

Xác định trọng số của các bên liên quan

Đánh giá mức ảnh hưởng của vấn đề lên các bên

Tính điểm trung bình theo trọng số và mức ảnh 
hưởng các bên 

Xác thực lĩnh vực trọng yếu từ Lãnh đạo cấp cao

Lựa chọn các vấn đề được coi là trọng yếu với Bảo Việt

Xây dựng Bộ tập hợp các vấn đề có liên quan 
đến phát triển bền vững trong năm 2016 
( Tham chiếu theo tiêu chuẩn GRI Standards)

Phân loại các lĩnh vực trọng yếu theo 3 nội dung: 

       Kinh tế

       Xã hội

       Môi trường

Đánh giá cho điểm ảnh hưởng lên doanh số, 
chi phí các quy định, uy tín doanh nghiệp

Xác định các lĩnh vực liên quan đến phát triển 
bền vững có thể ảnh hưởng tới Bảo Việt

 Xác định các vấn đề liên quan đến phát triển 
bền vững có thể ảnh hưởng tới Bảo Việt

Phân tích ảnh hưởng tới các bên liên quan

Phân tích các ảnh hưởng đến hoạt động của Bảo Việt

Đánh giá  và rà soát nội bộ

Hiệu quả hoạt động kinh tế

Tác động kinh tế gián tiếp

Sự hiện diện trên thị trường

Đa dạng cơ hội bình đẳngThông lệ mua sắm

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Tiếp thị và nhãn hiệu

Giáo dục và đào tạo

Sự an toàn và sức khỏe của khách hàng

Minh bạch thông tin

Cộng đồng địa phương

Đạo đức kinh doanh và tính chính trực

Việc làm

    Nước thải và chất thải
Chống tham nhũng

Tuân thủ về môi trường
Năng lượng

Tầm quan trọng với Bảo Việt

Tầ
m

 q
ua

n 
tr

ọn
g 

vớ
i c

ác
 b

ên
 li

ên
 q

ua
n

Sự hiện diện trên thị trường

XÁC đỊNH LĨNH VựC  TRọNG YẾU 

Quy trình xác định lĩnh vực  trọng yếu 

Sau quá trình tìm hiểu và đánh giá mức độ quan tâm của các bên liên quan với các vấn đề trọng yếu, kết hợp với các 
thông tin khuyến nghị bởi kiểm toán nội bộ sau quá trình đảm bảo với một số chỉ tiêu, trong năm 2017 Bảo Việt đã rà 
soát, phân tích và đối chiếu theo tiêu chuẩn GRI Standards và đã điều chỉnh một số thay đổi cụ thể như sau:

Năm 2017, Tổ thường trực về phát triển bền vững Bảo Việt (CORE TEAM) gồm 45 thành viên đã hoàn thành việc đánh 
giá toàn diện để xác định các chủ đề quan trọng nhất. Chúng tôi đã tiến hành với sự tham gia của 50 cán bộ, nhân viên 
tại Công ty Mẹ, 46 khách hàng và 15 đại diện các bên liên quan đến từ các tổ chức bên ngoài (đối tác, nhà cung cấp, 
chuyên gia phát triển bền vững, cơ quan quản lý, cộng đồng, nhà đầu tư…) để xác định các ưu tiên trong ma trận của 
chúng tôi.

Trên cơ sở việc đánh giá tầm quan trọng của các vấn đề xét trong mối tương quan giữa mức độ quan tâm 
của các bên và mức độ ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp, Bảo Việt xây dựng “Ma trận các vấn 
đề trọng yếu” nhằm xác định mức độ ưu tiên và thực hiện phân bổ nguồn lực nhằm đáp ứng tốt nhất các 
kỳ vọng của các bên liên quan.



aN TOàN Và SỨC KHỏE 
KHÁCH HàNG

Vấn đề an toàn, sức khỏe khách hàng 
được lồng ghép ngay từ khâu nghiên 
cứu, thiết kế sản phẩm, nhằm mang 
đến cho khách hàng giải pháp bảo vệ 
toàn diện.

GRI 416

SẢN PHẨM Và 
dỊCH VỤ Vì 
LỢI íCH XÃ HỘI
Thông qua việc xác định giá 
trị bằng tiền của sản phẩm 
và dịch vụ được thiết kế phục 
vụ lợi ích xã hội giúp Bảo Việt 
giám sát tỷ trọng đầu tư cho 
hoạt động cộng đồng một 
cách hợp lý.

FS7

CỘNG đồNG 
đIẠ PHƯƠNG

Với mạng lưới hoạt động rộng khắp 
cả nước, Bảo Việt mang lại lợi ích cho 
cộng đồng địa phương thông qua 
thực hiện các dự án phát triển cộng 
đồng nhằm góp phần xóa đói giảm 
nghèo, cải thiện đời sống về vật chất 
và tinh thần, tạo công ăn việc làm 
cho người dân tại  các  địa  phương.

GRI 413

Sự đa dẠNG Và
CƠ HỘI BìNH đẳNG

Về cơ cấu cán bộ, Bảo Việt tiếp tục 
duy trì tỉ lệ hợp lý giữa cán bộ quản 
lý và nhân viên, đảm bảo tính tối 
ưu trong quản trị, điều hành doanh 
nghiệp. Trong bộ máy quản lý điều 
hành của Bảo Việt đều có sự tham 
gia của nữ cán bộ.

GRI 405

đóNG GóP 
KINH TẾ GIÁN TIẾP

Nhằm đảm bảo phát triển bền vững tạo 
ra các tác động tích cực và đóng góp trở 
lại cho nền kinh tế, Bảo Việt nỗ lực thực 
hiện các mục tiêu xã hội như giảm thiểu 
thiệt hại do rủi ro thiên tai, tạo việc 
làm và phát triển kinh tế địa phương.

GRI 203

THÔNG LỆ MUa SắM

Việc lồng ghép vấn đề bền vững trong 
chuỗi giá trị, các quyết định mua sắm, 
đầu tư và sử dụng dịch vụ giúp Bảo 
Việt bám sát mục tiêu bền vững hơn.

GRI 204

NĂNG LƯỢNG

Bảo Việt luôn chú trọng giám sát việc sử 
dụng nguồn năng lượng và tài nguyên 
thiên nhiên qua đó góp phần giảm 
thiểu cường độ phát thải khí nhà kính 
và các tác động đến môi trường.

GRI 302

PHÁT THẢI, NƯớC 
THẢI Và CHấT THẢI

Việc kiểm soát các chất thải là biện 
pháp bảo vệ môi trường được áp 
dụng đối với các tòa nhà Bảo Việt. 

GRI 305

TUÂN THỦ VỀ 
MÔI TRƯỜNG

Bảo Việt giảm thiểu tác dộng đến 
môi trường thông qua các hành vi 
kiểm soát ô nhiễm và xử lý, tái chế 
chất thải, tuân thủ quy định về bảo 
vệ môi trường

GRI 307

VIỆC LàM

Bảo Việt xác định con người là yếu tố 
cốt lõi, quyết định đến sự phát triển 
bền vững của doanh nghiệp.Trong 
chiến lược quản trị nguồn nhân lực 
Bảo Việt tập trung vào việc xây dựng, 
đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự có 
trình độ chuyên môn cao; xây dựng 
môi trường làm việc hấp dẫn, chuyên  
nghiệp để thu hút nhân tài. 

GRI 401

aN TOàN Và SỨC 
KHỏE NGHỀ NGHIỆP

Bảo Việt hiểu rằng để tổ chức có 
thể thành công và đi đến đích cần 
dựa vào những  đóng  góp và cống 
hiến của đội ngũ cán bộ. Do đó Bảo 
Việt luôn đảm bảo các quyền lợi và 
điều kiện an toàn lao động,chăm 
lo sức khỏe cho người lao động.

GRI 403

GIÁO dỤC Và 
đàO TẠO

Xu thế hội nhập sâu vào nền kinh tế 
thế giới, vừa là cơ hội, vừa là thách 

thức để duy trì và phát triển các thành 
tựu đã đạt được. Nhận thức rõ việc 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
là yếu tố then chốt, Bảo Việt đã đầu 
tư xây dựng nguồn nhân lực có chất 

lượng để tạo lợi thế cạnh tranh.

 

GRI 404

XÃ HỘI

MÔI TRƯỜNG

CÁCH THỨC TIẾP CẬN VÀ QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU

HIỆU QUẢ HOẠT đỘNG
KINH dOaNH

Chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt 
được xây dựng dựa trên nền tảng hoạt động 
kinh doanh vững chắc với các mục tiêu kinh 
tế được đảm bảo, đem lại lợi ích lâu bền cho 
khách hàng, cổ đông, người lao động và 
cộng đồng.

GRI 201

Sự HIỆN dIỆN 
TRÊN THỊ TRƯỜNG

Bảo Việt áp dụng và duy trì chính 
sách trả lương hướng đến sự công 
bằng trong nội bộ cho người lao 
động và gia tăng tính cạnh tranh trên 
thị trường.

GRI 202

QUẢN TRỊ 
PHÁT TRIểN BỀN VỮNG
Quản trị phát triển bền vững và 
tăng cường minh bạch thông tin
được xác định là yếu tố cốt lõi đảm 
bảo tăng trưởng hiệu quả của doanh 
nghiệp và lợi ích bên liên quan.

GRI 102

KINH TẾ
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Ma TRậN CÁC VấN đỀ TRọNG YẾU NĂM 2017 Các lĩnh vực trọng yếu có sự gia tăng về

 mức độ quan tâm của bên liên quan

XÂY dựNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ Và CÁCH THỨC QUẢN LÝ CÁC VấN đỀ TRọNG YẾU Bổ SUNG CÁC VấN đỀ CÁC BÊN LIÊN QUaN QUaN TÂM

Sau khi tham vấn các bên liên quan, có một số các vấn đề mà các bên liên quan gia tăng sự quan tâm nên Bảo Việt đã 
tập trung phân tích trong báo cáo 2017 cụ thể như sau:

•	 Đối với các vấn đề kinh tế: Sau khi tham vấn, chúng tôi nhận thấy các bên liên quan có sự gia tăng mức độ quan tâm 
đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh và vị thế của Bảo Việt trên thị trường. Các bên liên quan bày tỏ sự quan tâm 
đối với việc Bảo Việt cần tăng tốc trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và vị thế chiếm lĩnh thị trường sau khi đã 
tập trung đổi mới mô hình kinh doanh.

•	 Đối với các vấn đề xã hội:  Các bên liên quan và Bảo Việt đồng thuận trong việc bổ sung các chỉ tiêu liên quan đến 
đào tạo phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ; tăng cường phát triển các sản phẩm mới 
vì lợi ích cộng đồng. Trong năm vừa qua, Bảo Việt đã liên tục ra mắt 8 sản phẩm bảo hiểm mới, phục vụ nhu cầu bảo 
vệ, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ khách hàng trước những rủi ro mà trước đây chưa từng có sản phẩm nào tại thị trường 
Việt Nam phục vụ mục đích chuyên biệt này (sản phẩm chuyên biệt về tim mạch, ung thư, bão nhiệt đới...)

•	 Đối với các vấn đề về quản trị, minh bạch thông tin: Là một doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa lớn, Bảo Việt 
thu hút sự quan tâm của nhiều bên liên quan bao gồm nhà đầu tư trong và ngoài nước, cơ quan báo chí, cơ quan 
quản lý... Do vậy, việc công bố thông tin minh bạch và đa dạng hóa các kênh cung cấp thông tin ra công chúng được 
các bên rất quan tâm. Năm 2017, Bảo Việt tập trung nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy của thông tin công bố 
(mở rộng phạm vi kiểm toán các chỉ tiêu phi tài chính, tiếp tục soát xét báo cáo tài chính định kỳ hàng quý (theo quy 
định việc soát xét báo cáo tài chính chỉ yêu cầu thực hiện đối với báo cáo bán niên); tăng cường tham dự và chia sẻ 
thông tin tại các diễn đàn quốc tế (Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản), chủ động đáp ứng nhu cầu thông tin của các 
bên liên quan.

•	 Đối với các vấn đề phát triển nguồn nhân lực: Bảo Việt xác định con người là yếu tố cốt lõi, quyết định đến sự phát 
triển bền vững của doanh nghiệp. Chính vì vậy, trong chiến lược quản trị nguồn nhân lực của Bảo Việt, các giải pháp 
tập trung cho việc xây dựng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực then 
chốt; xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn, chuyên nghiệp, thân thiện; triển khai hệ thống đánh giá theo hiệu quả 
làm việc và được liên kết với nhau chặt chẽ, dựa trên tầm nhìn, quy tắc đạo đức ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và các 
đặc trưng văn hóa của Bảo Việt. Và một số chỉ tiêu đặc biệt quan tâm đã được Khối Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Bảo 
Việt mở rộng phạm vi đánh giá và rà soát để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của quá trình thu thập và trình 
bày 5 chỉ tiêu bao gồm:  01 chỉ tiêu

đÁNH GIÁ VỀ Sự PHÙ HỢP CỦa PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ đỐI VớI CÁC VấN đỀ TRọNG YẾU

Như vậy, các vấn đề trọng yếu đã được nhận diện và đánh giá theo hướng tích hợp mối quan tâm của các bên liên 
quan và của Bảo Việt cụ thể theo 5 lĩnh vực: kinh tế, xã hội, môi trường, quản trị, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, từ 

đó Bảo Việt có thể phân bổ nguồn lực hợp lý, đáp ứng tốt nhất các kỳ vọng của các bên liên quan cũng như đảm bảo 

cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Các vấn đề nêu trên được trình bày chi tiết trong các phần tiếp theo của 
báo cáo này.

Hiệu quả hoạt động kinh tế

Sự an toàn và sức khỏe của khách hàng

Cộng đồng địa phương

Giáo dục và đào tạo

Minh bạch thông tin

Hiệu quả hoạt động kinh tế

Tác động kinh tế gián tiếp

Sự hiện diện trên thị trường

Đa dạng cơ hội bình đẳngThông lệ mua sắm

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Tiếp thị và nhãn hiệu

Giáo dục và đào tạo

Đạo đức kinh doanh và tính chính trực

Sự an toàn và sức khỏe của khách hàng

Minh bạch thông tin

Cộng đồng địa phương

Việc làm

Chống tham nhũng

Tuân thủ về môi trường

Tầm quan trọng với Bảo Việt
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Năm 2017, Tổ thường trực về phát triển bền vững Bảo Việt đã làm việc với các bên liên quan và tham vấn ý kiến chuyên 
gia thuộc tổ đánh giá xếp hạng doanh nghiệp bền vững (do Hội đồng doanh nghiệp về sự phát triển bền vững làm 
đầu mối chủ trì) để xác định các vấn đề trọng yếu thông qua một chuỗi các hoạt động sau:

đánh giá, xếp hạng

Bảo Việt đã tham gia các chương trình hôi thảo nghiên cứu, đánh giá về thị trường Việt 
Nam để nắm bắt các xu hướng trên thị trường, đối thủ cùng ngành và các xu hướng trên 
thế giới có thể tác động đến thị trường Việt Nam để xác định các vấn đề trọng yếu trong 
lĩnh vực Bảo Việt đang hoạt động 

Để đảm bảo cho việc Bảo Việt có thể quản lý các tác động trên tất cả các hoạt động của 
chúng tôi, Bảo Việt đã lập một sơ đồ chuỗi giá trị cho thấy quá trình mà chúng tôi sử dụng 
các nguồn lực và tương tác với các bên trong quá trình hoạt động kinh doanh và phát triển 
các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cộng đồng. 

Chúng tôi tham khảo thông tin từ rất nhiều nguồn của các bên liên quan, ý kiến chuyên 
gia về phát triển bền vững (GRI, CSRWorks, VBCSD) để xác định một danh mục các chủ đề 
về môi trường, xã hội và quản trị 

Tháng 7/2017, chúng tôi đã triển khai đánh giá xếp hạng doanh nghiệp bền vững theo Bộ 
tiêu chuẩn CSI do các chuyên gia trong và ngoài nước thẩm định và tham gia các Hội thảo 
với Hội đồng Doanh nghiệp phát triển Bền vững để xem xét các kết quả quan trọng và các 
phát hiện chính. Chúng tôi đã thảo luận tổng thể các phản hồi, cũng như các bước tiếp 
theo để Bảo Việt có thể quản lý các vấn đề được nêu ra trong các cuộc phỏng vấn.

Rà soát sơ đồ
Chuỗi giá trị

Xác định danh mục 
các vấn đề 

Ưu tiên

Xác nhận

Chúng tôi đã tiến hành các cuộc phỏng vấn trực tiếp với nhóm 50 cán bộ nhân viên đại 
diện cho các Khối/Ban chức năng thuộc Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên do Tập 
đoàn Bảo Việt sở hữu 100% vốn và đại diện các bên liên quan đến từ các tổ chức bên ngoài 
để thu thập phản hồi về các chủ đề môi trường, xã hội và quản trị hiệu quả nhất của chúng 
tôi. Chúng tôi yêu cầu các bên liên quan lựa chọn những vấn đề có khả năng ảnh hưởng 
lâu dài đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi đã tham khảo từ 
20 báo cáo đánh giá của các bên liên quan, các trang web và các nguồn khác để có cái nhìn 
rộng hơn về các chủ đề quan tâm.

XÁC đỊNH CÁC LĨNH VựC TRọNG YẾU
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CÁC TIÊU CHUẨN KINH TẾ
GRI 201: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 
GRI 202: SỰ HIỆN DIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG

GRI 203: Tác ĐỘNG KINH TẾ GIáN TIẾp 
GRI 204: THôNG lỆ mUa Sắm

GRI 205: cHốNG THam NHũNG

GRI 206: HàNH vI cHốNG cẠNH TRaNH
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CÁC TIÊU CHUẨN KINH TẾ  (GRI 200)

GRI 201: HIệU qUả HoạT độNG KINH TẾ 

GRI 202: Sự HIệN dIệN TRÊN THị TRườNG

GRI 203: TÁC độNG KINH TẾ GIÁN TIẾp 

GRI 204: THÔNG Lệ MUA SẮM

GRI 205: CHốNG THAM NHũNG

GRI 206: HàNH vI CHốNG CạNH TRANH

Với vai trò là một Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm, Bảo Việt xác định 
chiến lược phát triển bền vững chỉ có thể thực hiện khi mục tiêu kinh 
tế được đảm bảo, bởi chỉ khi xây dựng được nguồn lực vững chắc 
cho bản thân doanh nghiệp, xây dựng một hệ sinh thái bền vững Bảo 
Việt mới có thể đem lại lợi ích lâu bền cho chính doanh nghiệp và các 
bên liên quan.

Kinh tế

GRI
200
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Bảo Việt tin rằng khi các doanh nghiệp cùng nhận 
thức về sự cần thiết của việc kiến tạo nên một hệ 
sinh thái kinh doanh bền vững sẽ tạo nên một 
cộng đồng kinh doanh bền vững và từ đó đóng 
góp cho việc xây dựng một xã hội bền vững.
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HIệU qUả HoạT độNG KINH TẾ

Chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt được xây dựng dựa trên 
nền tảng hoạt động kinh doanh vững chắc với các mục tiêu kinh tế 
được đảm bảo. Nhờ đó Bảo Việt luôn hướng tới đem lại lợi ích lâu bền 
cho khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng.

Bảo Việt ghi nhận hiệu quả về kinh tế với các chỉ tiêu tổng tài sản, doanh 
thu, lợi nhuận đạt mức tăng trưởng tốt qua các năm; là một trong các doanh 
nghiệp hàng đầu tại các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, phát huy lợi thế từ 
mạng lưới phân phối rộng với lực lượng cán bộ, đại lý tư vấn viên có trình độ 
chuyên môn và năng lực cao; đồng thời khả năng thanh toán của các đơn vị 
luôn được đảm bảo. 

Sự tăng trưởng về kinh tế cũng giúp Bảo Việt gia tăng các đóng góp cho xã 
hội thông qua các đóng góp cho Ngân sách Nhà nước; đảm bảo các quyền 
lợi tài chính cho cổ đông và người lao động; tạo công ăn việc làm cho người 
dân địa phương; thực hiện các chương trình an sinh xã hội như: tài trợ cho 
giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai... nhằm chia 
sẻ, chung tay xây dựng cộng đồng phát triển tốt đẹp hơn. 

Hướng tới mục tiêu xây dựng chuỗi giá trị bền vững, Bảo Việt chú trọng tới 
việc đưa các yếu tố môi trường,  xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) trong 
việc rà soát, đánh giá nhà cung ứng đầu vào cho Bảo Việt, đồng thời áp dụng 
các nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm đối với các dự án. 

pHạM vI BÁo CÁo

➤   GIÁ TRị KINH TẾ TRựC TIẾp đưỢC Tạo RA và pHÂN pHốI

➤    CHẾ độ LưƠNG và pHÚC LỢI GẮN KẾT NGườI LAo độNG

pHưƠNG pHÁp qUảN TRị

GRI 201

Kinh tế

GRI
201 Nếu xây dựng được hệ sinh thái 

tốt, mỗi một công ty có thể đẩy 
nhanh tốc độ tăng trưởng và hạn 
chế tối đa sự ảnh hưởng từ biến 
động của thị trường.

Đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng ổn định

Phát huy các  lợi thế sẵn có

Duy trì thị phần tại lĩnh vực cốt lõi

Đảm bảo khả năng thanh toán



G
RI

 1
00

G
RI

 2
00

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2017
KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI BỀN VỮNG140 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2017

KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI BỀN VỮNG
141

Chi phí tiền lương và 
các khoản trích theo lương

Chi phí nguyên liệu, vật liệu

Chi phí khấu hao tài sản cố định

Thuế và chi phí lệ phí 

Chi phí dịch vụ mua bên ngoài

Chi phí khác

53%

2017

2016

59%

5%

4%
1%

17%

13%

14%

22%

1% 4%

7%

HIệU qUả HoạT độNG KINH TẾ (GRI 201)

“Sẵn sàng cất cánh” , Lợi nhuận hợp nhất tăng trưởng 
bứt phá 

Năm 2017, Tập đoàn về đích với Lợi nhuận sau thuế hợp 
nhất đạt 1.603 tỷ đồng. Hoạt động bảo hiểm khẳng định 
vị trí dẫn đầu thị trường trên cả 2 mảng bảo hiểm nhân 
thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, từng bước khẳng định 
thương hiệu Việt:

•	 Lợi nhuận sau thuế lĩnh vực kinh doanh Bảo hiểm 
Nhân thọ đạt 812 tỷ đồng. Mặc dù chịu tác động 
không nhỏ từ các biến động không thuận lợi của thị 
trường tài chính, đặc biệt là trái phiếu Chính phủ với 
mức lãi suất giảm và duy trì ở mức thấp, BVNT đã tối 
ưu hóa các kênh đầu tư, mang lại hiệu quả kinh doanh 
cao, đồng thời đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách 
hàng thông qua mức chia lãi hấp dẫn và chi phí trích 
lập dự phòng nghiệp vụ ở mức thận trọng phù hợp. 

•	 Tiếp nối các kết quả khả quan trong năm 2016, phát 
huy các thành công trong việc chuyển đổi mô hình 
quản trị, tái cấu trúc, năm 2017, lĩnh vực kinh doanh 
Bảo hiểm Phi nhân thọ duy trì phong độ cao với lợi 
nhuận sau thuế đạt 313 tỷ đồng, hoàn thành vượt 
mức kế hoạch năm.  

•	 Lợi nhuận sau thuế từ lĩnh vực Dịch vụ tài chính và khác 
đạt 359 tỷ đồng, tăng trưởng 6,1% so với cùng kỳ. 

Chi phí 

Là một Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu Việt 
Nam, Tập đoàn Bảo Việt có ngành nghề kinh doanh 

đa dạng, từ bảo hiểm tới tài chính, ngân hàng, chứng 
khoán, bất động sản; trong đó hoạt động kinh doanh 
chính là đầu tư vốn vào các công ty con và công ty liên 
kết; kinh doanh dịch vụ tài chính và các lĩnh vực khác 
theo quy định của pháp luật; hoạt động kinh doanh 
bất động sản; hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin; 
dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Do đặc thù của hoạt động kinh 
doanh trụ cột - bảo hiểm (bao gồm cả bảo hiểm nhân 
thọ và bảo hiểm phi nhân thọ), các chi phí liên quan đến 
hoạt động bảo hiểm như chi trả bồi thường, dự phòng 
nghiệp vụ...luôn duy trì tỷ trọng lớn trong tổng chi phí.

Chiếm tỷ trọng cao thứ hai sau chi phí liên quan đến hoạt 
động bảo hiểm là chi phí quản lý, trong đó chủ yếu là chi phí 
tiền lương và các khoản trích theo lương - với 53%. Là một 
doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, tại Tập đoàn Bảo Việt, con 
người luôn là yếu tố quan trọng và đóng vai trò quyết định, 
do đó chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương và 
các chi phí liên quan khác chiếm tỷ trọng lớn cho thấy sự 
ghi nhận cũng như nỗ lực của Tập đoàn trong việc xây dựng 
chế độ đãi ngộ hấp dẫn, góp phần vào sự phát triển bền 
vững của doanh nghiệp và nền kinh tế.   

Với thông điệp “Sẵn sàng cất cánh” trong năm 2017, 
đồng thời để chuẩn bị cho chiến lược “Khẳng định 
thương hiệu Việt” trong năm 2018, năm 2017, tỷ trọng 
chi phí dịch vụ mua ngoài của Tập đoàn Bảo Việt tăng 
nhẹ lên mức 22% (2016: 17%).  

Cơ cấu chi phí quản lý của Bảo Việt duy trì khá ổn định 
qua các năm.

GIÁ TRị KINH TẾ TRựC TIẾp đưỢC Tạo RA

KẾT qUả HoạT độNG KINH doANH

Doanh thu hợp nhất giai đoạn 2013-2017 

Với tốc độ tăng trưởng Doanh thu toàn Tập đoàn tăng cao 
qua các năm, đặc biệt là năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt không 
ngừng nâng cao giá trị đóng góp vào tổng GDP của cả nước. 
Năm 2017, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 
32.748 tỷ đồng, tăng trưởng lên tới 27,5% so với cùng kỳ, đây 
là mức tăng trưởng cao nhất kể từ khi cổ phần hóa. Nhằm 
khơi thông nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng thể trong 
toàn Tập đoàn, các hoạt động hợp lực được tăng cường, đẩy 
mạnh, tạo điều kiện cho Tập đoàn Bảo Việt đạt được các kết 
quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể: 

•	 Lĩnh vực kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ tiếp tục có mức 
tăng trưởng ấn tượng, vươn lên đứng đầu thị trường 
cả về doanh thu phí bảo hiểm và doanh thu khai thác 
mới với tổng doanh thu đạt 22.149 tỷ đồng, tăng trưởng 
mạnh 29,4% so với năm 2016. Với sự tăng trưởng xuất sắc 
của cả doanh thu khai thác mới (33,2%) và doanh thu từ 
các hợp đồng cũ (28,9%), doanh thu phí bảo hiểm tăng 
trưởng 29,9% so với cùng kỳ, cán mốc 17.476 tỷ đồng. 
Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tiếp tục là lĩnh 
vực có đóng góp lớn nhất (67%) vào tổng doanh thu hợp 
nhất toàn Tập đoàn. Với lực lượng hơn 2.000 cán bộ, gần 
170.000 tư vấn viên, cùng mạng lưới 75 Công ty thành 
viên và 358 văn phòng khu vực rộng khắp 63 tỉnh thành 
của cả nước, Bảo Việt Nhân thọ (BVNT) đã tham gia bảo 
hiểm cho hàng chục triệu lượt khách hàng. Chỉ tính riêng 
trong năm 2017, BVNT đã giải quyết quyền lợi bảo hiểm 
cho gần 18.500 khách hàng gặp rủi ro với tổng số tiền 
chi trả lên tới gần 340 tỷ đồng. Đồng thời, BVNT cũng 
liên tục được các cơ quan Nhà nước ghi nhận là doanh 
nghiệp bảo hiểm đứng đầu thị trường về đóng thuế thu 
nhập doanh nghiệp cho Ngân sách Nhà nước cũng như 
thực thi định hướng phát triển chiến lược của Chính phủ 
trong việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội thông qua 
phát triển bảo hiểm nhân thọ. 

•	 Lĩnh vực kinh doanh Bảo hiểm Phi nhân thọ ghi dấu ấn 
với tổng doanh thu đạt 9.487 tỷ đồng, tăng trưởng bứt 
phá 23,7% so với năm 2016, đóng góp 29% vào tổng 
doanh thu toàn Tập đoàn. Doanh thu phí bảo hiểm gốc 
phi nhân thọ tăng trưởng xuất sắc 22,6% - gấp đôi mức 
bình quân thị trường - nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ từ 
các nghiệp vụ bán lẻ, đạt 8.051 tỷ đồng, giúp lĩnh vực phi 
nhân thọ vững chắc ở vị trí số 1 trị trường. Bảo hiểm Bảo 

Việt (BHBV) không chỉ là doanh nghiệp bảo hiểm số 1 
đối với khách hàng cá nhân và hộ gia đình mà còn là 
nhà bảo hiểm hàng đầu cung cấp các giải pháp bảo 
hiểm trọn gói, tổng thể, chương trình quản lý rủi ro cho 
các khách hàng tổ chức và doanh nghiệp, giúp giảm 
thiểu rủi ro và tổn thất cho khách hàng, hướng tới sự 
phát triển bền vững về tài chính cho các cá nhân, và tổ 
chức. Với phương châm lấy khách hàng là trọng tâm, 
BHBV không ngừng chú trọng đầu tư, phát triển hệ 
thống mang lại tối đa sự thuận tiện cho khách hàng. 
Năm 2017 chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ về quy 
mô và mạng lưới bảo hiểm của BHBV với 6 công ty 
thành viên (CTTV) mới được thành lập, nâng  tổng số 
CTTV trên toàn hệ thống lên con số 79 CTTV, cùng trên 
3.000 nhân viên, hơn 3.000 đại lý và gần 700 phòng 
bảo hiểm, khẳng định mạng lưới tiếp xúc và phục vụ 
khách hàng lớn nhất hiện nay.

•	 Kết thúc năm 2017, lĩnh vực Dịch vụ tài chính và khác 
đã đóng góp 4% tổng doanh thu toàn Tập đoàn với 
1.376 tỷ đồng, trong đó tất cả các lĩnh vực kinh doanh 
chứng khoán; quản lý quỹ và hoạt động quản lý, cho 
thuê văn phòng, xây lắp và kinh doanh bất động sản 
doanh thu đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; đặc 
biệt là lĩnh vực kinh doanh chứng khoán nhờ sự khởi 
sắc mạnh mẽ của thị trường. 
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Bảo Việt hiểu rằng để tổ chức có thể thành công và đi 
đến đích cần dựa vào đội ngũ nhân lực với sự quyết tâm 
và đồng lòng vì mục tiêu chung. Vì vậy, Bảo Việt luôn 
trân trọng đóng góp và cống hiến của đội ngũ cán bộ 
cho thành công chung của Bảo Việt. Điều này được thể 
hiện qua chính sách lương thưởng và hệ thống phúc 
lợi cạnh tranh với thị trường nhằm đảm bảo về mặt vật 
chất, đồng thời cũng là sự nhìn nhận của Bảo Việt đối với 
sự gắn bó và cam kết với công việc của cán bộ.

Để người lao động yên tâm công tác, cống hiến và gắn 
bó lâu dài với Bảo Việt, trong năm 2017, hệ thống chính 
sách phúc lợi vẫn tiếp tục được cải thiện. Cơ cấu thu nhập 
trong năm của người lao động gồm tiền lương; thưởng từ 
quỹ lương; thưởng từ nguồn lợi nhuận sau thuế; chế độ 
phúc lợi nhân các ngày Lễ, Tết; chi trả các khoản trợ cấp 
điện thoại, công tác phí nội vùng, đồng phục, ăn ca. Đồng 
thời người lao động cũng được thực hiện đầy đủ các chế 
độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 
khám sức khỏe định kỳ; được mua bảo hiểm sức khỏe toàn 
diện (Bảo Việt An Gia), bảo hiểm sinh mạng (An nghiệp 
thành công, bảo hiểm kết hợp con người), bảo hiểm Hưu 
trí vững nghiệp, bảo hiểm nhân thọ An phát trọn đời và 
bảo hiểm bệnh ung thư - là sản phẩm được Bảo Việt triển 
khai đầu tiên trên thị trường (năm 2016), mang đến quyền 

CHẾ độ LưƠNG và pHÚC LỢI GẮN KẾT NGườI LAo độNG

HIệU qUả HoạT độNG KINH TẾ (GRI 201)

lợi bảo vệ rất lớn cho người lao động trong trường hợp 
không may  mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm hoặc/
và giai đoạn trễ. Đối với người thân trong gia đình, người 
lao động được Bảo Việt hỗ trợ gói bảo hiểm sức khỏe và 
bảo hiểm kết hợp con người ưu đãi. Việc hỗ trợ các gói 
bảo hiểm phù hợp cho cả người lao động cũng như người 
thân trong gia đình đã giúp người lao động yên tâm công 
tác, cống hiến và gắn bó lâu dài với Bảo Việt.

Năm 2017, tổng chi phí liên quan đến người lao động 
của Bảo Việt (bao gồm lương, thuế và các phúc lợi đi 
kèm) chiếm 53% tổng chi phí quản lý, trong đó mức 
lương bình quân của người lao động năm 2017 bằng 
106% so với năm 2016. Năm 2017, doanh thu hợp nhất 
toàn Tập đoàn đạt mức tăng trưởng cao, xấp xỉ đạt 1,5 
tỷ USD, năng suất lao động tăng, do đó quỹ lương thực 
hiện năm 2017 tăng thêm so với năm 2016, thu nhập 
bình quân người lao động được cải thiện. Điều này cho 
thấy những nỗ lực không ngừng của  Bảo Việt trong việc  
nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho cán bộ công 
nhân viên, thể hiện cam kết của Bảo Việt trong việc xây 
dựng môi trường và chế độ làm việc hấp dẫn, góp phần 
nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ Bảo Việt nói 
riêng và đội ngũ lao động của Việt Nam nói chung.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, khả 
năng sinh lời vẫn duy trì ở mức khả quan.

Là một tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm duy nhất trên 
thị trường Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt có ngành nghề 
kinh doanh đa dạng, từ bảo hiểm tới tài chính, ngân 
hàng, chứng khoán, dịch vụ tài chính. Phát huy thế 
mạnh của một tập đoàn hàng đầu, trong từng lĩnh vực 
kinh doanh, Bảo Việt luôn xuất sắc nằm trong nhóm 
các công ty dẫn đầu thị trường về cả hiệu quả kinh 
doanh cũng như khả năng sinh lời.  

Năm 2017, với sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô và sự 
khởi sắc tích cực của thị trường kinh doanh, đặc biệt là 
thị trường bảo hiểm, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận kết 
quả ấn tượng, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trên 
thị trường. Hiệu suất sinh lời trên vốn điều lệ (ROCC) và 
trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng cao nhất trong vòng 
5 năm trở lại đây, lần lượt đạt 23,6% và 11,1%. Các chỉ 
tiêu khác bao gồm hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản 
và lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu tăng nhẹ so 
với cùng kỳ.          

đóNG Góp CHo NGÂN SÁCH NHà NướC

Mức đóng góp cho Ngân sách Nhà nước (bao gồm 
thuế và cổ tức thực nộp hàng năm) của Tập đoàn Bảo 
Việt duy trì ở mức cao. Năm 2017, tổng nộp Ngân sách 
Nhà nước (bao gồm thuế và cổ tức thực nộp) đạt hơn 
1.700 tỷ đồng, trong đó thuế là 1.203 tỷ đồng - là mức 
thuế nộp cao nhất trong 5 năm trở lại đây, chủ yếu nhờ 
đóng góp của thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”), thuế thu 
nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Doanh 
thu và lợi nhuận tăng trưởng cao; các hoạt động đầu 
tư và mở rộng được đẩy mạnh; thu nhập của cán bộ 
nhân viên được cải thiện là các tác động chính nâng 
cao mức đóng góp về thuế thu nhập doanh nghiệp, 
thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân của Tập đoàn đối 
với Ngân sách Nhà nước.  

CHI TRả Cổ TứC CHo Cổ đÔNG 

Tổng giá trị cổ tức Bảo Việt đã thực hiện chi trả cho cổ 
đông cho giai đoạn từ sau cổ phần hóa 2009-2017 là 
6.783 tỷ đồng, với tỷ lệ cổ tức từ 8% - 15%. Năm 2017, 
Bảo Việt đã chi trả 680 tỷ đồng cổ tức (10% trên vốn 
điều lệ), đảm bảo chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt là 
duy trì chính sách chi trả cổ tức tối thiểu bằng 50% Lợi 
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Số liệu về đóng góp cho Ngân sách Nhà nước bao gồm thuế và cổ 

tức thực nộp hàng năm.

nhuận sau thuế hàng năm. Nhằm gia tăng giá trị dài hạn 
cho cổ đông và thực hiện tái đầu tư nâng cao năng lực tài 
chính, đem lại hiệu quả kinh doanh ổn định, một phần 
Lợi nhuận sau thuế hàng năm đều được dành cho đầu 
tư phát triển dài hạn thông qua tăng nguồn quỹ cho đầu 
tư phát triển. Điều này nhằm hướng đến mục tiêu hoạt 
động an toàn, phát triển bề vững của Tập đoàn Bảo Việt.
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ROA: Lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản

ROE: Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu

ROCC: Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ
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Mức lương khởi điểm trả cho lao động mới được tuyển dụng không phân biệt Nam, Nữ ở 03 khu vực Bắc, Trung, Nam 
(Hà Nội, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh) và trên cả nước nói chung luôn cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định 
của Chính phủ. Lao động đã qua đào tạo luôn được trả lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng từ trên 10% trở lên so 
với quy định của Chính phủ (quy định của Chính phủ yêu cầu mức lương tối thiểu trả cho người lao động đã qua đào 
tạo từ 7% trở lên so với mức lương tối thiểu vùng). 

Hằng năm, căn cứ kết quả kinh doanh và hiệu quả làm việc của cá nhân, Bảo Việt thực hiện xem xét, nâng lương cho người lao 
động để tạo động lực làm việc, tăng mức độ gắn bó với doanh nghiệp và thúc đẩy năng suất lao động của người lao động. 
Khi Chính phủ có sự điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, Bảo Việt thực hiện áp dụng điều chỉnh mức lương theo chức danh/
công việc mới, qua đó điều chỉnh mức đóng phí các loại bảo hiểm bắt buộc và tăng thu nhập cho người lao động.

Năm 2017, tại Bảo Việt, mức lương thỏa thuận hàng tháng thấp nhất cho nhân viên mới được tuyển dụng không phân 
biệt Nam, Nữ là 4.129.000 đồng/người/tháng (cao hơn tối từ 10% đến trên 40% so với mức lương tối thiểu vùng theo 
từng khu vực Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Nghệ An). Mức lương thỏa thuận trung bình cho nhân viên mới được tuyển 
dụng trong năm 2017 là 8.209.043 đồng/người/tháng, bằng 219% so với mức lương tối thiểu Vùng I, tăng 43% so với 
mức lương thỏa thuận bình quân cho lao động mới được tuyển dụng năm 2016. 

Tỷ Lệ CủA MứC LưƠNG THỎA THUẬN CủA NHÂN vIÊN TUYỂN dỤNG MớI

Đơn vị tính: đồng

Sự HIệN dIệN TRÊN THị TRườNG

Với quan điểm nhân lực là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, Bảo Việt 
áp dụng và duy trì chính sách trả lương hướng đến sự công bằng trong nội 
bộ cho người lao động và gia tăng tính cạnh tranh về tổng thu nhập.

pHưƠNG pHÁp qUảN TRị

Xác định việc duy trì chính sách trả lương cạnh tranh là yếu tố quan trọng để 
thu hút nhân tài và duy trì sự gắn kết của người lao động. Bảo Việt còn thực  
hiện  tuyển  dụng  cán  bộ  cấp  cao  từ  cộng  đồng  địa  phương,  góp phần tạo 
công ăn việc làm cho địa phương nơi Bảo Việt đang hoạt động kinh doanh.  Để  
duy  trì  chính  sách  trả  lương  hướng  đến  sự  công  bằng  trong  nội bộ cho 
người lao động và gia tăng tính cạnh tranh về tổng thu nhập trên thị trường, 
Bảo Việt thực hiện xem xét, nâng lương cho người lao động hàng năm căn cứ 
kết quả kinh doanh và hiệu quả làm việc của cá nhân người lao động để tạo 
động lực làm việc, tăng mức độ gắn bó với doanh nghiệp và thúc đẩy năng 
suất lao động của người lao động. Khi Chính phủ có sự điều chỉnh mức lương 
tối thiểu vùng, Bảo Việt thực hiện áp dụng mức lương mới và điều chỉnh thu 
nhập cho người lao động, đảm bảo vị thế và uy tín của Bảo Việt khi hiện diện 
trên thị trường.

GRI
202

pHạM vI BÁo CÁo

➤  Tỷ Lệ MứC LưƠNG KHỞI đIỂM THEo GIớI TÍNH 

➤  Tỷ Lệ MứC LưƠNG KHỞI đIỂM So vớI MứC LưƠNG TốI THIỂU CủA vÙNG

GRI 202

Chỉ tiêu mứC lươNg thỏa thuậN hàNg tháNg Cho lao 
ĐộNg ĐượC tuyểN dụNg Năm 2017 ĐượC Đảm bảo bới 
Kiểm toáN Nội bộ tập ĐoàN bảo ViỆt

Bảo Việt áp dụng và duy trì chính sách trả lương thướng đến sự công bằng trong 
nội bộ cho người lao động và gia tăng tính cạnh tranh về tổng thu nhập trên thị 
trường, đặc biệt là các thị trường trọng điểm tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam.

Khu vực
 trọng điểm

Khu vực Hà Nội Khu vực Nghệ An Khu vực Tp HCM Bình quân Bảo việt

lương tối thiểu vùng 3.750.000    2.900.000        3.750.000        3.750.000   

Lương thỏa thuận 
của nhân viên 
tuyển dụng mới

lương
thấp nhất

lương 
bình quân

lương 
thấp nhất

lương 
bình quân

lương 
thấp nhất

lương 
bình quân

lương 
thấp nhất

lương 
bình quân

Nam 4.129.000 9.474.803 6.500.000 6.900.000 4.129.000 6.313.680 4.129.000 8.531.953

Nữ 4.129.000 8.314.677 5.500.000 6.208.333 4.129.000 6.956.958 4.129.000 7.886.133

Lương thỏa thuận 
bình quân của nhân 
viên tuyển dụng mới 
(cả nam, nữ)

4.129.000 8.894.740 6.000.000 6.554.167 4.129.000 6.635.319 4.129.000 8.209.043

Tỷ lệ (%) mức lương thỏa 
thuận của nhân viên nam 
tuyển mới so với mức 
lương tối thiểu vùng

110% 253% 224% 238% 110% 168% 110% 228%

Tỷ lệ (%) mức lương thỏa 
thuận của nhân viên nữ 
tuyển mới so với mức 
lương tối thiểu vùng

110% 222% 190% 214% 110% 186% 110% 210%

Tỷ lệ (%) mức lương thỏa 
thuân của nhân viên bình 
quân (cả nam, nữ) so với 
mức lương tối thiểu vùng

110% 237% 207% 226% 110% 177% 110% 219%

Kinh tế

GRI
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Thông qua việc tạo dựng một hệ sinh thái bền vững trong kinh 
doanh và đóng góp trở lại cho nền kinh tế, Bảo Việt nỗ lực thực 
hiện các mục tiêu xã hội như giảm thiểu thiệt hại do rủi ro thiên 
tai, tạo việc làm và phát triển kinh tế địa phương, từ đó tạo ra các 
tác động gián tiếp tích cực tới nền kinh tế.  

TÁC độNG KINH TẾ GIÁN TIẾp

pHưƠNG pHÁp qUảN TRị

Từ sự tăng trưởng về kinh tế giúp Bảo Việt gia tăng các đóng góp cho xã 
hội thông qua việc giảm thiểu thiệt hại do rủi ro thiên tai, tạo công ăn 
việc làm cho người dân địa phương. Bảo Việt cũng chú trọng tới việc đưa 
các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trong việc rà soát, đánh 
giá nhà cung ứng đầu vào cho Bảo Việt, đồng thời áp dụng các nguyên 
tắc đầu tư có trách nhiệm đối với các dự án.

Bảo Việt cũng tạo ra các giá trị kinh tế gián tiếp thông qua việc tạo việc 
làm và phát triển kinh tế địa phương đầu tư trái phiếu chính phủ. Thông 
qua các chính sách tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và 
các chính sách đãi ngộ với lao động, Bảo Việt góp phần tạo việc làm, tăng 
thu nhập cho người dân địa phương nơi có sự hiện diện của Bảo Việt.

pHạM vI BÁo CÁo

➤  CHUNG TAY KHẮC pHỤC HẬU qUả, GIảM THIỂU TÁC độNG CủA 
CÁC RủI Ro THIÊN TAI

➤   Tạo vIệC LàM và Góp pHẦN pHÁT TRIỂN KINH TẾ địA pHưƠNG

➤   TÁI đẦU Tư TRỞ LạI NỀN KINH TẾ dướI NHIỀU HÌNH THứC, Góp    
pHẦN XÂY dựNG và pHÁT TRIỂN XÃ HộI

➤  THÚC đẨY NỀN KINH TẾ pHÁT TRIỂN, TĂNG CườNG NĂNG LựC 
HộI NHẬp qUốC TẾ

GRI 203

CHUNG TAY KHẮC pHỤC HẬU qUả, GIảM THIỂU TÁC độNG CủA CÁC RủI Ro THIÊN TAI

Với vai trò cung cấp các dịch vụ tài chính, bảo hiểm, trong bối cảnh phát triển của nền kinh tế hiện nay, Bảo Việt ngày 
càng thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong đời sống kinh tế xã hội. Trước hết, phải kể đến vai trò hỗ trợ bù 
đắp tổn thất về tài chính và khắc phục thiệt hại, nhờ đó Bảo Việt giúp giảm thiểu những tác động không mong muốn 
đến nền kinh tế và cộng đồng. Vai trò này càng được thể hiện rõ trong năm 2017, khi tình hình thiên tai được đánh 
giá là bất thường, lập kỷ lục với sự xuất hiện của 16 cơn bão, lũ lịch sử trái quy luật, khiến hồ Hòa Bình phải mở 8 cửa 
xả lũ – điều chưa từng có trong 30 năm vận hành… Với thiệt hại ước tính gần 60.000 tỷ đồng trong năm 2017 do ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu (số liệu của Tổng Cục Thống kê), Bảo Việt đã góp phần không nhỏ chung tay vào việc chi trả 
bồi thường hàng nghìn tỷ đồng, giúp khắc phục hậu quả của thiên tai, sớm ổn định đời sống của nhân dân các vùng 
chịu thiệt hại, đồng thời giúp ngăn ngừa các nguy cơ về dịch bệnh và y tế có thể xảy đến sau thiên tai. Chỉ tính riêng 
cơn bão số 12 đổ bộ vào Nam Trung Bộ, trong đó Khánh Hòa là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, tổng số tiền 
thuộc trách nhiệm bảo hiểm của Bảo Việt tại Khánh Hòa là khoảng 470 tỷ đồng, chiếm gần ½ tổn thất ước tính thuộc 
trách nhiệm bảo hiểm trên địa bàn tỉnh (khoảng 1.000 tỷ đồng). Đặc biệt, năm 2017, trước tình hình thiên tai diễn biến 
phức tạp, Bảo hiểm Bảo Việt đã cho ra mắt sản phẩm mới là bảo hiểm Bão Nhiệt đới (“One Storm”) chưa từng có tại Việt 
Nam, nhằm bảo vệ khách hàng trước những tổn thất do bão gây ra, như một lời cam kết của Bảo Việt về việc chung tay 
cùng người dân khắc phục các hậu quả của thiên tai.   

Tạo vIệC LàM và Góp pHẦN pHÁT TRIỂN KINH TẾ địA pHưƠNG

Cùng với sự phát triển của Tập đoàn, mạng lưới các công ty thành viên và đội ngũ lao động của Bảo Việt ngày càng 
được mở rộng. Với mạng lưới hoạt động rộng khắp 63 tỉnh thành với 168 chi nhánh và 700 điểm giao dịch, Bảo Việt đã 
gắn kết hơn 6.000 người lao động trên toàn hệ thống. Thông qua các chính sách tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn 
nhân lực và các chế độ đãi ngộ, Bảo Việt không chỉ thu hút được nhiều lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người 
dân, mà còn góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại địa phương. 

Chỉ tính riêng năm 2017, Bảo Việt đã tuyển dụng thêm 804 cán bộ trong đó, tăng 25% so với năm 2016; riêng 02 đơn 
vị thành viên Bảo hiểm Bảo Việt và Bảo Việt Nhân thọ tuyển dụng 704 cán bộ, chiếm 88% tổng số cán bộ được tuyển 
dụng, trong đó số lượng cán bộ nữ chiếm 42%. 

Về đội ngũ đại lý, tư vấn viên, trong năm 2017, Bảo hiểm Bảo Việt đã tuyển dụng thêm hơn 25.000 đại lý, và đối với Bảo  
Việt Nhân thọ con số này là gần 63.000 tư vấn viên. Với đội ngũ lao động đông đảo tại thời điểm cuối năm 2017 (tổng số 
lượng cán bộ và đại lý, tư vấn viên của Bảo hiểm Bảo Việt và Bảo Việt Nhân thọ là hơn 5.000 cán bộ và hơn 220.000 đại lý, tư 
vấn viên), Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo Việt Nhân thọ nói riêng và Tập đoàn nói chung đã góp phần quan trọng vào việc tạo 
việc làm và thu nhập cho đội ngũ lao động đông đảo trên khắp cả nước.

Kinh tế

GRI
203
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TÁC độNG KINH TẾ GIÁN TIẾp (GRI 203)

Năm 2017, với thông điệp “Sẵn sàng cất cánh”, Bảo Việt đã 
tập trung đẩy mạnh phát triển các giải pháp trọng tâm, 
đảm bảo nguồn lực cho tăng trưởng bền vững, trong đó 
chiến lược phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được chú 
trọng củng cố, hoàn thiện theo hướng tập trung. 

Mục tiêu chiến lược của Bảo Việt trong giai đoạn 2016 - 
2020 là quản trị đào tạo theo mô hình tập trung - Công ty 
Mẹ Tập đoàn định hướng, chủ trì công tác đào tạo cả về 
chiều rộng lẫn chiều sâu. Đồng thời, nhằm đảm bảo mục 
tiêu phát triển bền vững, sẵn sàng đối mặt và vượt qua 
những thách thức lớn trong bối cảnh Việt Nam mở rộng 
hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, năm 2017, 
Tập đoàn đã tăng cường thực hiện đầu tư vào nguồn 
nhân lực để tạo cơ sở cho những bước phát triển đột phá, 
đi đầu trong ngành Tài chính Bảo hiểm tại Việt Nam. 

Đặc biệt trong năm 2017, Trung tâm Đào tạo Bảo Việt đã 
xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao 
năng lực quản trị điều hành doanh nghiệp toàn diện cho 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thành viên 
thuộc phạm vi quản lý của Tập đoàn. Kết quả đào tạo 
năm 2017, Bảo Việt đã dành ngân sách hơn 15 tỷ đồng 
để đầu tư cho các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, 
đào tạo được 4.323 cán bộ, bằng 71,7% tổng số lao động, 

với tổng số giờ đào tạo trong năm là 161.811giờ; trong 
đó đào tạo gần 3.500 lượt cán bộ quản lý với 56.711 giờ, 
giúp nâng cao trình độ năng lực của cán bộ nhân viên 
nói riêng cũng như đội ngũ lao động nói chung.

Trong quá trình hoạt động, hệ thống Bảo Việt trên 63 
tỉnh thành đã sử dụng các nhà thầu địa phương cung 
cấp các thiết bị, máy móc, văn phòng phẩm… phục vụ 
cho quá trình vận hành của các chi nhánh, đơn vị tại địa 
phương đó, góp phần thúc đẩy quá trình lưu thông hàng 
hóa, phát triển kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, với mục 
tiêu phát triển bền vững, Bảo Việt cũng chú trọng đầu tư 
cho các hoạt động cộng đồng như đầu tư vào các công 
trình an sinh xã hội, xây dựng trạm y tế và các trường học 
tại các địa bàn khó khăn, hỗ trợ cho bà con địa phương 
các điều kiện cơ bản về y tế, giáo dục.

TÁI đẦU Tư TRỞ LạI NỀN KINH TẾ dướI 
NHIỀU HÌNH THứC, Góp pHẦN XÂY dựNG 
và pHÁT TRIỂN XÃ HộI

Tại Bảo Việt, phương châm hàng đầu trong chiến lược 
đầu tư của chúng tôi là đầu tư an toàn, hiệu quả trên cơ 
sở đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập đoàn cũng 
như của nền kinh tế, qua đó đảm bảo quyền lợi lâu dài 
cho cổ đông, khách hàng và người lao động. Áp dụng 

phương châm đó, trong quá trình đầu tư Bảo Việt luôn 
chú trọng đến việc tối ưu hóa những giá trị mà các dự án 
đóng góp cho cộng đồng.

Năm 2017, với vị thế dẫn đầu ngành bảo hiểm trên cả 
lĩnh vực phi nhân thọ và nhân thọ, theo thống kê của Cục 
Quản lý Giám sát bảo hiểm tại thời điểm báo cáo, Bảo 
Việt đã đóng góp trên 25% tổng doanh thu toàn ngành 
bảo hiểm (tổng doanh thu toàn ngành bảo hiểm ước đạt 
105.611 tỷ đồng). Đồng thời, là một doanh nghiệp hướng 
đến sự phát triển bền vững, Bảo Việt cũng đã đầu tư trở 
lại nền kinh tế tổng giá trị là hơn 70.000 tỷ đồng, chiếm 
tỷ trọng hơn 30% tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế 
của các doanh nghiệp bảo hiểm (247.801 tỷ đồng), trong 
đó đầu tư vào Trái phiếu Chính phủ (*) là gần 34.000 tỷ 
đồng, chiếm xấp xỉ 88% tổng danh mục trái phiếu toàn 
Tập đoàn. Sự đầu tư trở lại này góp phần không nhỏ đáp 
ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế đang trong giai đoạn 
phát triển, đặc biệt với việc đầu tư nguồn vốn lớn vào trái 
phiếu chính phủ trong thời gian dài, Bảo Việt cũng thể 
hiện sự đóng góp của mình với cộng đồng thông qua 
việc gián tiếp tài trợ cho những công trình phúc lợi công 
cộng trung ương và địa phương, xây dựng cơ sở hạ tầng 
và cải thiện điều kiện sống cho người dân.

THÚC đẨY NỀN KINH TẾ pHÁT TRIỂN, TĂNG 
CườNG NĂNG LựC CạNH TRANH

Là một Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm duy nhất trên thị 
trường Việt Nam, với ngành nghề kinh doanh đa dạng 
từ bảo hiểm tới tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất 
động sản, Bảo Việt đã góp phần thu hút đầu tư, đẩy mạnh 
và phát triển các hoạt động kinh tế có liên quan, thúc đẩy 
hội nhập quốc tế. Sự phát triển đa dạng không ngừng về 
các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với tình hình thị trường 
và nhu cầu khách hàng như bảo hiểm hỏa hoạn, tai nạn, 
bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm 
Bão nhiệt đới cũng như hàng loạt các sản phẩm bảo 
hiểm nhân thọ… đã tạo nên một môi trường kinh doanh 
bảo hiểm năng động, hấp dẫn và nhiều tiềm năng, tạo 
điều kiện thu hút các nhà đầu tư cũng như dòng vốn đầu 
tư trong và ngoài nước, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế vĩ 
mô khá ổn định và thị trường bảo hiểm có nhiều đổi mới 
thuận lợi về chính sách.  

Hoạt động bảo hiểm sôi động và phong phú còn hỗ trợ 
các hoạt động kinh doanh khác phát triển, thúc đẩy các 
hoạt động thương mại quốc tế thông qua việc củng cố 
niềm tin cho các bên tham gia giao dịch. Các giao dịch 
sản xuất, thương mại có thể diễn ra thuận lợi trên thị 
trường khi có kèm theo các hợp đồng bảo hiểm cho 
những trách nhiệm phát sinh liên quan đến việc sử dụng 
hàng hóa, dịch vụ. Trong quá trình tự do hóa thương 
mại và dịch vụ tài chính, bảo hiểm có vai trò quan trọng 
trong các đàm phán song phương và đa phương, thực 
hiện các cam kết hội nhập theo lộ trình như Hiệp định 
thương mại song phương Việt Nam- Hoa kỳ, gia nhập tổ 
chức thương mại thế giới (WTO) và đặc biệt là hiệp định 
thương mại tự do Việt Nam – EU. Đồng thời, với việc dự 
kiến chính thức có hiệu lực trong năm 2018, hiệp định 
thương mại tự do Việt Nam – EU sẽ mang đến nhiều cơ 
hội cho thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển và hoàn 
thiện hơn nữa...  Với nỗ lực không ngừng phát triển các 
mảng hoạt động kinh doanh, Bảo Việt đã, đang và sẽ góp 
phần quan trọng trong việc thúc đẩy tiến trình hội nhập 
kinh tế, khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực& 
trên trường quốc tế.

(*) Trái phiếu Chính phủ là những trái phiếu do Chính phủ phát hành nhằm 

mục đích bù đắp thâm hụt ngân sách, tài trợ cho các công trình phúc lợi 

công cộng trung ương và địa phương hoặc làm công cụ điều tiết tiền tệ.  
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 Phát triển bền vững là một trong các mục tiêu chiến 
lược của Bảo Việt, do vậy các yếu tố bền vững luôn được 
lồng ghép trong tất cả các hoạt động của doanh nghiệp, 
các chuỗi giá trị từ cung ứng đầu vào đến hoạt động 
kinh doanh và các yếu tố đầu ra đều được xem xét ở 3 
khía cạnh: Kinh tế – Xã hội – Môi trường. 

Thông qua vốn góp của các cổ đông tổ chức và cá nhân, 
Tập đoàn Bảo Việt đại diện cho các cổ đông thực hiện 
đầu tư vào các công ty con (bao gồm công ty sở hữu 
100% vốn, công ty cổ phần chiếm vốn ưu thế), công 
ty liên doanh và đầu tư vào các hoạt động kinh doanh 
chính khác. 

Các công ty được đầu tư này thông qua các quy trình 
nghiệp vụ để cung cấp sản dịch vụ bảo hiểm – tài chính, 
đầu tư cho khách hàng. Trong quá trình hoạt động, 
doanh nghiệp sẽ tác động ít nhiều đến cộng đồng, môi 
trường. Với mục tiêu phát triển bền vững được gắn kết 
trong từng hoạt động của cả Tập đoàn, các tác động này 
được kiểm soát theo hướng hài hòa lợi ích doanh nghiệp 

và cộng đồng, xây dựng một nền tảng phát triển lâu dài 
cho tương lai. 

Phần lợi nhuận thu được sẽ trả lãi đầu tư (cổ tức) cho các 
cổ đông; thực hiện đầu tư ngược lại cho cộng đồng và 
môi trường. Phần lợi nhuận còn lại được dùng để tiếp 
tục tái đầu tư, bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh 
để tạo ra các gia trị gia tăng mới. 

Nếu trước đây, vấn đề Quản trị được tập trung xem xét 
trong các dự án đầu tư góp vốn thì theo quy trình 
mới ban hành của Bảo Việt, vấn đề sử dụng lao động, 
đóng góp cộng đồng, thức về môi trường cũng trở 
thành tiêu chí đánh giá và cộng điểm cho dự án. 

Là một doanh nghiệp niêm yết với sự tham gia góp vốn 
của nhiều nhà đầu tư, chúng tôi hiểu phát triển bền vững 
sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh trong việc hút vốn. Chính 
vì vậy, Bảo Việt – với tư cách của nhà đầu tư, muốn 
gắn kết các yếu tố bền vững trong quá trình xem xét các 
dự án tiềm năng. 

Lồng ghép vấn đề bền vững trong các quyết định mua sắm, đầu tư và 
sử dụng dịch vụ giúp Bảo Việt bám sát mục tiêu bền vững hơn, đặc 
biệt là đối với các vấn đề về môi trường.

THÔNG Lệ MUA SẮM

pHưƠNG pHÁp qUảN TRị
Việc đánh giá các rủi ro liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị trong 
chuỗi cung ứng không chỉ quan trọng với Bảo Việt mà còn với nhà đầu tư 
và khách hàng. Theo đó, ngay từ khi lựa chọn các nhà cung ứng, Bảo Việt 
đã lựa chọn những nhà cung ứng tuân thủ đầy đủ yêu cầu luật pháp, có ý 
thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, có đạo đức kinh doanh. Việc gắn 
kết yếu tố bền vững đối với nhà cung cấp cũng như các dự án đầu tư giúp 
Bảo Việt tiến gần tới mục tiêu xây dựng chuỗi giá trị bền vững, mang lại lợi 
ích cho Bảo Việt và các bên liên quan trong chuỗi cung ứng.

pHạM vI BÁo CÁo

➤    XÂY dựNG CHUỖI GIÁ TRị BỀN vỮNG

➤    LỒNG GHÉp TÍNH BỀN vỮNG TRoNG CHUỖI CUNG ứNG, CảI TIẾN 
        qUY  TRÌNH LựA CHỌN NHà CUNG CẤp

➤    GẮN KẾT TIÊU CHÍ MÔI TRườNG XÃ HộI và qUảN TRị TRoNG CÁC 
        dự ÁN đẦU Tư

➤    CHUYỂN dịCH CƠ CẤU SANG THị TRườNG vốN XANH

➤    địNH HướNG đẦU Tư NĂM 2018

GRI 204

Kinh tế

GRI
204

XÂY dựNG CHUỖI GIÁ TRị BỀN vỮNG 
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MÔ HÌNH CHUỖI GIÁ TRị 

Với mô hình Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm, hoạt động của Bảo Việt xét ở góc độ tổng thể tập đoàn tương đối phức 
tạp với sự tham gia của nhiều thành phần và quy trình hoạt động để ra sản phẩm dịch vụ cuối cùng. Tuy nhiên, ở đây 
chúng tôi đưa ra mô hình đơn giản hóa để hình dung các yếu tố đầu vào, yếu tố đầu ra và các ảnh tưởng từ hoạt 
động của doanh nghiệp.

Đối với Bảo Việt, chúng tôi xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp bao gồm các yếu tố nội 
lực (nguồn nhân lực, vốn, sở hữu trí tuệ, uy tín thương hiệu...) đã được Bảo Việt xây dựng và củng cố trong hơn nửa thế 
kỷ qua, cùng với việc nắm bắt và tận dụng các yếu tố bên ngoài như xu hướng phát triển bền vững, nhân khẩu học, 
trách nhiệm xã hội sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững của Bảo Việt trong tương lai.

THÔNG Lệ MUA SẮM (GRI 204)
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Chuỗi 
cung ứng

CHIếN lượC 
PHÁT TRIỂN

QUẢN TRỊ 
DOANH NGHIỆP

PHÂN BỔ NGUỒN lỰC

XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ
TRỌNG YếU

GắN kếT 
CÁC BêN lIêN QUAN

NHậN DIỆN
RủI RO Và Cơ HộI

tài sản vô hình và sở hữu trí tuệNguồn lực tài chính Nguồn lực sản xuất và tài sản hữu hình yếu tố xã hộiQuản trị doanh nghiệp yếu tố môi trường

Tiềm lực tài chính vững mạnh; 
Khai thác cơ hội thị trường.

Nền tảng công nghệ thông tin hiện đại; 
Hệ thống phân phối quy mô lớn.

Năng lực phát triển sản phầm tích hợp; 
Hỗ trợ kỹ thuật từ cổ đông chiến lược.

Năng lực quản trị doanh nghiệp theo 
chuẩn mực quản trị quốc tế.

Cơ hội từ xu hướng phát triển 
bền vững và yếu tố nhân khẩu học

Biến đổi khí hậu và xanh hóa
hoạt động kinh doanh

Giá
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GIA TĂNG GIÁ TRị MANG LạI 
CHo CÁC BÊN LIÊN qUAN

CÁC YẾU Tố đẦU RA (KẾT qUả KINH doANH, 
SảN pHẨM, dịCH vỤ…)

CÁC YẾU Tố đẦU vào CÁCH THứC Sử dỤNG CÁC YẾU Tố đẦU vào TRoNG qUÁ TRÌNH
 HoạT độNG KINH doANH đỂ Tạo RA GIÁ TRị

 NguỒN lỰC tài ChÍNh
• Vốn đầu tư của chủ sở hữu 
  (cổ đông)

• Vốn từ nguồn dự phòng phí bảo   
   hiểm (chủ hợp đồng bảo hiểm)

•	 Sử dụng vốn hiệu quả thông qua việc đầu tư vào các tài 
sản an toàn (tỷ trọng trái phiếu chính phủ và tiền gửi luôn 
chiếm trên 90% tổng danh mục đầu tư)

•	 Tìm kiếm các kênh đầu tư mới, nâng cao hiệu quả hoạt 
         động đầu tư

•	 Đầu tư cho hoạt động đào tạo (theo bản đồ học tập), phát triển 
nguồn nhân lực

•	 Nâng cao chất lượng của đội ngũ tư vấn viên/đại lý bảo hiểm

•	 Tuyển dụng và thu hút nhân tài

•	 Bồi dưỡng nhân tài, tăng cường sự gắn kết của người lao động

•	 Chính sách phúc lợi ưu việt, cơ hội thăng tiến theo năng lực

•	 Đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại theo 
chuẩn quốc tế (InsureJ, SunAccount..), chuyển hướng tích hợp 
công nghệ điện toán đám mây.

•	 Đa dạng hóa kênh phân phối: Online, bancassurance, digital…

•	 Vận hành hệ thống call-center hoạt động ổn định 24/7

•	 Vận hành hệ thống bảo lãnh viện phí hiệu quả, kiểm soát trục 
lợi bảo hiểm

•	 Đầu tư xây dựng tòa nhà tại các vị trí đắc địa theo mô hình siêu 
thị tài chính (one-stop-shop), thống nhất quy chuẩn thương hiệu

•	 Đạt được tốc độ tăng trưởng ổn định và vững chắc về doanh 
thu, lợi nhuận, trở thành doanh nghiệp Tài chính - Bảo hiểm 
đầu tiên đạt mốc doanh thu gần 1,5 tỷ USD năm 2017

•	 Chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10%/ mệnh giá cổ phiếu

•	 Đảm bảo chi trả quyền lợi cho chủ hợp đồng bảo hiểm mức 
lãi suất đã cam kết (năm 2016 - 2017 ở mức từ 6-8%)

•	 Năng lực tài chính vững mạnh, tăng cường đầu tư trở lại 
nền kinh tế; Đóng góp gần 18.000 tỷ đồng vào ngân sách 
nhà nước kể từ sau cổ phần hóa

•	 Xây dựng môi trường gắn kết - văn hóa vững mạnh

•	 Tạo được sự gắn kết người lao động trong các hoạt động 
doanh nghiệp

•	 Bổ sung nhiều chương trình phúc lợi mới (K-care, Hưu 
trí) nhằm mang lại quyền lợi cao hơn cho người lao động 
gồm bảo hiểm, tiết kiệm, tích lũy và gia tăng giá trị từ đầu 
tư tài chính

•	 Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên nền 
tảng công nghệ thông tin hiện đại

•	 Tiếp cận khách hàng thông qua hệ thống phân phối đa kênh

•	 Chất lượng dịch vụ khách hàng vượt trội nhờ hệ thống call-
center giúp giải quyết yêu cầu của khách hàng nhanh chóng, 
chính xác

•	 Tăng cường quản lý rủi ro, kiểm soát bồi thường

•	 Tái định vị thương hiệu, tạo cho khách hàng cảm giác tin cậy, 
gần gũi, thân thiện, chuyên nghiệp

•	 Cổ đông/Nhà đầu tư

•	 Chủ hợp đồng bảo hiểm 

•	 Khách hàng đang sử dụng các 

         dịch vụ tài chính khác

•	 Cơ quan quản lý nhà nước

•	 Người lao động

•	 Người lao động

•	 Đại lý, tư vấn viên bảo hiểm

•	 Khách hàng

•	 Đối tác

 NguỒN NhÂN lỰC

• Nhân viên
• Văn hóa doanh nghiệp

 NguỒN lỰC SảN   
 XuẤt Và tài SảN 
 hỮu hÌNh

• Nền tảng công nghệ 
    thông tin hiện đại 
• Hệ thống phân phối 
   quy mô lớn
• Hệ thống call-center 24/7
• Hệ thống bảo lãnh viện 
   phí lớn nhất Việt Nam

TốI ưU HóA CÁC YẾU Tố Tạo độNG LựC TĂNG TRưỞNG TRoNG CHUỖI GIÁ TRị

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, cách thức sử dụng các yếu tố đầu vào sao cho hiệu quả là nhân tố quyết định 
đến việc tạo ra giá trị và giá trị bao gồm: Giá trị kinh tế (tăng trưởng vững chắc về doanh thu và lợi nhuận, cổ tức cho cổ 
đông); Giá trị gia tăng cho khách hàng (sản phẩm và dịch vụ vượt trội), Giá trị vật chất và tinh thần cho Người lao động 
(phúc lợi, môi trường làm việc, thu nhập), Lợi ích cho các bên liên quan khác (xã hội, môi trường…). 

Việc xác định các yếu tố tạo động lực tăng trưởng đối với doanh nghiệp là vô cùng quan trọng, điều này sẽ giúp 
doanh nghiệp đưa ra quyết định phù hợp liên quan đến phân bổ hoặc tập trung nguồn lực vào phát triển những yếu 
tố nào để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. 

THÔNG Lệ MUA SẮM (GRI 204)
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 tài SảN VÔ hÌNh 
 Và SỞ hỮu tRÍ tuỆ

• Dẫn đầu thị trường về năng lực                    
   phát triển sản phẩm 
• Giá trị thương hiệu được 
   brand finance UK định giá 
  108  triệu uSd 
• Hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao     
   năng lực từ các cổ đông chiến  
   lược nước ngoài

 QuảN tRỊ 
 doaNh NghiỆp

• mô hình quản trị 
   theo thông lệ quốc tế

• Hệ thống quản trị rủi ro, 
   kiểm soát nội bộ được chuẩn hóa

•	 Đầu tư phát triển sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhu 
cầu của nhiều phân khúc khách hàng khác nhau

•	 Ra mắt 08 sản phẩm bảo hiểm mới và nhiều sản phẩm 
tài chính tích hợp

•	 Nâng cao giá trị thương hiệu thông qua các giải thưởng 
uy tín

•	 Tận dụng thế mạnh của cổ đông chiến lược để tạo nên 
sức mạnh cộng hưởng trong quản trị, điều hành và các 
mảng kinh doanh cốt lõi

•	 Các yếu tố nhân khẩu học (cơ cấu dân số vàng, tốc độ già 
hóa dân số nhanh) mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm mới

•	 Nắm bắt cơ hội từ xu hướng phát triển bền vững: Đầu tư có 
trách nhiệm, nghiên cứu phát triển các sản phẩm tài chính xanh

•	 Thực hiện trách nhiệm xã hội: Đầu tư cho giáo dục và thế hệ 
trẻ; Phát triển cộng đồng địa phương; tri ân người có công, 
xóa đói giảm nghèo 

•	 Giảm khí thải nhà kính thông qua các dự án trồng cây xanh

•	 Giảm phát khí thải nhà kính từ các tòa nhà văn phòng, điều 
hòa và tủ lạnh

•	 Giảm thiểu rác thải trong văn phòng làm việc, triển khai thực 
hành 5S (Sàng lọc - Sắp xếp -Săn sóc -Sẵn sàng - Sạch Sẽ)

•	 Triển khai hoạt động quan trắc định kỳ hàng quý tại trụ sở 
làm việc

•	 Xanh hóa hoạt động kinh doanh: sử dụng tiết kiệm và hiệu 
quả tài nguyên 

•	 Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững 

•	 Tiết giảm nước thải và tiết kiệm năng lượng

•	 Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo thông 
lệ quốc tế (Thẻ điểm quản trị ASEAN, Nguyên tắc quản 
trị OECD…)

•	 Tăng cường vai trò Kiểm soát nội bộ, Quản lý rủi ro tuân 
thủ, phát huy sức mạnh hợp lực và nâng cao hiệu quả 
quản trị, điều hành

•	 Cung cấp giỏ sản phẩm đa dạng với 80 sản phẩm phi nhân 
thọ và 55 sản phẩm nhân thọ, ra mắt các sản phẩm mới 
chuyên biệt và ưu việt: K-Care, Easy Car, Easy Life, tim mạch…

•	 Thương hiệu Bảo Việt được định giá 108 triệu USD, tăng 19 
triệu USD so với 2016

•	 Triển khai hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, giám 
sát tuân thủ, nâng cao năng lực khai thác bảo hiểm với sự 
hỗ trợ từ cổ đông chiến lược Sumitomo Life

•	 Cung cấp các sản phẩm hưu trí tự nguyện, ung thư kết hợp 
các lợi ích bảo vệ, tích lũy, đảm bảo sự an tâm cho người lao 
động khi về già

•	 Phát triển các sản phẩm y tế, chăm sóc sức khỏe phục vụ 
nhu cầu ngày càng gia tăng của xã hội: K-Care sản phẩm 
chuyên biệt dành cho bệnh ung thư, One Storm - Bảo hiểm 
bão nhiệt đới

•	 Đầu tư xây dựng trạm y tế, trường học, xóa đói giảm nghèo, 
phát triển cộng đồng bền vững

•	 Tăng cường vai trò của Công ty Mẹ, tăng cường hợp lực 
giữa các đơn vị thành viên. Công ty Mẹ đóng vai trò điều 
phối, là hạt nhân của cả hệ thống Tập đoàn, chịu trách 
nhiệm trực tiếp điều hành hoạt động toàn Tập đoàn, nâng 
cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

•	 Khách hàng

•	 Đối tác

•	 Cổ đông

•	 Cổ đông

•	 Người lao động

•	 Các bên liên quan (cơ quan quản lý)

•	 Cộng đồng dân cư

•	 Môi trường

•	 Môi trường kinh doanh

•	 Môi trường sống

 yẾu tỐ XÃ hội
• Các mối quan hệ xã hội
• Các yếu tố nhân khẩu học
• Xu hướng phát triển bền vững
• Trách nhiệm xã hội

 yẾu tỐ mÔi tRưỜNg
• Biến đổi khí hậu
• Giảm phát thải và hiệu ứng 
   nhà kính

GIA TĂNG GIÁ TRị MANG LạI 
CHo CÁC BÊN LIÊN qUAN

CÁC YẾU Tố đẦU RA (KẾT qUả KINH doANH, 
SảN pHẨM, dịCH vỤ…)

CÁC YẾU Tố đẦU vào CÁCH THứC Sử dỤNG CÁC YẾU Tố đẦU vào TRoNG qUÁ TRÌNH
 HoạT độNG KINH doANH đỂ Tạo RA GIÁ TRị

THÔNG Lệ MUA SẮM (GRI 204)
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BảNG đIỂM đÁNH GIÁ NHà CUNG CẤp

CƠ SỞ đÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHẤM đIỂM
THANG 

đIỂM

Chất lượng

•	 Nguồn gốc hàng hóa (nếu có)

•	 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

•	 Bản mẫu sản phẩm test đạt yêu cầu

•	 Chính sách bảo hành đối với hàng hóa cung cấp

•	 Sự phù hợp của sản phẩm cung cấp với nhu cầu của 
Bảo Việt

•	 Sản phẩm không gây ô nhiễm môi trường

•	 Tất cả các chỉ tiêu đều đáp ứng yêu cầu

•	 Các chỉ tiêu chính đáp ứng yêu cầu

•	 Không đáp ứng

30

25 

0

Uy tín

•	 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

•	 Thông tin tự tìm hiểu

•	 Giới thiệu của các đơn vị trung gian

•	 Mối quan hệ đã có với Công ty

•	 Bản giới thiệu năng lực từ nhà cung cấp

•	 Có uy tín cao

•	 Có thể chấp nhận được

•	 Không

20

15

0

Giá cả và phương thức thanh toán

•	 Báo giá của các đơn vị

•	 Tìm hiểu và so sánh giá trên thị trường

•	 Phương thức và thời gian thanh toán

•	 Tối ưu

•	 Có thể chấp nhận được

•	 Không hợp lý

20

10

0

Khả năng sẵn sàng cung cấp và giao hàng

•	 Cam kết của nhà cung cấp về: thời gian, địa điểm 
giao hàng, khả năng cung cấp và phương tiện vận chuyển

•	 Các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng

•	 Khả năng xử lý các phát sinh (nếu có)

•	 Đáp ứng hoàn toàn

•	 Có thể chấp nhận được

•	 Không đáp ứng

15

10

0

Trách nhiệm xã hội, môi trường

•	 Các hoạt động cộng đồng (nếu có) mà nhà cung cấp 
đã và đang thực hiện

•	 Đánh giá của nhà cung cấp với tác động có thể có từ 
hoạt động của doanh nghiệp tới môi trường

•	 Cam kết của nhà cung cấp đối với các trách nhiệm về 
xã hội và môi trường 

•	 Đáp ứng hoàn toàn

•	 Có thể chấp nhận được

•	 Không đáp ứng

15

5

0

THÔNG Lệ MUA SẮM (GRI 204)

LỒNG GHÉp TÍNH BỀN vỮNG TRoNG CHUỖI CUNG ứNG, CảI TIẾN qUY TRÌNH LựA CHỌN  
NHà CUNG CẤp

Để đảm bảo yếu tố bền vững, ngay từ yếu tố đầu vào, Bảo Việt đã lựa chọn những nhà cung ứng tuân thủ đầy đủ yêu 
cầu luật pháp, có ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, có đạo đức kinh 
doanh. Việc đánh giá các rủi ro liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị trong chuỗi cung ứng không chỉ quan 
trọng với Bảo Việt mà còn với nhà đầu tư và khách hàng của chúng tôi.

Tại Bảo Việt, chúng tôi đã xây dựng thành công Bảng điểm cụ thể Đánh giá nhà cung cấp, với đầy đủ các tiêu chí trên 
năm phương diện: 

•	 Chất lượng;
•	 Uy tín;
•	 Giá cả và phương thức thanh toán;
•	 Khả năng sẵn sàng cung cấp và giao hàng;
•	 Trách nhiệm xã hội, môi trường.

TỔNG ĐIỂM 
           ĐÁNH GIÁ

NHÀ CUNG CẤP

100
ĐIỂM

Chất lượng

Giá cả và
thanh toán

Trách nhiệm
xã hội

môi trường

Khả năng 
sẵn sàng
cung cấp

Uy tín

30
điểm

20
điểm

15
điểm

15
điểm

20
điểm

Tổng điểm đánh giá
nhà cung cấp

100
Điểm

Chất lượng

Giá cả và
thanh toán

Trách nhiệm
xã hội

môi trường Khả năng 
sẵn sàng
cũng cấp

Uy tín

30
điểm

20
điểm

15
điểm 15

điểm

20
điểm
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tiến quan trọng, nhằm tạo ra kênh tài chính có sức ảnh 
hưởng lớn phục vụ tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam và 
hướng tới phát triển bền vững. 

Bảo Việt là một trong những doanh nghiệp lớn tiên 
phong nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội hỗ trợ về tài 
chính hướng tới tăng trưởng xanh thông qua việc cắt 
giảm khí phát thải nhà kính, ô nhiễm môi trường, sản 
xuất xanh...

Bảo Việt Và thị trường Vốn xanh

Hoạt động đầu tư tại Bảo Việt tuân thủ các nguyên tắc cơ 
bản về đầu tư có trách nhiệm của Liên Hợp quốc (không 
đầu tư vào các dự án gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi 
trường, các dự án sử dụng lao động trẻ em...), lựa chọn 
đầu tư vào các ngành kinh doanh cốt lõi là bảo hiểm, 
đầu tư và dịch vụ tài chính – những ngành nghề thân 
thiện với môi trường. Bảo Việt tự hào là doanh nghiệp 
bảo hiểm niêm yết duy nhất nằm trong nhóm các cổ 
phiếu thuộc rổ chỉ số phát triển bền vững (VNSI). Ngoài 
ra, Bảo Việt cũng đang nắm giữ nhiều cổ phiếu khác 
thuộc rổ chỉ số VNSI này như VCB, MBB, BID,VNM, REE...

Bảo Việt mong muốn cộng tác cùng Ủy Ban chứng 
khoán và các bên liên quan xây dựng và triển khai được 
một khuôn khổ định hướng về tài chính xanh và các sản 
phẩm tài chính xanh cho các doanh nghiệp hoạt động 
trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để doanh nghiệp 
vừa duy trì được hoạt động kinh doanh hiệu quả, vừa 
đảm bảo lợi ích môi trường và xã hội. Trên cơ sở đó giúp 
thị trường vốn xanh phát triển bền vững.

Định hướng tham gia Vào thị trường Vốn xanh

Bảo Việt đang cân nhắc lựa chọn một số sản phẩm, công 
cụ tài chính xanh có ý nghĩa quan trọng như: Danh mục 
dự án xanh do Ngân hàng Nhà nước xây dựng, hay trái 
phiếu xanh chính quyền địa phương được phát hành thí 
điểm, đầu tư vào các dự án trong lĩnh vực điện gió, điện 
mặt trời, xây dựng các tòa nhà xanh...

địNH HướNG đẦU Tư NĂM 2018
Bám sát định hướng chiến lược đã được Hội đồng Quản 
trị phê duyệt, căn cứ những dự báo tình hình thị trường 
tài chính, tiền tệ, năm 2018 Tập đoàn tiếp nối và mở rộng 
định hướng đầu tư năm 2016-2017 trên cơ sở tuân thủ 

nguyên tắc an toàn và hiệu quả nhằm gia tăng lợi ích của 
cổ đông, khách hàng và đảm bảo việc làm, đời sống cho 
người lao động.

Năm 2018, Bảo Việt định hướng tham gia tích cực vào thị 
trường vốn xanh thông qua việc đẩy mạnh đầu tư vào 
những ngành nghề thân thiện với môi trường (du lịch, 
bảo hiểm, dịch vụ tài chính, năng lượng tái tạo…). Tại 
Việt Nam thị trường trái phiếu gần đây đã phát triển rất 
ấn tượng, nhưng thị trường trái phiếu xanh vẫn còn sơ 
khai. Với tư cách là thành viên trong Hiệp hội thị trường 
trái phiếu Việt Nam (VBMA), Bảo Việt cam kết tham gia 
đầy đủ các khóa đào tạo, hội thảo liên quan đến thị 
trường trái phiếu xanh và mong muốn cộng tác cùng 
các bên liên quan nghiên cứu sửa đổi các chính sách để 
thị trường trái phiếu xanh ngày càng phát triển hơn.  

THÔNG Lệ MUA SẮM (GRI 204)

Với các yêu cầu tuyển chọn nhà cung ứng như trên, chúng tôi đã giúp xây dựng và nâng cao ý thức về phát triển bền 
vững không chỉ trong các doanh nghiệp đối tác với Bảo Việt mà còn với cả cộng đồng các doanh nghiệp đang hoạt 
động trên địa bàn, góp phần chung tay vào quá trình xây dựng một nền kinh tế thực sự bền vững.

Phạm vi rà soát các nhà cung ứng đang được mở rộng ra toàn Tập đoàn, sau khi đã tập trung triển khai tại Công ty Mẹ. 
Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường số lượng nhà thầu được rà soát về vấn đề môi trường, xã hội cũng như mở rộng 
phạm vi áp dụng trên toàn hệ thống. Đây là một thách thức cho Bảo Việt khi hướng tới xây dựng chuỗi giá trị bền vững 
bởi phát triển bền vững vẫn đang trong giai đoạn nhận thức, việc biến nhận thức thành hành động của từng đơn vị 
sẽ cần nhiều thời gian và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp.

Chúng tôi tin rằng các vấn đề về cơ chế quản trị công ty, môi trường và xã hội là một phần quan trọng để đánh giá 
các giá trị và hiệu quả đầu tư trong trung và dài hạn. Do đó, bên cạnh các chỉ tiêu hiệu quả, chúng tôi cũng luôn chú 
trọng tới các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp trong quá trình thẩm định, lựa chọn phương án đầu 
tư và tiếp tục duy trì việc áp dụng. Từ năm 2016, Bảo Việt đã áp dụng Quy trình quản lý dự án đầu tư và Quy trình đầu 
tư góp vốn cổ phần thông qua việc bổ sung các tiêu chí liên quan đến vấn đề Quản trị - Xã hội – Môi trường.

GẮN KẾT TIÊU CHÍ MÔI TRườNG XÃ HộI và qUảN TRị TRoNG CÁC dự ÁN đẦU Tư

Bảo Việt tin rằng các vấn đề về cơ chế quản trị công ty, môi trường và xã hội là một phần quan trọng để đánh giá các 
giá trị và hiệu quả đầu tư trong trung và dài hạn. Do đó, bên cạnh các chỉ tiêu hiệu quả, chúng tôi cũng luôn chú trọng 
tới các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp trong quá trình thẩm định, lựa chọn phương án đầu tư và 
tiếp tục duy trì việc áp dụng Nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm khi rà soát các dự án đầu tư vốn lớn. 

Tại Bảo Việt, phương châm hàng đầu trong chiến lược đầu tư của chúng tôi là đầu tư an toàn, hiệu quả trên cơ sở đảm 
bảm sự phát triển bền vững của Tập đoàn, qua đó đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, khách hàng và người lao động.

Bảo Việt tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi – lĩnh vực dịch vụ tài chính với 90% danh mục đầu tư cổ phần, 
góp vốn của chúng tôi tập trung vào các ngành kinh doanh cốt lõi là bảo hiểm, đầu tư và dịch vụ tài chính. Đây cũng 
là những ngành nghề thân thiện với môi trường. Trong năm qua chúng tôi luôn tuân thủ các tiêu chí liên quan đến 
vấn đề Quản trị - Xã hội - Môi trường trong quá trình quản lí dự án đầu tư và đầu tư cổ phần, góp vốn.

Nếu trước đây, vấn đề Quản trị được tập trung xem xét trong các dự án đầu tư góp vốn thì theo quy trình mới ban 
hành của Bảo Việt, các xem xét về vấn đề sử dụng lao động, đóng góp cộng đồng, các ý thức về môi trường cũng 
trở thành tiêu chí đánh giá và cộng điểm cho dự án. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục định hướng ưu tiên phát 
triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi – vừa để đảm bảo sự phát triển bền vững của Bảo Việt, vừa góp phần giảm thiểu 
những tác động gây hại tới môi trường.

Là một doanh nghiệp niêm yết với sự tham gia góp vốn của nhiều nhà đầu tư, chúng tôi hiểu phát triển bền vững sẽ 
tạo ra lợi thế cạnh tranh trong việc hút vốn. Chính vì vậy, Bảo Việt – với tư cách của nhà đầu tư, muốn gắn kết các yếu 
tố bền vững trong quá trình xem xét các dự án tiềm năng. 

Việc gắn kết yếu tố bền vững đối với nhà cung cấp cũng như các dự án đầu tư giúp Bảo Việt tiến gần tới mục tiêu xây 
dựng chuỗi giá trị bền vững, mang lại lợi ích cho Bảo Việt và các đối tác tham gia.

CHUYỂN dịCH CƠ CẤU đẦU Tư SANG THị TRườNG vốN XANH

nhận diện thị trường Vốn xanh

Thị trường vốn xanh là vấn đề còn khá mới với các thành viên tham gia thị trường nói riêng và thị trường chứng khoán 
Việt Nam nói chung. Sự chuyển dịch từ các thị trường vốn truyền thống sang thị trường vốn xanh được xem là bước 
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Với nền tảng quản trị chuyên nghiệp tiếp cận thông lệ quốc tế, trong 
đó tính chính trực được coi là một trong những giá trị cốt lõi trong 
triết lý và văn hóa kinh doanh, đã giúp Bảo Việt ngăn ngừa những 
tiêu cực trong hoạt động kinh doanh. 

CHốNG THAM NHũNG

pHưƠNG pHÁp qUảN TRị
Việc tuân thủ quy tắc ứng xử và Đạo đức nghề nghiệp áp dụng các biện 
pháp quản trị, chính sách kiểm soát tính tuân thủ, Bảo Việt đã kết hợp nhiều 
biện pháp và các kênh khác nhau nhằm truyền thông tới toàn thể lãnh đạo 
và cán bộ nhân viên về các chính sách và quy định chống tham nhũng, hối 
lộ. Việc thực hiện công khai, minh bạch các quy định, quy trình trong quá 
trình tác nghiệp cũng giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ nhân 
viên trong phòng chống tham nhũng. . 

pHạM vI BÁo CÁo

➤     TRUYỀN THÔNG và đào Tạo vỀ CÁC CHÍNH SÁCH và qUY TRÌNH   
         CHốNG THAM NHũNG

➤    THựC HIệN CÁC BIệN pHÁp pHÒNG NGỪA và pHÁT HIệN THAM NHũNG

➤     CÁC vỤ vIệC THAM NHũNG đÃ XÁC NHẬN và HàNH độNG THựC HIệN

GRI 205

TRUYỀN THÔNG và pHổ BIẾN vỀ LIÊM CHÍNH và đạo đứC 
KINH doANH

Thông qua kênh truyền thông nội bộ toàn hệ thống, chúng tôi đã triển khai 
truyền thông các nội dung trong Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, bao gồm 
các quy định về chống tham những đến toàn thể cán bộ nhân viên qua hệ 
thống Email nội bộ của Tập đoàn, qua hệ thống Enewsletter, Workplace để tất 
cả các cán bộ, nhân viên nắm bắt và thực hiện. Các thông tin này cũng được 
công bố trên website của Tập đoàn Bảo Việt, bao gồm phiên bản tiếng Việt và 
tiếng Anh để thuận tiện cho cổ đông, các nhà đầu tư trong và ngoài nước và 
các bên có liên quan tra cứu và nắm bắt thông tin. 

Những quy định này là chuẩn mực để các cán bộ, nhân viên Bảo Việt thực 
hiện công khai, minh bạch các quy định, quy trình công tác trong khi thi hành 
nhiệm vụ, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong 
công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời xây dựng hình ảnh, uy tín của 
Bảo Việt trong nước và quốc tế. 

Kinh tế

GRI
205

THựC HIệN CÁC BIệN pHÁp pHÒNG NGỪA và pHÁT HIệN THAM NHũNG

Ban hành và thực thi chính sách phòng chống tham nhũng

Ở phạm vi nội bộ doanh nghiệp, Bảo Việt đã và đang áp dụng một số chính sách phòng chống tham nhũng như: 

•	 Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước và người lao động. 

•	 Thực hiện chế độ thống kê theo quy định của pháp luật. 

•	 Công khai, minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp.  

•	 Xây dựng, thực hiện các quy định về kiểm soát nội bộ.

Bên cạnh đó, Bảo Việt cũng xây dựng môi trường làm việc minh bạch, liêm chính; Tạo môi trường lao động khuyến 
khích sự chủ động, sáng tạo của nhân viên. Bảo Việt cho rằng việc thực thi nhất quán chính sách liêm chính của doanh 
nghiệp giúp người lao động hiểu rõ thông điệp và mong đợi của lãnh đạo công ty về sự chính trực khi thực hiện 
nhiệm vụ, khuyến khích người lao động cạnh tranh lành mạnh bằng năng lực và sức sáng tạo, được đối xử và đánh 
giá, thưởng, phạt công bằng.

Quản lý nguy cơ xung đột lợi ích

Trên cơ sở nhận thức việc phòng ngừa và quản lý nguy cơ xung đột lợi ích giúp doanh nghiệp giảm thiệt hại và tăng 
hiệu quả kinh doanh, Bảo Việt đã ban hành quy định cụ thể trong việc công khai và giám sát nguy cơ xung đột lợi 
ích trong Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ và quy định mẫu khai báo nguy cơ xung đột lợi ích của người lao động.

Ngoài ra, Bảo Việt đang trong quá trình hoàn thiện cơ chế, quy định nhằm đảm bảo việc vận hành hiệu quả kênh tố cáo 
hành vi sai phạm, tham nhũng để tiếp nhận khiếu nại, tố cáo với chính sách, quy trình rõ ràng, dễ hiểu và tin cậy. Từ đó, 
làm cơ sở cho việc tăng cường giám sát thực thi các chính sách liêm chính của Tập đoàn Bảo Việt. Trong tương lai, Bảo 
Việt sẽ tiến hành lựa chọn một đơn vị thứ ba thực hiện điều này để đảm bảo tính khách quan và bảo mật thông tin.

CÁC vỤ vIệC THAM NHũNG đÃ XÁC NHẬN và HàNH độNG THựC HIệN

Trong năm 2017, tại Tập đoàn Bảo Việt, bao gồm các công ty thành viên, xác nhận không có vụ việc tham nhũng nào 
được ghi nhận và báo cáo.
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Với vai trò là doanh nghiệp dẫn dắt trên thị trường, Bảo Việt 
nói không với các hành vi ảnh hưởng đến tính cạnh tranh lành 
mạnh của thị trường và luôn tuân thủ các quy định pháp luật về 
chống cạnh tranh và chống độc quyền.

HàNH vI CHốNG CạNH TRANH

pHưƠNG pHÁp qUảN TRị

Bảo Việt áp dụng các hành động pháp lý đối với hành vi chống cạnh 
tranh, thực hành độc quyền và chống độc quyền theo Luật cạnh tranh số 
27/2004/QH11 ngày 13/12/2004; chủ động áp dụng các biện pháp phòng 
tránh hành vi vi phạm với mục đích bảo hộ thành quả sáng tạo, trí tuệ; lựa 
chọn sử dụng các biện pháp thực thi bảo hộ theo cả Luật Sở hữu trí tuệ và 
pháp luật về cạnh tranh nhằm hạn chế các hành vi cạnh tranh không lành 
mạnh, đồng thời áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm được quy định cụ 
thể tại Quy chế quản lý thương hiệu của Bảo Việt.

pHạM vI BÁo CÁo

➤       biỆN pháp phÒNg tRáNh hàNh Vi CẠNh tRaNh KhÔNg 
           làNh mẠNh

➤       biỆN pháp XỬ lÝ hàNh Vi Vi phẠm

GRI 206

Kinh tế

GRI
206

BIệN pHÁp pHÒNG TRÁNH HàNH vI CạNH TRANH KHÔNG  LàNH MạNH

Với mục đích bảo hộ thành quả sáng tạo, trí tuệ của Bảo Việt và các đơn vị thành viên, Bảo Việt đã lựa chọn sử dụng 
các biện pháp thực thi bảo hộ theo cả Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật về cạnh tranh nhằm hạn chế các hành vi cạnh 
tranh không lành mạnh. Đơn cử như việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nhằm xác lập quyền sở hữu của doanh nghiệp.

Bảo Việt đã ban hành quy chế quản lý thương hiệu, quy định về quyền sở hữu của Tập đoàn Bảo Việt đối với thương hiệu 
Bảo Việt; tập trung và thống nhất việc quản lý thương hiệu Bảo Việt trong hoạt động giao dịch, đối ngoại, kinh doanh và 
các hoạt động khác giữa Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị sử dụng thương hiệu Bảo Việt phục vụ mục tiêu phát triển của 
Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt; đảm bảo các đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng thương hiệu Bảo Việt 
đúng mục đích, hiệu quả.

Việc tổ chức, triển khai và giám sát tình hình thực hiện tại công ty con, công ty liên kết trong việc thực hiện các nội 
dung tại Quy chế quy định do người đại diện của Tập đoàn Bảo Việt tại các công ty con, công ty liên kết triển khai theo 
phân cấp, thẩm quyền.

Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện công 
tác quản lý và sử dụng thương hiệu Bảo Việt tại Tập đoàn Bảo Việt; thực hiện việc hỗ trợ công tác quản lý và phát triển 
thương hiệu Bảo Việt tại các đơn vị sử dụng thương hiệu Bảo Việt. Cụ thể như sau:

•	 Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thương hiệu Bảo Việt trình Tổng Giám đốc xem xét và Hội đồng Quản 
trị phê duyệt;

•	 Ban hành hướng dẫn, quy trình và tổ chức triển khai kiểm tra, giám sát việc sử dụng thương hiệu của đơn vị sử 
dụng thương hiệu Bảo Việt theo Quy chế này và quy định của Pháp luật; 

•	 Tổng hợp và xử lý các báo cáo về công tác sử dụng và quản lý thương hiệu Bảo Việt của các đơn vị sử dụng thương 
hiệu Bảo Việt;

•	 Thực hiện những nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao và/hoặc theo nhu cầu phát sinh của các đơn vị sử dụng 
thương hiệu Bảo Việt kiến nghị và đề xuất.
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HàNH vI CHốNG CạNH TRANH (GRI 206)

BIệN pHÁp Xử LÝ HàNH vI vI pHạM

Khi phát hiện hành vi vi phạm thương hiệu Bảo Việt, các đơn vị chủ động tiến hành các biện pháp bảo vệ, ngăn chặn, 
xử lý cần thiết, phù hợp với quy định tại Quy chế này, quy định của Pháp luật, đồng thời có trách nhiệm báo cáo Tập 
đoàn Bảo Việt, cơ quan có thẩm quyền.

•	 Đơn vị vi phạm Quy chế này tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ chịu xử lý theo quy định của Tập đoàn Bảo 
Việt, quy định của Pháp luật có liên quan;

•	 Tập đoàn Bảo Việt gửi văn bản nhắc nhở các đơn vị có hành vi vi phạm. Khi nhận được văn bản nhắc nhở, đơn vị 
vi phạm có trách nhiệm sửa chữa và khắc phục ngay trong thời gian do Tập đoàn Bảo Việt quy định. 

•	 Sau khi hoàn tất việc sửa chữa, khắc phục, đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả về Tập đoàn Bảo Việt bằng văn 
bản;

•	 Đối với hành vi vi phạm Tập đoàn Bảo Việt đã có văn bản nhắc nhở đến lần thứ hai nhưng vẫn không khắc phục hoặc tái 
diễn vi phạm nhiều lần làm ảnh hưởng đến uy tín Thương hiệu Bảo Việt, sẽ áp dụng các biện pháp sau:

Các hình thức xử lý vi phạm
khác theo quy định của pháp luật

Tạm dừng việc sử dụng Thương hiệu 
Bảo Việt để kiểm tra, xác minh.

Buộc bồi thường thiệt hại theo quy định 
của pháp luật và của Tập đoàn Bảo Việt nếu 
hành vi vi phạm của đơn vị gây thiệt hại về
vật chất, uy tín của Tập đoàn Bảo ViệtChấm dứt quyền sử dụng Thương hiệu 

Bảo Việt ( thu hồi quyền sử dụng thương hiệu 
Bảo Việt của đơn vị vi phạm hoặc đơn phương 
chấm dứt trước thời hạn Hợp đồng chuyển 
giao quyền sử dụng Thương hiệu.

Biện pháp xử lý hành vi vi phạm tái diễn nhiều lần hoặc không khắc phục

Mối quan hệ giữa chống cạnh tranh không lành mạnh và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là một mối quan hệ độc lập nhưng 
lại khăng khít, không thể tách rời; nhất là trong giai đoạn hiện nay khi xu thế kinh tế thế giới tập trung vào các giá trị trí 
tuệ và tài sản vô hình. Bảo hộ tốt quyền sở hữu trí tuệ để tránh cạnh tranh không lành mạnh; kiên quyết chống cạnh tranh 
không lành mạnh để tạo điều kiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và kích thích sáng tạo.



03     

GRI 
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CÁC TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG
GRI 302 : NĂNG LƯỢNG 
GRI 305 : PHÁT THẢI, NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI 
GRI 307: TUÂN THỦ VỀ MÔI TRƯỜNG 
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CÁC TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

Vấn đề môi trường được chúng tôi đưa vào trong các nội dung 
trao đổi liên quan đến phát triển bền vững và đánh giá dựa trên 
mức độ quan tâm của các bên. Đặc biệt, tiêu chí về môi trường 
cũng được xem xét trong việc kiểm soát năng lượng  và nguồn 
chất thải trong các tòa nhà Bảo Việt, quản trị chuỗi cung ứng và 
đánh giá các dự án đầu tư của Bảo Việt. 

Môi trường

GRI
300

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm - 
đầu tư - tài chính - ngân hàng, các hoạt động kinh doanh 
của Bảo Việt gây ra các tác động không đáng kể đến môi 
trường, tuy nhiên tiêu chí về môi trường được xem xét trong 
việc kiểm soát năng lượng và nguồn chất thải trong các 
tòa nhà Bảo Việt, quản trị chuỗi cung ứng, đánh giá các dự 
án đầu tư và trong quá trình tái bảo hiểm của Bảo Việt.

GRI 302 : NăNG lƯợNG

GRI 305: PHÁT THảI, NƯớC THảI và CHấT THảI

GRI 307: TUâN THủ về MÔI TRƯỜNG
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NăNG lƯợNGGRI 302

PHƯƠNG PHÁP QUảN TRỊ

Trong quá trình hoạt động, Bảo Việt hiểu rằng khi doanh nghiệp thay đổi, 
cân đối các nguồn năng lượng do doanh nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp tiêu 
thụ có thể giúp giảm thiểu tác động môi trường. Đối với năng lượng tiêu 
thụ tại các tòa nhà trong hệ thống Bảo Việt, chúng tôi quản lý thông qua 
việc ứng dụng hệ thống BMS (Building Management System) và tăng cường 
truyền thông nội bộ nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cán bộ 
nhân viên thông qua việc tiết kiệm năng lượng. 

Chúng tôi tin rằng, mục tiêu môi trường của Bảo Việt sẽ trở nên dễ dàng hơn 
khi các bên liên quan, đặc biệt là các bên nằm trong chuỗi giá trị của Bảo Việt 
cùng tham gia thực hiện gắn kết mục tiêu môi trường trong các hoạt động 
kinh doanh. Từ đó giảm thiểu sử dụng các nguồn năng lượng, tài nguyên, 
nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ môi trường.

lƯợNG xăNG TIÊU THụ

Lượng xăng tiêu thụ của Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt 
năm 2017 là 32.810 lít, giảm nhẹ so với năm 2016 32.863 
lít. Nguồn tiêu thụ xăng của Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo 
Việt chủ yếu là từ các xe ô tô chở các đoàn cán bộ công 
tác tại các tỉnh thành phố trên cả nước, tập trung tại khu 
vực phía Bắc và các tỉnh miền Trung theo các chương 
trình an sinh xã hội. Mặc dù lượng xăng tiêu thụ năm 
2017 giảm so với năm 2016, tuy nhiên do giá xăng tăng 
dẫn tới tổng chi phí cho lượng xăng tiêu thụ trong năm 
2017 là 605.083.810 đồng, tăng nhẹ 44,4 triệu đồng. 

NăNG lƯợNG đIệN 

Bên cạnh thông tin, Trụ sở chính Công ty Mẹ (Số 8, Lê Thái 
Tổ, Hà Nội) được báo cáo trong năm 2016. Năm 2017, Bảo 
Việt đã mở rộng việc theo dõi và kiểm soát tại năng lượng 
điện tiêu thụ tại 2 địa điểm: Tại Chi nhánh Trung tâm Công 
nghệ thông tin (trực thuộc Tập đoàn Bảo Việt, số 71 Ngô 
Sĩ Liên, Hà Nội) và bộ phận trực thuộc Chi nhánh Trung 
tâm Công nghệ thông tin tại (Tòa nhà Bảo Việt - 233 Đồng 
Khởi, Tp.HCM). Theo đó, tổng lượng điện tiêu thụ của của 
cả 3 tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt năm 2017 là 4.309.754 Kwh 
tương ứng với 15.515 GJ, tổng chi phí cho việc cung cấp 
điện trong năm 2017 là 12.602.008.200 đồng. Thông qua 
việc đưa nội dung tiết kiệm năng lượng vào nội quy doanh 
nghiệp, Ban Hành chính Quản trị Tập đoàn Bảo Việt là đơn 
vị đầu mối, chịu trách nhiệm quản lý chi phí sử dụng năng 

PHẠM vI BÁO CÁO

➤      THEO DÕI VÀ KIỂM SOÁT NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ

➤      GIẢI PHÁP GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG 

Lượng điện tiêu thụ
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233 Đồng Khởi 71 Ngô Sĩ Liên 8 Lê Thái Tổ 

Trước những thách thức từ biến đổi khí hậu và chính con người 
cũng đang tác động tiêu cực tới môi trường sống, gây ra ảnh 
hưởng không chỉ hiện tại mà còn đến thế hệ tương lai. Là doanh 
nghiệp cung cấp các dịch vụ tài chính, các hoạt động kinh doanh 
của Bảo Việt tác động không đáng kể đến môi trường, tuy nhiên 
Bảo Việt luôn chú trọng giám sát việc sử dụng nguồn năng lượng 
và tài nguyên thiên nhiên qua đó góp phần giảm thiểu cường độ 
phát thải khí nhà kính và các tác động đến môi trường.

Lượng xăng tiêu thụ
 Đơn vị: lít
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THEO DÕI và KIỂM SOÁT NăNG lƯợNG TIÊU THụ

Nâng cao 
nhận thức bảo 
vệ môi trường, 

ứng phó với 
biến đổi 
khí hậu

Kiểm tra 
hệ thống xử 
lý chất thải

Áp dụng 
tiêu chí môi 

trường trong 
chuỗi cung 
ứng,dự án 

đầu tư

Trao đổi với 
các bên liên 

quan xác 
định vấn đề 

trọng yếu

Giảm thiểu 
sử dụng 

năng lượng 
tài nguyên 
thiên nhiên

GẮN KẾT MụC 
TIÊU MÔI 

TRƯỜNG TRONG 
HOẠT đỘNG

Nhằm kiểm soát tốt hơn tiêu thụ năng lượng trong quá trình hoạt động, Bảo Việt đã thực hiện theo dõi tiêu thụ điện 
năng và xăng dầu định kỳ hàng tháng. Số liệu thống kê được giới hạn trong phạm vi Công ty Mẹ Tập đoàn.Môi trường

GRI
302

lượng theo định mức kế hoạch hàng năm và thực hiện giải 
trình khi có sự biến động tăng hoặc giảm chi phí.

 Đơn vị: VNĐ

 Đơn vị: VNĐ  Đơn vị: (kw/h)
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NăNG lƯợNG

GIảI PHÁP GIÁM SÁT và KIỂM SOÁT TIÊU THụ NăNG lƯợNG

Nhận thức được những tác động từ biến đổi khí hậu và hoạt động của con người đối với môi trường, Bảo Việt đã tăng 
cường truyền thông nội bộ nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cán bộ nhân viên thông qua việc tiết kiệm 
năng lượng tiêu thụ tại trụ sở chính và các chi nhánh trong toàn hệ thống. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đầu tư ứng 
dụng công nghệ thông tin, nhằm số hóa các giao dịch hoạt động, giảm lượng giấy thải ra môi trường. 

Để giám sát và sử dụng năng lượng, bên cạnh việc nâng cao ý thức của cán bộ, Bảo Việt xác định việc ứng dụng các 
giải pháp công nghệ tiên tiến sẽ là công cụ hỗ trợ tiết kiệm năng lượng. Các Tòa nhà Bảo Việt đã áp dụng và phát huy 
hiệu năng của hệ thống BMS (Building Management System), là một hệ thống đồng bộ cho phép điều khiển và quản 
lý mọi hệ thống kỹ thuật trong toà nhà như hệ thống điện, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, điều hoà thông gió, 
cảnh báo môi trường, an ninh, báo cháy - chữa cháy v.v…, đảm bảo cho việc vận hành các thiết bị trong tòa nhà được 
chính xác, kịp thời.

Hệ thống điều hòa 
thông gió

Hệ thống chiếu sáng và 
quản lý điện

Hệ thống quản lý 
bãi đỗ xe

Hệ thống báo cháy

Hệ thống kiểm soát ra vàoHệ thống phát thanh

Hệ thống thang máy

Hệ thống camera

Về không gian làm việc, các phòng làm việc tại Bảo Việt đều có khả năng mở cửa sổ kính hợp lý kết hợp các hình thức 
che nắng để vừa được thông thoáng, chiếu sáng tự nhiên và hạn chế nóng khi cần, hạn chế được ảnh hưởng của bức 
xạ mặt trời, vừa chống mất nhiệt khi có điều hòa không khí.

Khi tiến hành cải tạo các khu vực văn phòng, Bảo Việt đều yêu cầu đơn vị thi công cung cấp giải pháp hạn chế tăng 
nhiệt độ trong nhà do hiệu ứng nhà kính gây ra khi có mảng kính lớn, hoặc kết cấu bao che chủ yếu bằng kính.

Từ năm 2014, Bảo Việt đã ký Hợp đồng tư vấn đánh giá kiểm tra vận hành kỹ thuật và dịch vụ quản lý tòa nhà với Công 
ty CP Quản lý và khai thác Tòa nhà VNPT (PMC) – đơn vị vận hành quản lý tòa nhà chuyên nghiệp. Đơn vị tư vấn PMC 
định kỳ hàng Quý sẽ kiểm tra thực địa và lập báo cáo tư vấn chi tiết về việc vận hành hệ thống kỹ thuật và dịch vụ quản 
lý tòa nhà nhằm đưa ra các khuyến nghị giúp cho Bảo Việt có phương án vận hành tối ưu, tiết kiệm năng lượng, giảm 
thiểu nguy cơ hỏng hóc thiết bị, tiết giảm chi phí sửa chữa thay thế qua đó kéo dài tuổi thọ của Tòa nhà.

GIảI PHÁP TIẾT KIệM NăNG lƯợNG TRONG QUÁ TRìNH vậN HàNH

•	 Tổ chức quản lý, vận hành hợp lý theo nhu cầu sử dụng.

•	 Chế độ bảo trì cho toàn bộ hệ thống sau khi đưa vào sử dụng.

•	 Định kỳ làm vệ sinh các dàn trao đổi nhiệt, đặc biệt các giàn nóng giải nhiệt gió không để bám bụi bẩn làm giảm 
khả năng trao đổi nhiệt của giàn.

•	 Đảm bảo chất lượng nước mềm cho các hệ thống máy lạnh giải nhiệt nước (water chiller).

•	 Duy tu, sửa chữa các hỏng hóc kịp thời để tránh tổn thất năng lượng cho hệ thống.

•	 Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp để quản lý và vận hành một cách đúng đắn, khoa học hệ thống điều hòa không 
khí và thông gió trong các công trình, mang lại hiệu quả cao về tiết kiệm năng lượng.

GIảI PHÁP TIẾT KIệM NăNG lƯợNG TRONG QUÁ TRìNH Sử DụNG

Theo số liệu Báo cáo tóm tắt về sử dụng năng lượng hợp lý tại các tòa nhà của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát 
triển bền vững thế giới, tại hầu hết các nước, các tòa nhà tiêu thụ ít nhất 40% nguồn năng lượng, góp phần gia tăng 
cường độ phát thải khí nhà kính. Chính vì vậy, Bảo Việt đã đẩy mạnh việc tiết kiệm điện năng tại các tòa nhà văn 
phòng của Bảo Việt trên hệ thống.

•	 Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị.

•	 Duy trì nhiệt độ ở mức 25-27oC, tránh chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài không gian 
       điều hoà, bố trí các phòng lạnh tiếp xúc trực tiếp với các bức xạ mặt trời…

•	 Tắt toàn bộ hệ thống điều hòa sau 17h30.

Hệ THốNG đIềU HOà 
KHÔNG KHí 

(40-60% đIệN NăNG)

Hệ THốNG CHIẾU SÁNG 

(15-20% đIệN NăNG)

Hệ THốNG NƯớC NóNG 

(5 – 10% đIệN NăNG)

•	 Đối với các thiết bị chiếu sáng ngoài trời, điều khiển tắt bật theo các chế độ 
tự động (theo thời gian, theo độ sáng của môi trường…). 

•	 Thay thế việc sử dụng các bình đun nước nóng cục bộ bằng việc sử dụng 
các trung tâm cấp nước nóng sử dụng dầu D.O cấp nước nóng cho toàn bộ 
toà nhà.

•	 Thay thế hệ thống chiếu sáng hiệu suất thấp (bóng sợi đốt, đèn huỳnh 
quang chấn lưu sắt từ…) bằng các thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện (bóng 
compact tiết kiệm điện, chấn lưu điện tử…).
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PHÁT THảI, NƯớC THảI và CHấT THảIGRI 305

PHƯƠNG PHÁP QUảN TRỊ

Năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục duy trì hoạt động đánh giá các 
tác động tới môi trường từ hoạt động của các tòa nhà Bảo Việt trên 
địa bàn Hà Nội. Các đánh giá này bao gồm: 

•	 Phân tích tình hình sử dụng năng lượng bao gồm tiêu thụ điện 
và nhiên liệu trong năm 2017 (Đã được báo cáo tại mục GRI 302).

•	 Báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của 
cơ sở trong thời gian qua bao gồm biện pháp khống chế môi 
trường không khí, ô nhiễm môi trường nước, xử lý chất thải rắn, 
chất thải rắn nguy hại.

PHẠM vI BÁO CÁO  

➤    THEO DÕI và KIỂM SOÁT lƯợNG NƯớC THảI và NƯớC                            
        SINH HOẠT

➤    BIệN PHÁP xử lÝ CÁC NGUỒN CHấT THảI TẠI NƠI làM vIệC

Là  doanh  nghiệp  có  các  hoạt  động  kinh  doanh  dịch  vụ  
tài  chính, Bảo Việt không gây ra các tác động đáng kể về môi 
trường. Chính vì vậy, việc kiểm soát các chất thải là biện pháp 
bảo vệ môi trường tiếp theo được áp dụng đối với các tòa nhà 
Bảo Việt. Năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục duy trì hoạt 
động đánh giá các tác động tới môi trường từ hoạt động của 
các tòa nhà Bảo Việt trên địa bàn Hà Nội,Tp.Hồ Chí Minh.  

233 Đồng Khởi 71 Ngô Sĩ Liên 8 Lê Thái Tổ 

THEO DÕI và KIỂM SOÁT lƯợNG NƯớC THảI và lƯợNG NƯớC SINH HOẠT

Trong năm 2017, lượng nước tiêu thụ của Bảo Việt được xét 
3 địa điểm: Taị nhà Trụ sở chính Công ty Mẹ (Số 8, Lê Thái Tổ, 
Hà Nội), tòa nhà Chi nhánh Trung tâm Công nghệ thông tin 
(trực thuộc Tập đoàn Bảo Việt, số 71 Ngô Sĩ Liên, Hà Nội) và 
bộ phận trực thuộc Chi nhánh Trung tâm Công nghệ thông 
tin tại (Tòa nhà Bảo Việt - 233 Đồng Khởi, Tp.HCM). 

Theo đó, tổng lượng nước tiêu thụ của Công ty Mẹ Tập 
đoàn Bảo Việt năm 2017 là 39.415 mét khối nước sạch 
sinh hoạt, tương ứng với 883.512.167 đồng tổng chi phí 
nước của toàn bộ 3 toà nhà. Lượng nước thải theo đó là 
36.307 mét khối nước thải ra trong năm 2017, lượng nước 
sử dụng và nước thải của các tòa nhà cơ bản đã giảm tại 
tòa nhà 233 Đồng Khởi và 8 Lê Thái Tổ, tuy nhiên lượng 
nước của tòa nhà 71 Ngô Sỹ Liên có biến động do chuyển 
nhân sự bộ phận Trung tâm Công nghệ thông tin từ số 
8 Lê Thái Tổ sang, đồng thời phát sinh việc sửa chữa, vệ 
sinh tòa nhà và văn phòng để phục vụ việc chuyển địa 
điểm này.  

Thông qua việc đưa nội dung tiết kiệm nước vào nội quy 
doanh nghiệp, các đầu mối quản lý nước thải và nước 
sinh hoạt của các tòa nhà cam kết tiếp tục tuyên truyền 
tiết kiệm sử dụng nước, giảm thiểu lượng nước thải ra để 
bảo vệ môi trường. 

Lượng nước thải theo kế  hoạch
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Lượng nước thải thực tế
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Lượng nước tiêu thụ (m3)
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Bảng theo dõi lượng nước thải theo kế hoạch và thực tế
Đơn vị: m3

LƯỢNG 
NƯớC THẢI

2016                                                                                                   2017

233 Đồng Khởi 71 Ngô Sỹ Liên 8 Lê Thái Tổ 233 Đồng Khởi 71 Ngô Sỹ Liên 8 Lê Thái Tổ

    Kế hoạch  15.074           5.262  11.192               14.744          11.899 9.664 

      Thực tế 12.059           4.209   8.953                11.795           9.519   7.731

Môi trường

GRI
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PHÁT THảI, NƯớC THảI và CHấT THảI

Trong năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện một số giải pháp tại các tòa nhà trụ sở chính, bao gồm:

•	 Bổ sung hệ thống khử trùng nước thải sau xử lý cho hệ thống cũng như nuôi cấy vi sinh cho các bể hiếu khí để 
nâng cao quá trình xử lý hiếu khí

•	 Khử trùng nước bằng Clorin trước khi thải ra môi trường

•	 Vệ sinh bể chứa nước sạch để đảm bảo nguồn nước sạch cung cấp cho các Tòa nhà

•	 Lắp đặt hệ thống đo đếm lượng nước xả thải ở hai Tòa nhà 71 Ngô Sỹ Liên và 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội để kiểm soát lưu 
lượng nước thải ra môi trường từ các Tòa nhà. 

•	 Thực hiện phân tích lượng nước thải định kỳ hàng Quý của các Tòa nhà để có biện pháp xử lý kịp thời nếu phát 
hiện có chỉ tiêu vượt tiêu chuẩn quy định.

Bên cạnh đó, Đề án bảo vệ môi trường của Bảo Việt (được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt từ năm 2014) tiếp 
tục được triển khai tại các Tòa nhà của Bảo Việt. Đề án này bao gồm các nội dung liên quan đến giải pháp giảm thiểu 
ô nhiễm nguồn nước thải thông qua việc bổ sung chế phẩm vi sinh, dọn dẹp hệ thống cống thoát nước để đảm bảo 
thông thoáng sạch sẽ; kiểm tra định kỳ hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thu gom và thoát nước thải tránh hiện 
tượng tắc nghẽn trên các dòng thải.

Nội dung tóm tắt các biện pháp xử lý đối với nguồn chất thải có khả năng gây hại tới môi trường trong Đề án của Bảo 
Việt như sau: 

BIệN PHÁP xử lÝ CÁC NGUỒN CHấT THảI TẠI NƠI làM vIệC

•	 Tại mỗi tầng của tòa nhà, Bảo Việt đều 
trang bị 01 thùng rác lớn và 01 thùng 
đựng rác nhỏ ở cuối cầu thang để thu 
gom rác.

•	 Hàng ngày, nhân viên vệ sinh tòa nhà 
dọn dẹp trong mỗi phòng của công ty 
thuê và quét dọn hành lang, khu vực 
xung quanh tòa nhà.

•	 Cuối giờ làm việc, nhân viên vệ sinh 
của tòa nhà sẽ thu gom tất cả rác trong 
thùng rác ở các tầng ra điểm rác trước 
cửa tòa nhà.

•	 Ký kết hợp đồng thu gom rác thải sinh 
hoạt với Xí nghiệp môi trường đô thị số 
2 để xử lý.

•	 Truyền thông nâng cao nhận thức của 
cán bộ trong việc in ấn tài liệu nhằm 
giảm thiểu lượng giấy in.

•	 Tái sử dụng các văn phòng phẩm bao 
gồm các loại bút và đồ dùng văn phòng 
bằng nhựa

BIệN PHÁP xử lÝ 
Kỹ THUậT

CÁC GIảI PHÁP 
MÔI TRƯỜNG

Chất thải rắn phát sinh chủ yếu là từ hoạt động văn 
phòng của cán bộ nhân viên trong tòa nhà. 

Thành phần chất thải rắn bao gồm giấy in hỏng, bút hết 
mực, giấy bìa carton, vỏ hoa quả

NGUỒN CHấT THảI RẮN THÔNG THƯỜNG

BIệN PHÁP xử lÝ 
Kỹ THUậT

CÁC GIảI PHÁP 
MÔI TRƯỜNG

NGUỒN CHấT THảI KHí 

Khí thải từ các phương tiện giao thông của Tòa nhà (sử dụng xăng và dầu 
DO), các phương tiện của khách ra vào Tòa nhà và từ các phương tiện tham 
gia giao thông trên tuyến phố Lê Thái Tổ
 
Bụi và khí thải của các phương tiện giao thông làm gia tăng mức độ ô nhiễm 
môi trường không khí khu vực nếu không có biện pháp giảm thiểu, kéo theo 
các tác động tới sức khỏe cộng đồng 

•	 Đặt các chậu cây cảnh để tránh bụi phát 
tán nhiều vào không khí. Tại Tòa nhà 
Bảo Việt số 233 Đồng Khởi, Bảo Việt đã 
dành khu vực gần 300 m2 tại tầng 10 để 
làm khu vực cảnh quan cây xanh, tạo 
môi trường trong lành, mát mẻ 

•	 Yêu cầu các phương tiện giao thông 
đi vào tòa nhà tắt máy trước khi qua 
cổng tòa nhà.

•	 Tổ chức sắp xếp, hướng dẫn chỗ để xe 
của khách đến làm việc tại tòa nhà.

•	 Hàng ngày, vệ sinh sạch sẽ khu vực tòa 
nhà.

•	 Bố trí quạt thông gió tại tầng hầm gửi 
xe của tòa nhà đảm bảo không khí 
thông thoáng.

•	 Khởi động chương trình Trồng cây của 
thanh niên trong năm đầu tiên nhằm 
giảm bớt lượng cây xanh trong các khu 
vực mà Bảo Việt hoạt động

•	 Tiếp tục đẩy mạnh chương trình 5S: 
xây dựng môi trường lao động xanh, 
sạch và khoa học. 

BIệN PHÁP xử lÝ 
Kỹ THUậT

Do lượng chất thải này phát sinh rất ít, 
nhưng để đảm bảo vệ sinh môi trường 
và thực hiện theo đúng quy định của 
nhà nước, các tòa nhà của Bảo Việt tiến 
hành lưu giữ, phân loại và thu gom theo 
đúng thông tư 12/2011/TT-BNTMT ngày 
18 tháng 4 năm 2011 về quản lý chất 
thải nguy hại. 

Theo đó, chất thải nguy hại được đựng 

trong thùng riêng biệt, có khu vực lưu 
giữ riêng và dán nhãn cảnh báo chất thải 
nguy hại.

Tiếp đó, Bảo Việt ký hợp đồng với đơn vị 
có chức năng thu gom, vận chuyển chất 
thải nguy hại của Tòa nhà. Thời gian lưu 
trữ chất thải nguy hại tại tòa nhà không 
quá 1 năm theo đúng quy định 12/2011/
TT_BTNMT.

Chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang cháy khoảng 1 kg/
tháng; mực in thải khoảng 1 kg/tháng; giẻ lau dính dầu 
khoảng 1 kg/tháng. 

Tổng khối lượng chất thải nguy hại khoảng 3 kg/tháng.

CHấT THảI NGUy HẠI
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GRI 307 TUâN THủ về MÔI TRƯỜNG 

Với đặc thù là doanh nghiệp dịch vụ tài chính, hoạt động 
kinh doanh của Bảo Việt nhìn chung không gây ra tác động 
lớn tới môi trường. Tuy vậy, Bảo Việt cho rằng doanh nghiệp 
vẫn cần phải ứng xử có trách nhiệm với các tác động tới môi 
trường thông qua việc tuân thủ các quy định về môi trường 
và hành động vi kiểm soát ô nhiễm và xử lý, tái chế chất 
thải, tiết kiệm tài nguyên.

PHẠM vI BÁO CÁO

➤   TUâN THủ qUy địNH Về BẢO Vệ MôI TrƯờNG

➤     TUâN THủ VIệC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NƯớC THẢI địNH KỲ

➤     PHỐI HỢP VớI NHÀ CUNG CẤP THỰC HIệN BIệN PHÁP               
         BẢO Vệ MôI TrƯờNG

➤    GẮN KẾT CÁN BỘ TrONG CÁC HOẠT đỘNG XANH HÓA      
         HOẠT đỘNG KINH DOANH

(*) Quy chuẩn là số liệu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT) khi nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận là nguồn 

nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Báo cáo kết quả phân tích chất lượng nước thải tại các tòa nhà, trụ sở chính của Tập đoàn Bảo Việt trong năm 2016 - 
2017 đều đảm bảo quy chuẩn theo các thông số cụ thể như sau:

TUâN THủ vIệC KIỂM SOÁT CHấT lƯợNG NƯớC THảI đỊNH Kỳ

CHỉ TIÊU PHâN TíCH đơN Vị qUy CHUẩN
(*)

233 đồNG KHởI 71 NGô Sỹ LIÊN 8 LÊ THÁI Tổ

2016 2017 2016 2017 2016 2017

pH độ 5-9 7.1 6.6  6.6  7.17  6.9  7.35

Oxy sinh hóa (BOD₅) mg/l 50 43   32.6 49  46.6   45.7  42.4

Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 63.75 38.25 98  82.2       55  32

Tổng P mg/l 10 2.63  2.36  2.3     4.75  2.66 3.19

Tổng N mg/l 10 4.15 10.78 18.35 13.38 10.05 18.84

Dầu mỡ khoáng mg/l 20 2.8 2.71     5.62 4.375  2.76  2.51

Conliform MPN/100ml 5000 3,275 4,925    4,600  4,550 4,700 4,900

GRI
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Căn cứ quy định tại Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/
QH13 ngày 23/6/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, 
Bảo Việt và các Đơn vị thành viên đã triển khai thực hiện 
các hoạt động nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên 
trong toàn hệ thống về việc tuân thủ các quy định về bảo 
vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu như: sử 
dụng năng lượng, tài nguyên thiên nhiên một cách tiết 
kiệm, hiệu quả, trồng nhiều cây xanh, hình thành thói 
quen tiêu dùng thân thiện với môi trường. Mặt khác, Bảo 
Việt cung đẩy mạnh việc gắn kết sự tham gia của cán bộ 
nhân viên trong doanh nghiệp và cộng đồng trong các 
hoạt động xanh hóa hoạt động kinh doanh, các sự kiện 
về bảo vệ hệ sinh thái để hoạt động này được thực hiện 
một cách tự giác và thường xuyên. 

Trong năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt, bao gồm các công ty 
thành viên, không ghi nhận các biên bản/ thông báo nào 
liên quan đến việc vi phạm các quy định về môi trường. 
Việc xác nhận không có trường hợp vi phạm cũng được 
Bảo Việt căn cứ dựa trên các thông tin dữ liệu từ kết quả 
kiểm toán (không ghi nhận số tiền phạt), các thông tin 
ghi nhận từ hệ thống các văn bản giám sát tuân thủ tại 
Tập đoàn và các đơn vị thành viên. 

TUâN THủ QUy đỊNH về BảO vệ MÔI TRƯỜNG

Môi trường
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PHốI HợP vớI CÁC NHà CUNG CấP THỰC HIệN BIệN PHÁP BảO vệ MÔI TRƯỜNG

TUâN THủ về MÔI TRƯỜNG

STT HỢP đồNG VớI CÁC NHÀ 
CUNG CẤP NỘI DUNG HỢP đồNG

GIÁ Trị HỢP đồNG (VNđ)

2016 2017

1
Hợp đồng thu gom rác 
sinh hoạt

•	 Cung cấp công cụ thu gom chất thải

•	 Thu gom chất thải phát sinh trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh

32.328.000 32.328.000

2
Hợp đồng vận chuyển 
chất thải nguy hại

•	 Cung cấp phương tiện vận chuyển

•	 Vận chuyển chất thải tới địa điểm xử lý 
(Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn) 
lưu trữ và xử lý chất thải

26.400.000 26.400.000

3
Hợp đồng vệ sinh toàn 
tòa nhà

•	 Vệ sinh hằng ngày và định kì theo tuần 
khuôn viên tòa nhà

•	 Kiểm soát sử dụng nước, giấy vệ sinh, 
hóa chất tẩy rửa

•	 Tập kết rác thải sinh hoạt, thu thập và tái 
chế giấy đã qua sử dụng 

928.884.000 1.038.180.000

4
Hợp đồng thực hiện quan 
trắc môi trường định kỳ

•	 Thu thập mẫu, phân tích mẫu quan trắc 
định kỳ về nước thải sinh hoạt, khí độc, 
nồng độ bụi

•	  Lập báo cáo kết quả và kiến nghị duy trì 
chỉ số môi trường

23.408.000 23.408.000

5
Hợp đồng vận hành, bảo 
trì trạm xử lý nước thải

•	 Vận hành, kiểm soát khối lượng và tình 
hình xử lý nước thải

•	 Bảo trì hệ thống xử lý nước thải tránh sự 
cố tràn, vỡ ống cống ô nhiễm môi trường 

88.000.000 66.000.000

6
Hợp đồng bảo trì hệ 
thống M&E

•	 Bảo trì, duy trình khả năng quản lý điện, 
giảm sự cố điện, bảo vệ an toàn người 
lao động và sử dụng điện hiệu quả

1.227.600.000 1.227.600.000

7
Hợp đồng bảo trì thang 
máy

•	 Bảo trì, duy trì thời gian sử dụng, giảm sự 
cố thang máy, bảo vệ an toàn người lao 
động và sử dụng điện hiệu quả

184.252.992 189.619.584

8
Hợp đồng bảo trì trạm 
biến thế

•	 Bảo trì, giảm sự cố điện, duy trình khả 
năng sử dụng điện hiệu quả, phòng 
tránh cháy nổ

30.965.150 30.965.150

TổNG 2.541.838.142 2.634.500.734

đÁNH GIÁ KẾT QUả QUaN TRẮC và KIẾN NGHỊ Của đOàN KIỂM TRa

Bên cạnh các kết quả quan trắc về nước thải, đoàn kiểm tra cũng kiểm tra thêm về các yếu tố về môi trường không 
khí như các khí độc, nồng độ bụi tại nơi làm việc. Qua các kết quả khảo sát hiện trạng thực tế và đo đạc phân tích tại 
khu vực làm việc và xung quanh địa điểm tòa nhà, căn cứ vào báo cáo quan trắc năm 2017, đoàn kiểm tra đưa ra các 
nhận xét cụ thể như sau:

Các khí độc: Giá trị nồng độ các khí độc tại các vị trí kiểm tra trong khu vực làm việc và xung quanh đơn vị 
đều nằm trong giới hạn cho phép theo TC 3733-2002/BYT-QĐ, QCVN 05:2013/BTNMT.

Nồng độ bụi: Giá trị nồng độ bụi tại các vị trí kiểm tra trong khu vực làm việc và xung quanh đơn vị đều 
nằm trong giới hạn cho phép theo TC 3733-2002/BYT-QĐ và QCVN 05:2013/BTNMT.

MÔI TRƯỜNG NƯớC

Nước thải sinh hoạt: Giá trị hàm lượng các chỉ tiêu đã phân tích trong mẫu nước thải tại đơn 

vị đều nằm trong giưosi hạn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT, cột B.

CÁC KIẾN NGHỊ

Kiến nghị tiếp tục duy trì hệ thống kiểm soát, giảm thiểu tác động để đảm bảo 
chất lượng môi trường theo các quy định.

MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHí

Trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay thì hoạt động đánh giá tác động môi trường trong quá trình triển khai dự 
án đầu tư này càng trở nên vô cùng cần thiết bởi sự ảnh hưởng tới môi trường từ hoạt động của dự án cộng hưởng 
với các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn đối vơi môi trường so với 
điều kiện thông thường. 

Trong quá trình đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp, dự án (đặc biệt đối với các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp 
mà Bảo Việt nắm giư trên 30% vốn điều lệ), Bảo Việt đã xem xét các báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan 
đến doanh nghiệp, dự án trước khi thực hiện đầu tư. Trong quá trình đầu tư, Bảo Việt tiếp tục giám sát và đưa ra các 
khuyến nghị để các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp trong quá trình triển khai  
dự án.

Bên cạnh các hoạt động bảo vệ và gìn giữ môi trường được thực hiện bởi cá nhân doanh nghiệp, Bảo Việt còn phối 
hợp với các nhà cung cấp để thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường một cách có hệ thống và chuyên nghiệp hơn. 
Trong năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt đã đầu tư hơn 2,6 tỷ đồng ký kết các hợp đồng quan trắc, thu gom, vận chuyển, 
xử lý rác thải và các hợp đồng bảo trì hệ thống đảm bảo an toàn lao động và sử dụng hiệu quả nguồn điện năng. Các 
hợp đồng với nhà cung cấp môi trường đã được Bảo Việt thực hiện hằng năm và sẽ được tiếp tục mở rộng trong các 
năm tiếp theo.

Bảo Việt đã áp dụng biện pháp bảo vệ môi trường thông qua việc ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ quan 
trắc môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt, vệ sinh tòa nhà... cụ thể như sau:
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TUâN THủ về MÔI TRƯỜNG

SĂN SÓC

luôn săn sóc, giữ gìn môi 
trường làm việc luôn sạch 
sẽ, thuận tiện

Sàng lọc thứ không 
cần thiết, loại bỏ 
hoặc tái chế 

vệ sinh môi trường 
làm việc không còn 

rác và bụi bẩn

Tự giác tuân 
thủ nghiêm 
ngặt các qui 
định tại nơi 
làm việc.

Sắp xếp 
ngăn nắp 
theo một  
trật tự nhất 
định, tiện lợi 
khi sử dụng

SÀNG LỌCSẠCH SẼ

SẴN SÀNG

SẮP XẾP5s

Với quan điểm đem đến một môi trường làm việc lành 
mạnh, sạch đẹp, thoáng đãng, tiện lợi, từ đó đem lại tinh 
thần thoải mái cho người lao động, tăng năng suất lao 
động và áp dụng hệ thống quản lý hiệu quả, năm 2017, 
Tập đoàn Bảo Việt đã đẩy mạnh phong trào thi đua 5S 
tại môi trường làm việc bằng việc thành lập Tổ giám sát 
5S thường niên, đánh giá quá trình thực hiện và tiến bộ 
trong việc quản lý tài liệu, sắp xếp không gian làm việc 
và hoạt động tái chế văn phòng phẩm. 

Việc triển khai chương trình 5S thành công và định kỳ sẽ 
mang lại sự thay đổi kỳ diệu. Những thứ không cần thiết 
sẽ được loại bỏ khỏi nơi làm việc, những vật dụng cần 
thiết được xếp ngăn nắp, gọn gàng, đặt ở những vị trí 
thuận tiện cho người sử dụng, máy móc thiết bị trở nên 
sạch sẽ, được bảo dưỡng, bảo quản. Từ các hoạt động 
5S sẽ nâng cao tinh thần tập thể, khuyến khích sự hoà 
đồng của mọi người, qua đó người làm việc sẽ có thái độ 
tích cực hơn, có trách nhiệm và ý thức hơn với công việc. 

GẮN KẾT CÁN BỘ TRONG CÁC HOẠT đỘNG xaNH Hóa HOẠT đỘNG KINH DOaNH

đẨy MẠNH PHONG TRàO THI đUa 5S TẠI MÔI TRƯỜNG làM vIệC

Là doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ tài chính - bảo hiểm nên hoặc động kinh doanh của Bảo Việt tác động không 
đánh kể đến môi trường. Vì vậy, đối với hoạt động nội bộ, chúng tôi chú trọng và việc nâng cao nhận thức của cán bộ 
nhân viên về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, góp 
phần giảm thiểu cường độ phát thải khí nhà kính và bảo vệ hệ sinh thái.



04     

GRI 

CÁC TIÊU CHUẨN VỀ XÃ HỘI
GRI 401: VIệc làm 
GRI 403: an toàn Và sức khỏe nGhề nGhIệp
GRI 404: GIáo dục Và đào tạo
GRI 405: sự đa dạnG Và cơ hộI bình đẳnG
GRI 407: quyền tham GIa cônG đoàn Và thươnG lượnG tập thể
GRI 411: quyền của nGườI bản địa
GRI 413: cộnG đồnG địa phươnG
GRI 416: an toàn Và sức khỏe của khách hànG
GRI 417: tIếp thị Và nhãn hIệu
Fs7: sản phẩm dịch Vụ Vì lợI ích xã hộI

400
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gri 401: việc làm

gri 403: an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

gri 404: giáo dục và đào tạo

gri 405: sự đa dạng và cơ hội bình đẳng

gri 407: quyền tham gia công đoàn
 và thương lượng tập thể

gri 411: quyền của người bản địa

gri 413: cộng đồng địa phương

gri 416: an toàn và sức khỏe của khách hàng

gri 417: tiếp thị và nhãn hiệu

Fs7: sản phẩm dịch vụ vì lợi ích xã hội

nguồn nhÂn lực

cộng đồng

xã hội

GRI
400

các tiêu chuẩn xã hội (gri 400)

Bảo Việt xác định rằng để đạt mục tiêu phát triển bền 
vững thì bên cạnh việc đảm bảo tăng trưởng về mặt 
doanh thu và lợi nhuận, những đóng góp cho sự phát 
triển của cộng đồng cũng như nỗ lực chung tay bảo vệ 
môi trường của doanh nghiệp cũng cần được quan tâm.
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việc làm

Trong chiến lược quản trị nguồn nhân lực của Bảo Việt, các giải pháp 
trọng tâm được tập trung cho việc xây dựng, đào tạo, phát triển đội 
ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực then 
chốt. Cùng với việc xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn, chuyên 
nghiệp, thân thiện, gắn với đặc trưng văn hóa doanh nghiệp. Bảo 
Việt cũng triển khai hệ thống đánh giá theo hiệu quả làm việc và 
được liên kết với nhau chặt chẽ, dựa trên tầm nhìn, quy tắc đạo đức 
ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.

phương pháp quản trị

Bảo Việt trân trọng và ý thức rằng những giá trị do các thành viên tạo ra 
đều đóng góp vào thành công chung của doanh nghiệp ngày hôm nay, 
không phân biệt vị trí, độ tuổi, giới tính, trình độ, địa vị xã hội, tính cách, 
phong cách sống, quá trình tư duy, kinh nghiệm làm việc, nguồn gốc dân 
tộc... Chính triết lý đó là nền tảng để Bảo Việt xây dựng một môi trường 
làm việc năng động, công bằng, mỗi cá nhân đều có cơ hội được làm việc, 
rèn luyện để hướng đến sự thành công và phát triển sự nghiệp tại Bảo Việt.

Năm 2017, tổng số lao động của Bảo Việt là 6.032 người, tăng 7,4% so với năm 2016 để đáp ứng yêu cầu mở rộng 
mạng lưới công ty thành viên của 02 Tổng Công ty BHBV và BVNT trên địa bàn cả nước. Cơ cấu lao động năm 2017 
có sự thay đổi ở một số khía cạnh với năm 2016, cụ thể: tỷ lệ lao động Nam chiếm 54%, lao động Nữ 46%; cơ cấu lao 
động theo độ tuổi, năm 2017, tỷ lệ lao động trẻ dưới 30 tuổi chiếm 25% (tăng 4% so với năm 2016), lao động trong 
độ tuổi trung niên (từ 30 đến dưới 50 tuổi) chiếm 66%, lao động từ 50 tuổi trở lên đã gắn bó lâu năm với Bảo Việt chỉ 
chiếm 9% (giảm 2% so với năm 2016). 

➤     lực lượng lao động tại bảo việt

➤    tuyển dụng,thu hÚt lao động trẺ trong bỐi cảnh mỚi

➤     biến động lao động

phạm vi báo cáo

cơ cấu lao động theo giới tính

Dưới 30 tuổi

Từ 30 - 50 tuổi

Trên 50 tuổi

25%

66%

9%

Trên Đại học

Đại học

Cao đẳng

Khác

80%

3%

9%

8%

Dưới 30 tuổi

Từ 30 - 50 tuổi

Trên 50 tuổi

25%

66%

9%

Trên Đại học

Đại học

Cao đẳng

Khác

80%

3%

9%

8%

Dưới 30 tuổi

Từ 30 - 50 tuổi

Trên 50 tuổi

25%

66%

9%

Trên Đại học

Đại học

Cao đẳng

Khác

80%

3%

9%

8%

Dưới 30 tuổi

Từ 30 - 50 tuổi

Trên 50 tuổi

25%

66%

9%

Trên Đại học

Đại học

Cao đẳng

Khác

80%

3%

9%

8%

cơ cấu lao động theo độ tuổi

5.899

5.364

4.467

5.618

2013 2014 2015 2016 2017

6.032

Biểu đồ lao động

sơ đồ lao động

Dưới 30 tuổi

Từ 30 - 50 tuổi

Trên 50 tuổi

25%

66%

9%

Trên Đại học

Đại học

Cao đẳng

Khác

80%

3%

9%

8%

Dưới 30 tuổi

Từ 30 - 50 tuổi

Trên 50 tuổi

25%

66%

9%

Trên Đại học

Đại học

Cao đẳng

Khác

80%

3%

9%

8%

Dưới 30 tuổi

Từ 30 - 50 tuổi

Trên 50 tuổi

25%

66%

9%

Trên Đại học

Đại học

Cao đẳng

Khác

80%

3%

9%

8%

cơ cấu lao động theo trình độ

xã hội

GRI
401

lực lượng lao động tại bảo việt 

Nam

Nữ46%

54%

Nam

Nữ46%

54%

Nam

Nữ46%

54%

Về trình độ lao động, với mục tiêu xây dựng, duy trì đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, hợp lý về cơ cấu, 
năm 2017, lao động của Bảo Việt tiếp tục duy trì tỷ lệ lao động có trình độ đại học và trên đại học ở mức cao.Theo đó, 
đại học chiếm 80%; Trên ĐH chiếm 8%, cao đẳng và khác chỉ chiếm 12%, giảm 2% so với năm 2016. 

Về cơ cấu cán bộ quản lý, Bảo Việt tiếp tục duy trì tỷ lệ hợp lý giữa cán bộ quản lý cấp cao, cấp trung và nhân viên 
phù hợp với thông lệ quản trị, điều hành doanh nghiệp. Năm 2017, tổng số cán bộ quản lý của Bảo Việt là  858 người, 
chiếm tỷ lệ 14,2%, nhân viên là 5174 người, chiếm 85,8%. Về cơ cấu quản lý, cán bộ quản lý cấp cao là 49 người, 
chiếm 0,8% và cán bộ quản lý cấp trung là 809 người (tăng 295 người so với năm 2016), chiếm 13,4% tổng số lao 
động Bảo Việt.
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việc làm (gri 401)

cơ cấu lao động theo các tiêu chí sỐ lượng  cán bộ tỷ lệ trên tổng sỐ  
cán bộ bảo việt

quốc gia:

- Việt Nam

- Nước ngoài

 

6.030

2

99,97%

0,03%

khu vực:

- Miền Bắc

- Miền Trung

- Miền Nam

3.130

1.027

1.875

51,9%

17%

31.1%

giới tính:

- Nam

- Nữ

3.253

2.779

54%

46%

độ tuổi:

- Dưới 30 tuổi

- 30-50 tuổi

- Trên 50 tuổi

1.504

3.955

573

25%

66%

9%

trình độ đào tạo

- Trên Đại học

- Đại học

- Cao đẳng

- Khác

483

4.854

181

514

8%

80,5%

3%

8,5%

cấp quản lý

- Cấp cao

- Cấp trung

- Nhân viên

49

809

5.174

0,8%

13,4%

85,8%

biểu đồ cơ cấu lao động năm 2018

Để tiếp tục duy trì vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm, chinh 
phục được mục tiêu doanh thu 1,5 tỷ USD do Đại hội đồng 
cổ đông giao, hoàn thành các mục tiêu chiến lược giai đoạn 
2016-2020, Bảo Việt không ngừng chú trọng đầu tư chiều 
sâu trên nhiều lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, trong đó 
có chính sách tuyển dụng nhằm thu hút được những lao 
động trẻ, trình độ chuyên môn cao, năng động, sáng tạo, 
giàu nhiệt huyết, được trang bị kiến thức cơ bản về công 
nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu kinh doanh trong bối 
cảnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản trị doanh 
nghiệp và kinh doanh tài chính, bảo hiểm. 

Đối với thị trường lao động, Bảo Việt luôn là một trong 
những thương hiệu hàng đầu luôn thu hút các ứng viên 
xuất sắc, tiềm năng. Bằng việc duy trì mối quan hệ hợp tác 
chiến lược của 02 trường đại học danh tiếng của Việt Nam 
trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm là Đại học Kinh tế quốc 
dân và Học viện Tài chính, Bảo Việt đã cấp 1.500 suất học 
bổng trong năm 2017 cho các sinh viên xuất sắc để tạo tạo 
nguồn, nuôi dưỡng các tài năng sinh viên phục vụ cho nhu 
cầu nhân lực chất lượng cao của Bảo Việt trong tương lai; 
chương trình “Thực tập sinh tiềm năng” được Bảo Việt triển 
khai mạnh tại 02 đơn vị thành viên Tổng Công ty Bảo hiểm 
Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đã thu hút hàng 
trăm sinh viên tham gia trải nghiệm môi trường làm việc 

chuyên nghiệp, rèn luyện kỹ năng, trau dồi kinh nghiệm 
thực tế. Các quy chế, quy định tuyển dụng cũng được chú 
trọng nghiên cứu, đổi mới phù hợp với điều kiện thực tế của 
Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Hoạt động tuyển dụng 
được Bảo Việt triển khai thống nhất, minh bạch, đảm bảo 
sự công bằng và tạo cơ hội việc làm cho tất cả các ứng viên.  

Năm 2017, Bảo Việt tuyển dụng được 804 ứng viên, tăng 
55% so với năm 2016. Trong đó, riêng 02 đơn vị thành 
viên Bảo hiểm Bảo Việt và Bảo Việt Nhân thọ tuyển dụng 
được 704 ứng viên, tương ứng 88% tổng số ứng viên 
được tuyển dụng mới trong năm và bằng 136% tổng số 
ứng viên được tuyển dụng vào Bảo Việt trong năm 2016. 
Trong tổng số ứng viên được tuyển dụng, ứng viên Nam 
chiếm 58%, Nữ chiếm 42%; ứng viên trẻ có tuổi đời dưới 
30 tuổi được Bảo Việt tuyển dụng chiếm tỉ trọng cao 
nhất là 64%, tiếp đến là ứng viên trong độ tuổi từ 30 đến 
50 tuổi chiếm 35%, ứng viên trên 50 tuổi chỉ chiếm 1%; 
theo vùng miền, các đơn vị thuộc miền Bắc có nhu lực 
cao nhất với 50% ứng viên được tuyển dụng, tiếp đến 
là miền Nam 35% và miền Trung là 15%. Nhu cầu tuyển 
dụng nhân sự năm 2017 của các đơn vị thuộc khu vực 
miền Trung và miền Nam tăng so với năm 2016 để đáp 
ứng việc mở rộng thị trường, thành lập mới các công ty 
thành viên của 02 đơn vị BHBV, BVNT trong năm 2017. 

CHỈ TIÊU VỀ NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG MỚI VÀ NGHỈ VIỆC ĐƯỢC ĐẢM 
BẢO BỞI KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT 

Năm 2017 số liệu nhân viên tuyển dụng mới và nghỉ việc được tổng hợp theo dữ liệu 
của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên đã được rà soát và đảm bảo bởi Khối Kiểm 
toán Nội bộ Tập đoàn Bảo Việt. Trong đó, số lượng và tỷ lệ nhân viên tuyển dụng mới 
và nghỉ việc trong kỳ báo cáo được phân theo nhóm tuổi, giới tính, khu vực.

tuyển dụng, thu hÚt lao động trẺ trong bỐi cảnh mỚi

cơ cấu tuyển dụng theo vùng miềncơ cấu tuyển dụng theo nhóm tuổi

50%

15%

35%

Trung
Bắc

Nam

35%

64%

1%

Dưới 30 tuổi

Trên 50 tuổi

30-50 tuổi

gri 401-1
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việc làm (gri 401)      

chỉ tiêu tuyển dụng
nhóm tuổi giỚi tính khu vực 

tổng 
cộng<30 30-50 >50 nam nữ miền 

bắc
miền 
trung

miền 
nam

Tuyển dụng 2017
Số lượng (người) 518 280 6 466 338 402 123 279 804 

Tỷ lệ (%) 8,6% 4,6% 0,1% 7,7% 5,6% 6,7% 2,0% 4,6% 13,3%

Tuyển dụng 2016
Số lượng (người) 346 169 4 319 200 332 57 130 519

Tỷ lệ (%) 6,2% 3,0% 0,1% 5,7% 3,6% 5,9% 1,0% 2,3% 9,2%

Với mạng lưới 75 công ty thành viên và hơn 300 điểm 
phục vụ khách hàng trên toàn quốc, Tổng Công ty Bảo 
Việt Nhân thọ tổ chức chương trình tìm kiếm các sinh 
viên hội đủ những điều kiện để tham gia chương trình 
Thực Tập Sinh Tiềm Năng 2017-2018

Các bạn sinh viên năm cuối hoặc vừa mới tốt nghiệp 
từ các trường đại học chính quy trong nước và nước 
ngoài Khối/Ngành Kinh tế, Kế toán-Kiểm toán, Tài chính 
chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing với 
điểm trung (GPA) tích lũy 7.0/10 hoặc tương đương trở 
lên sẽ có cơ hội được bố trí thực tập tại các vị trí như: 
Chuyên viên Phát triển kinh doanh/ Hỗ trợ kinh doanh; 
Chuyên viên Dịch vụ khách hang hoặc thực tập tại các 
Phòng/ Dự án theo nhu cầu (vị trí Văn thư lưu trữ, Kế 
toán, chuyên gia định phí bảo hiểm (Actuary), Hỗ trợ 
kinh doanh, …)

Các thực tập sinh được lựa chọn tham gia chương trình 
sẽ được trải nghiệm thực tế trong môi trường làm việc 
chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo. Các em cũng được 
xây dựng tác phong làm việc nơi công sở, hoàn thiện kỹ 
năng mềm và được hỗ trợ chi phí thực tập. Sau thời gian 
thực tập, các sinh viên được chọn hoàn toàn có thể được 
Bảo Việt Nhân thọ đánh giá, tuyển dụng chính thức.

tổ chức chương trình thực tập sinh tiềm năng 2017-2018
biến động lao động

Năm 2017, thị trường kinh doanh có nhiều thay đổi tích 
cực, cơ hội việc làm tăng, nhu cầu sử dụng lao động của 
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, 
bảo hiểm, ngân hàng tăng cao, dẫn đến sự gia tăng cạnh 
tranh, thu hút lao động trên thị trường. Về phía người lao 
động (đặc biệt là lao động có trình độ chuyên môn cao) 
có nhiều cơ hội để lựa chọn việc làm tốt hơn, phù hợp với 
năng lực, nhu cầu của bản thân. Trước bối cảnh đó, năm 
2017, Bảo Việt có biến động lao động tăng so với năm 
trước, cụ thể. Tỷ lệ thôi việc năm 2017 là 6,5% so với 5,7% 
của năm 2016. Về cơ cấu lao động thôi việc, năm 2017, 
tỉ lệ thôi việc của Nam là 4,1%, của Nữ là 2,4%; về nhóm 
tuổi, năm 2017, tỉ lệ thôi việc của lao động từ 30-50 tuổi 
ở mức cao nhất, chiếm 3,1%, tỉ lệ thôi việc của lao động ở 
02 nhóm tuổi dưới 30 và trên 50 tương đương nhau, lần 
lượt là 2% và 1,4%; về khu vực địa lý, năm 2017, các đơn vị 
thuộc khu vực miền Bắc và miền Nam có tỉ lệ thôi việc cao 
so với các đơn vị ở khu vực miền Trung, tỉ lệ thôi việc ở 03 
khu vực Bắc, Trung, Nam lần lượt là là 3,3%, 0,8% và 2,4%.    
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38%
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47%
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cơ cấu tuyển dụng theo giới tính nữ

cơ cấu tuyển dụng theo giới tính nam

cơ cấu tuyển dụng theo độ tuổi và thôi việc theo độ tuổi - giới tính
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an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 

Để một doanh nghiệp thành công, trường tồn và vững vàng trước 
những biến động của môi trường - kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực 
luôn là yếu tố tiên quyết. Bởi vậy, Bảo Việt luôn trân trọng những 
đóng góp và cống hiến của đội ngũ cán bộ cho thành công chung 
của Bảo Việt, đồng thời đảm bảo các quyền lợi và điều kiện an 
toàn lao động, sức khỏe cho người lao động trong thời gian công 
tác tại doanh nghiệp. 

 phương pháp quản trị

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho mỗi cán bộ phát huy kiến thức, kinh 
nghiệm, kỹ năng, mối quan hệ... của mình, Bảo Việt nỗ lực đem tới môi 
trường làm việc chuyên nghiệp đảm bảo an toàn sức khỏe, tổ chức các 
chương trình chăm sóc sức khỏe, chính sách lương thưởng và hệ thống 
phúc lợi cạnh tranh với thị trường nhằm đảm bảo về mặt vật chất nhưng 
cũng là sự nhìn nhận của Bảo Việt đối với sự gắn bó và cam kết với công 
việc của cán bộ. Các chương trình và chính sách của Bảo Việt nhằm đảm 
bảo sức khỏe, an toàn tài chính trước những rủi ro không mong muốn, 
cũng như an toàn nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ nhân viên. 

➤    chính sách chăm sóc sức khỏe người lao động 
         và người thÂn 

➤    chế độ nghỉ thai sản dành cho người lao động

➤   xÂy dựng một hệ thỐng quản lý an toàn và sức khỏe  
        nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn quỐc tế

➤    phÂn công cán bộ tham gia mạng lưỚi an toàn,  
         vệ sinh viên toàn tập đoàn

Kết quả khảo sát năm 2017 của Bảo Việt về sự hài lòng của nhân viên cho thấy trên 92% người lao động cảm thấy rất 
hài lòng với các chế độ phúc lợi ngoài tiền lương mà Bảo Việt đang áp dụng. Hiểu được mong muốn, nhu cầu của người 
lao động, Bảo Việt đã không ngừng cải thiện chính sách phúc lợi cho người lao động để họ yên tâm công tác, cống hiến 
và gắn bó lâu dài với Bảo Việt. 

Ngoài các chính sách bảo hiểm sức khỏe toàn diện, bảo hiểm tử kỳ nhóm, bảo hiểm kết hợp con người và bảo hiểm cho 
người nhà đã triển khai từ trước, Bảo Việt bổ sung thêm các hình thức bảo hiểm mới gồm:

•	 Triển khai áp dụng các loại hình bảo hiểm Phi nhân thọ bao gồm: Bảo hiểm sức khỏe (Health care), Bảo hiểm bệnh 
ung thư K-Care, Bảo hiểm cho người thân.

•	 Bên cạnh đó còn có các loại hình bảo hiểm nhân thọ khác như Bảo hiểm Hưu trí Vững nghiệp, và An phát Trọn đời 
tại Tập đoàn Bảo Việt và một số đơn vị thành viên nhằm thu hút, duy trì, phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ 
chuyên môn, đảm bảo nguồn nhân lực của Tập đoàn phát triển bền vững, gắn bó lâu dài, yên tâm phát triển sự 
nghiệp tại Tập đoàn, đồng thời giúp cho Người được bảo hiểm nâng cao đời sống, có thêm thu nhập bổ sung ổn 
định ngoài phần lương hưu, đảm bảo cuộc sống thư thái, độc lập về tài chính, có khả năng tiếp tục trợ giúp người 
thân sau khi nghỉ hưu và bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống và trong quá trình làm việc.

Năm 2017, Bảo Việt tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của người lao động thông qua việc thực hiện khám sức 
khỏe định kỳ cho người lao động, với danh mục khám được mở rộng hơn, gia tăng quyền lợi tối đa cho người lao động. 

Với thế mạnh về sản phẩm bảo vệ khách hàng trước các rủi ro về sức khỏe, Bảo Việt thường xuyên tổ chức các chương 
trình tư vấn với sự tham gia của các chuyên gia và bác sỹ dành cho khách hàng nội bộ và cán bộ nhân viên nhằm tăng 
cường các kiến thức bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là đối với lao động nữ. 

Bên cạnh đó, các phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe của cán bộ được chúng tôi khuyến khích thông qua 
việc tổ chức các lớp học, các câu lạc bộ như lớp học Yoga, câu lạc bộ bóng bàn, lớp học khiêu vũ, giải thi đấu tennis, giải 
giao hữu bóng đá. Tại một số đơn vị của Bảo Việt đã xây dựng phòng tập thể dục tạo điều kiện cho cán bộ tập luyện 
ngoài giờ làm. 

Đối với các cán bộ nghỉ hưu, ngoài việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp Quốc tế Người cao tuổi; Tết Âm lịch, Bảo 
Việt vẫn duy trì mua bảo hiểm kết hợp con người hàng năm với mức trách nhiệm bồi thường là 20.000.000 đồng/người.

chính sách chăm sóc sức khỏe người lao động và người thÂn

phạm vi báo cáo

GRI 403

xã hội

GRI
403
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an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (gri 403)

chế độ nghỉ thai sản dành cho lao 
động nữ và lao động nam có vợ nghỉ 
thai sản

Bảo Việt áp dụng chính sách nghỉ thai sản đối với người 
lao động tuân thủ quy định của pháp luật lao động và 
vận dụng chính sách khen thưởng, phúc lợi, bảo hiểm 
sức khỏe và các loại bảo hiểm gia tăng khác; đồng thời 
người lao động vẫn được bình xét thi đua hằng năm, xét 
nâng lương định kỳ và được đánh giá hiệu quả làm việc 
làm cơ sở xét thưởng hiệu quả làm việc hằng năm và các 
chế độ phúc lợi có liên quan. 

Năm 2017, số lao động thực tế nghỉ thai sản là 169 người, 
tương ứng 2,8% tổng số lao động, bằng 42% so với tổng 
số lao động nghỉ thai sản năm 2016; trong đó, lao động 
Nam có vợ sinh con được nghỉ thai sản là 21 người, bằng 
0,6% tổng số lao động Nam, lao động Nữ nghỉ sinh con 
là 148 người, bằng 5,3% tổng số lao động Nữ. 

Tính đến hết ngày 31/12/2017, đã có 137 lao động quay 
trở lại làm việc sau kỳ nghỉ thai sản, đạt 81,1%; trong đó, 
lao động Nam quay trở lại làm việc 100% và số lao động 
Nữ quay trở lại làm việc là 116 người, đạt 78,4%. Số lao 
động Nữ còn lại sẽ trở lại làm việc trong năm 2018 sau 
khi kết thúc thời gian nghỉ thai sản theo chế độ. Bảo 
Việt cam kết và luôn đảm bảo việc làm đầy đủ cho số 
lao động nghỉ thai sản được trở lại làm việc tại vị trí cũ 
sau khi kết thúc thời gian nghỉ. Năm 2017, tỷ lệ cán bộ 
tiếp tục ở lại làm việc tại Bảo Việt sau khi kỳ nghỉ thai sản 
kết thúc đạt 99,3%; trong đó nam đạt 100%, nữ đạt 94%. 

Chính sách này đảm bảo cho người lao động yên tâm 
nghỉ ngơi chăm sóc con cái và phục hồi sức khỏe sau khi 

sinh và để có đủ sức khỏe cần thiết để tiếp tục làm việc 
theo yêu cầu của tổ chức sau khi kết thúc thời gian nghỉ 
thai sản. 

Đối với lao động nữ, trong thời gian nuôi con dưới 12 
tháng tuổi được Bảo Việt tạo điều kiện rút ngắn thời 
gian làm việc 1 giờ/ngày so với các lao động khác. Lao 
động nữ có thể đăng ký đi làm muộn hoặc về sớm so 
với thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bảo 
Việt và đảm bảo rằng tổng số giờ đi muộn và/hoặc về 
sớm không vượt quá 1 giờ theo quy định của Bảo Việt và 
pháp luật lao động.

phÂn công cán bộ tham gia mạng 
lưỚi an toàn, vệ sinh viên toàn  
tập đoàn

Căn cứ điều 74, Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, mỗi 
Ban chức năng trong Tập đoàn Bảo Việt cần phải có ít 
01 cán bộ kiêm nhiệm công tác an toàn, vệ sinh viên. 
An toàn vệ sinh viên (WHSO) là người kiêm nhiệm công 
tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ ở 
Ban chức năng. An toàn vệ sinh viên là người lao động 
trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ 
sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp 
hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động.

An toàn vệ sinh viên có trách nhiệm trong công tác 
tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn mọi người nâng cao 
nhận thức về bảo hộ lao động và chấp hành tốt công 
tác an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, các An toàn vệ 
sinh viên cũng cần phải phát huy tính tích cực của cán 
bộ, nhân viên trong hoạt động phong trào bảo hộ lao 
động, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả việc phòng 
ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ, bảo 
vệ môi trường, Bên cạnh đó cũng phải phát hiện, ngăn 
chặn kịp thời những thiếu sót tồn tại, những biểu hiện vi 
phạm pháp luật bảo hộ lao động và quy định về an toàn 
vệ sinh lao động.

•	 Pháp	luật	bảo	hộ	lao	động

•	 Vệ	sinh	lao	động

•	 Kỹ	thuật	an	toàn

•	 Kỹ	thuật	phòng	chống	cháy	nổ

Bước sang năm thứ 5, Khảo sát Nơi làm việc tốt nhất Việt 
Nam là một nguồn thông tin uy tín về những xu hướng 
nhân sự. Năm nay, khảo sát tiếp tục đo lường sức khỏe 
Thương hiệu nhà tuyển dụng (THNTD) của 674 doanh 
nghiệp, thuộc 25 ngành nghề và công bố kết quả xếp 
hạng 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Bảng xếp hạng 
là kết quả của khảo sát độc lập, với quy trình gồm phỏng 
vấn chuyên sâu, khảo sát nhóm và khảo sát diện rộng, 
nhằm ghi nhận ý kiến khách quan của gần 63.000 người 
lao động. 

Ở hạng mục đánh giá các đơn vị bảo hiểm tại Việt Nam, 
Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục khẳng định là một trong 
những môi trường phát triển nghề nghiệp tốt nhất Việt 
Nam khi là đơn vị bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất lần 
thứ 3 liên tiếp lọt vào Top 3 nơi làm việc tốt nhất ngành 
bảo hiểm với mức tăng hạng đáng kể so với các năm 
trước đó. 

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành bảo 
hiểm” là sự ghi nhận hiệu quả chiến lược phát triển 
nguồn nhân sự của Bảo Việt trên thị trường lao động 

trong nước, đồng thời phản ánh những nỗ lực của doanh 
nghiệp nhằm hướng đến các tiêu chuẩn cao nhất về đạo 
đức nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp, dịch vụ khách 
hàng và hiệu suất kinh doanh. Đây chính là minh chứng 
rõ ràng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Bảo 
hiểm Bảo Việt trong suốt chặng đường hơn 50 năm đầu 
tư cho yếu tổ Con người – tài sản quý giá của Công ty.

bảo việt được bình chỌn vào top 3 nơi làm việc tỐt nhất ngành bảo hiểm 2017

lên kế hoạch xÂy dựng một hệ thỐng 
quản lý an toàn và sức khỏe nghề 
nghiệp đạt tiêu chuẩn quỐc tế ohsas 
18001:2007

Với nguồn lực 6.032 người lao động, Bảo Việt luôn coi trọng 
vấn đề an toàn, sức khỏe cho người lao động nhằm giúp họ 
yên tâm yên tâm với môi trường làm việc khi sức khỏe của 
họ được đảm bảo. Bảo Việt đã lên kế hoạch xây dựng một 
hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp đạt 
tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001:2007 từ giữa Quý III/2017. 
OHSAS 18000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản 
lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Occupational Health 
and Safety Assessment Series), do Viện tiêu chuẩn Anh (gọi 
tắt là BSI) ban hành; gồm OHSAS 18001 và OHSAS 18002. 
Trong đó OHSAS 18001 đưa ra các yêu cầu về an toàn và 
sức khỏe nghề nghiệp, OHSAS 18002 hướng dẫn triển khai 
OHSAS 18001. Phiên bản mới nhất là OHSAS 18001:2007.

Mặc dù hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm và dịch vụ tài 
chính, các mối nguy hại về sức khỏe của người lao động 
không lớn, tuy nhiên Bảo Việt đã thiết lập, thực hiện, duy 
trì các mục tiêu về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, mà mục 

tiêu cao nhất là đạt được chứng chỉ OHSAS. Căn cứ tính 
chất công việc của từng bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, 
Bảo Việt đã hoạch định các mối nguy hiểm, đánh giá rủi 
ro đối với từng nhóm công việc, đặc biệt đối với nhóm 
công việc tiềm ẩn những mối nguy hiểm ảnh hưởng đến 
sức khỏe và an toàn của người lao động do thường xuyên 
tiếp xúc, vận hành máy móc, thiết bị, di chuyển nhiều như 
các công việc liên quan đến trực vận hành hệ thống công 
nghệ thông tin, giám định bồi thường bảo hiểm…để tăng 
cường các biện pháp bảo hộ lao động, đảm bảo sức khỏe 
an toàn cho người lao động.

Bảo Việt đã hoạch định rõ lộ trình cần thực hiện để đạt 
được chứng chỉ quan trọng này bao gồm các hoạt động: 
Xây dựng hệ thống văn bản dựa trên tiêu chuẩn và thực tế, 
phân tích các rủi ro để tìm biện pháp hạn chế; Triển khai 
thực hiện các văn bản đó thông qua hoạt động đào tạo, 
nâng cao nhận thức và kỹ năng cho CBNV; Đánh giá lại hệ 
thống xem có hợp lý và đáp ứng các tiêu chuẩn do Viện 
Tiêu chuẩn BSI đặt ra hay không trước khi trình BSI đánh 
giá và cấp chứng nhận, dự kiến hoàn thành vào năm 2019.
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giáo dục và đào tạo 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, 
xây dựng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao có vai trò quan 
trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Bảo Việt đã đầu tư xây 
dựng nguồn nhân lực có chất lượng để tạo lợi thế cạnh tranh trong bối 
cảnh hội nhập.

➤    đẦu tư cho hoạt động đào tạo

➤    điều động, luÂn chuyển nguồn nhÂn lực

phương pháp quản trị

Trong giai đoạn 2016-2020, mục tiêu chiến lược của Bảo Việt là quản trị đào 
tạo theo mô hình tập trung – Công ty Mẹ Tập đoàn định hướng, chủ trì thực 
hiện công tác đào tạo đẩy mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu đối với đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, quản lý do Tập đoàn quản lý; tiếp tục hoàn thiện hệ thống 
Bản đồ học tập và cải tiến, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo theo 
hướng hiện đại, thiết thực, đồng bộ và theo thông lệ quốc tế; không ngừng 
nâng cao tỉ lệ cán bộ được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn 
nghiệp vụ và ngoại ngữ, phấn đấu mục tiêu đến năm 2020, tỉ lệ cán bộ được 
tham gia đào tạo là 95%, nâng số cán bộ đạt chuẩn theo chỉ tiêu đào tạo của 
Tập đoàn là 100%. 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các hoạt 
động đào tạo là một trong những giải pháp xuyên suốt 
được Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Tập đoàn chỉ 
đạo thực hiện trong suốt những năm qua và đặc biệt là 
trong năm 2017, nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền 
vững, sẵn sàng đối mặt và vượt qua những thách thức lớn 
trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế ngày 
càng sâu rộng. Cùng với việc tập trung hoàn thiện hạ tầng 
công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại, cán bộ nhân viên 
Bảo Việt liên tục tự nâng cấp trình độ chuyên môn thông 
qua các chứng chỉ chuyên môn quốc tế như: 

Với đội ngũ cán bộ quản lý, thực hiện Chiến lược phát triển 
nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020, Đề án hợp lực, định 
hướng quản lý cán bộ tập trung và quy định phân cấp 
quản lý cán bộ của Tập đoàn, năm 2017, cùng với phương 
châm hoạt động “Đầu tư chiều sâu vì sự phát triển bền 
vững”, Bảo Việt đẩy mạnh hoạt động đào tạo nâng cao 
chất lượng cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp tại Công ty 
mẹ Tập đoàn và tại các đơn vị thành viên. Đặc biệt trong 
năm 2017, Trung tâm Đào tạo Bảo Việt đã xây dựng và tổ 
chức các chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản 

trị điều hành doanh nghiệp toàn diện cho đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thành viên thuộc phạm vi 
quản lý của Tập đoàn.

Kết quả đào tạo năm 2017, Bảo Việt đã dành ngân sách 
hơn 15 tỷ đồng (tăng 1 tỷ đồng so với năm 2016) để đầu 
tư cho các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực. Trong năm, 
tiến hành đào tạo cho 4.323 cán bộ, bằng 71,7% tổng số 
lao động, với 11.289 lượt tham gia đào tạo, tương ứng 2,6 
lượt đào tạo/người/năm (tăng 37,6% so với năm 2016); 
tổng số giờ đào tạo trong năm là 161.811 giờ (tăng 15,4% 
so với năm 2016), số giờ đào tạo bình quân 1 người/năm 
2017 là 26,8 giờ/người, tăng 7,2% so với số giờ đào tạo 
bình quân/người năm 2016. Về chương trình đào tạo, năm 
2017, Bảo Việt đặc biệt chú trọng đẩy mạnh đào tạo theo 
BĐHT chuyên môn nghiệp vụ (cả về số lượt tham gia và 
số giờ đào tạo) nhằm nâng cao kỹ năng bán hàng, dịch vụ 
KH, chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên trong bối cảnh 
yêu cầu công việc ngày càng tăng. Cụ thể, Bảo Việt đã tổ 
chức cho 9.783 lượt đào tạo CMNV trong năm (tăng 51% 
so với năm 2016), tổng số giờ đào tạo CMNV là 123.956 giờ 
(tăng 27% so với năm 2016). 

đẦu tư cho hoạt động đào tạo

phạm vi báo cáo
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GRI 404

CHỈ TIÊU VỀ SỐ GIỜ ĐÀO TẠO TRUNG BÌNH MỖI NĂM CHO NHÂN 
VIÊN ĐƯỢC ĐẢM BẢO BỞI KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số giờ đào tạo trung bình của nhân viên trong năm 2017 được tổng hợp từ Công ty 
Mẹ và các đơn vị thành viên theo các tiêu chí: Giới tính và theo cấp bậc. Số giờ đào tạo 
trung bình của một nhân viên trong kỳ báo cáo được xác định bằng Tổng số giờ đào 
tạo đã cung cấp cho nhân viên/Số lượng nhân viên. 
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giáo dục và đào tạo (gri 404)

bảng sỐ giờ đào tạo và sỐ lượt đào tạo trong năm 2016 - 2017

chỉ tiêu

năm 2016 năm 2017

theo giỚi tính
theo chức 

danh tổng 
cộng

theo giỚi 
tính

theo chức danh
tổng 
cộng

nam nữ
quản 

lý
nhân 
viên

nam nữ
quản lý 
cấp cao

quản lý 
cấp trung

nhân 
viên

Số giờ đào tạo   77.582   62.605   36.521 103.666 140.187 97.853 63.958 5.141 51.570 105.100 161.811

 - Theo bản đồ 
học tập chung

  22.577   20.059   18.920    23.716   42.636 21.196 16.659 64 13.432 24.359 37.855

 - Theo chuyên 
môn nghiệp vụ

  55.005   42.546   17.601    79.950  97.551 76.657 47.299 5.077 38.138 80.741 123.956

Số lượt đào tạo     4.476     3.882     2.422      5.936 8.358 7.406 3.883 137 3.351 7.801 11.289

 - Theo bản đồ 
học tập chung

       989        895        885         999 1.884 876 630 2 448 1.056 1.506

 - Theo chuyên 
môn nghiệp vụ

    3.487     2.987     1.537      4.937 6.474 6.530 3.253 135 2.903 6.745 9.783

Số lượng lao 
động tại ngày 
31/12

3.085 2.533 515 5.103 5.618 3.253 2.779 49 809 5.174 6.032

số giờ đào tạo 
bình quân cho 
mỗi cán bộ 
trong năm (giờ/
người/năm)
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Mục tiêu chiến lược của Bảo Việt trong giai đoạn 2016-
2020 là quản trị đào tạo theo mô hình tập trung – Công ty 
mẹ Tập đoàn định hướng, chủ trì thực hiện công tác đào 
tạo đẩy mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu đối với đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý do Tập đoàn quản lý; tiếp 
tục hoàn thiện hệ thống Bản đồ học tập và cải tiến, nâng 
cao chất lượng các chương trình đào tạo theo hướng hiện 
đại, thiết thực, đồng bộ và theo thông lệ quốc tế; không 
ngừng nâng cao tỷ lệ cán bộ được tham gia các chương 
trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ, phấn 
đấu mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ cán bộ được tham gia 
đào tạo là 95%, nâng số cán bộ đạt chuẩn theo chỉ tiêu 
đào tạo của Tập đoàn là 100%.

điều động, luÂn chuyển nguồn nhÂn lực
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Bảo Việt chú trọng thực hiện giải pháp phát triển nguồn 
nhân lực thông qua điều động, luân chuyển cán bộ để 
đảm nhận các vị trí công việc khác nhau trong nội bộ Tập 
đoàn, các đơn vị thành viên và giữa Tập đoàn với các đơn 
vị thành viên trong hệ thống Bảo Việt. Điều động, luân 
chuyển là một trong những giải pháp làm giàu công việc, 
nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng quản lý, khả năng 
giải quyết công việc của cán bộ ở nhiều vị trí khác nhau 
trong tổ chức; để rèn luyện, thử thách bản lĩnh, khả năng 
thích nghi của cán bộ trong những môi trường/điều kiện 
làm việc khác nhau; phát huy tối đa khả năng, tiềm năng 
vốn có của cán bộ, tạo nhân tố mới để thúc đẩy sự phát 
triển của đơn vị, tổ chức. Công tác điều động, luân chuyển 
cán bộ được Bảo Việt cụ thể hoá thành quy chế, quy định 
do Hội đồng Quản trị ban hành và tiến hành dựa trên kế 
hoạch cụ thể và nhu cầu công việc thực tế của mỗi đơn vị. 

Năm 2017, Bảo Việt thực hiện điều động, luân chuyển vị 
trí làm việc, đơn vị công tác đối với 122 cán bộ để đáp ứng 
nhu cầu kinh doanh, quản lý của các Khối/Trung tâm Tập 
đoàn và các đơn vị thành viên trong Bảo Việt. Trong đó, số 
cơ cấu cán bộ được điều động theo độ tuổi từ 30-50 chiếm 
tỷ lệ cao nhất (65 người, chiếm 53%), tiếp đến là cán bộ 
dưới 30 tuổi (47 người, chiếm 39%), thấp nhất là cán bộ 
trên 50 tuổi (với 10 người, tương ứng 8%); số cán bộ Nam 
được điều động là 85 người, chiếm 70% và số cán bộ Nữ 
được điều động là 37 người, chiếm 30%; về khu vực địa 
lý, cán bộ tại các đơn vị miền Bắc được điều động nhiều 
nhất với 95 người, chiếm 78%, còn lại 12% cán bộ được 
điều động thuộc các đơn vị ở khu vực miền Trung và miền 
Nam. Mỗi cán bộ được điều động, luân chuyển đều đã thể 
hiện được khả năng của mình, có thái độ, hành vi, hiệu quả 
làm việc tích cực, góp phần tạo nên thành công chung cho 
đơn vị.

số giờ đào tạo theo chức danh năm 2017 số giờ đào tạo theo giới tính năm 2017

số giờ đào tạo bình quân năm 2016 - 2017

cơ cấu điều động cán bộ năm 2017
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sự đa dạng và cơ hội bình đẳng 

Cùng với việc tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, Bảo 
Việt quan tâm duy trì tỉ lệ hợp lý giữa cán bộ quản lý và nhân viên, 
đảm bảo tính tối ưu trong quản trị, điều hành doanh nghiệp. Trong 
bộ máy quản lý điều hành của Bảo Việt đều có sự tham gia của nữ 
cán bộ.

➤     cơ cấu lao động cấp quản lý và nhÂn viên 

➤     đỐi xỬ công bẰng vỚi người lao động 

➤     quản lý và trả lương theo hiệu quả làm việc 

➤     bổ nhiệm cán bộ theo hiệu quả làm việc 

➤     các vụ việc phÂn biệt đỐi xỬ và các hành động 

            khẮc phục đã thực hiện

phương pháp quản trị

Năm 2017, số lượng cán bộ quản lý cấp cao trong Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên và các Ủy ban tư vấn thuộc 
Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên là 39 người. Về cơ cấu, cán bộ Nam chiếm đa số so với cán bộ Nữ trong tổng 
số các Thành viên HĐQT/HĐTV và các Ủy viên Ủy ban với 90% là cán bộ Nam và 10% là cán bộ Nữ; về độ tuổi cán bộ, 
cán bộ có trình độ chuyên môn và thâm niên nghề nghiệp cao trong độ tuổi từ 30-50 và trên 50 tuổi chiếm đa số lần 
lượt chiếm 72% và 28%, không có cán bộ ở độ tuổi dưới 30 trong đội ngũ quản trị doanh nghiệp của Bảo Việt. Bảo Việt 
ưu tiên và duy trì tỉ lệ hợp lý về cơ cấu cán bộ quản lý cấp cao trong HĐQT/HĐTV và các Ủy ban tư vấn giúp việc thuộc 
HĐQT/HĐTV để đảm bảo thực hiện thành công sứ mệnh, chiến lược, mục tiêu phát triển bền vững của Bảo Việt. Theo 
đó, cán bộ được lựa chọn, bổ nhiệm nắm giữ các chức vụ quan trọng này đều là các chuyên gia, chuyên viên cao cấp có 
trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm quản trị điều hành doanh nghiệp trong các lĩnh vực hoạt động chủ chốt 
của Bảo Việt như tài chính, bảo hiểm, đầu tư, quản lý rủi ro, nhân sự, pháp lý, công nghệ,…

đỐi xỬ công bẰng vỚi người lao động

Việc đối xử công bằng với người lao động có vai trò quan trọng trong việc hình thành một môi trường làm việc tốt, tạo 
động lực cho nhân viên, phát huy khả năng, gắn bó với Bảo Việt. Các hoạt động trong chính sách nhân sự của Bảo Việt 
đều hướng tới các mục tiêu chính:

•	 Không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, 
tình trạng sức khỏe hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật lao động.

•	 Trả lương công bằng cho nhân viên theo thành tích

•	 Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người lao động. Mọi nhân viên đều có quyền đóng góp ý kiến vào việc xây dựng 
và phát triển Bảo Việt.

•	 Mọi nhân viên có cơ hội như nhau trong hoạt động đào tạo, phát triển và thăng tiến.

Bảo Việt khuyến khích và tạo điều kiện thời gian, kinh phí để các bộ nữ tham gia các khóa đào tạo theo bản đồ học tập 
chung, bản đồ chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng quản lý nhằm 
đáp ứng yêu cầu công việc và mục tiêu phát triển bền vững của Bảo Việt.

Năm 2017, số lao động Nữ tham gia đào tạo là 1.800 người (bằng 64,8% tổng số lao động Nữ), số lượt đào tạo là 3.883 
lượt (bằng 100% so với năm 2016) và số giờ đào tạo 63.958 giờ (tăng 2% so với năm 2016), số giờ đào tạo bình quân 
năm 2017 của 1 lao động Nữ là 23 giờ/người (bằng 93,1% năm 2016). Ngoài ra, lao động nữ cũng được Bảo Việt hỗ trợ 
kinh phí để tham gia ôn thi lấy chứng chỉ quốc tế các chương trình bảo hiểm nhân thọ (LOMA), bảo hiểm phi nhân thọ 
(ANZIIF), kế toán-kiểm toán-tài chính (ACCA, CPA, CFA), quản lý dự án (PMP) và một số chứng chỉ quốc tế trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin. 

Cùng với tổ chức Công đoàn, “Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ” của Bảo Việt giữ vai trò quan trọng trong việc trong việc 
đưa vấn đề giới vào quá trình xây dựng, thực hiện chính sách nhân sự tại Bảo Việt; đảm bảo các cán bộ nữ được hưởng 
đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước và chế độ phúc lợi như: BHXH bắt buộc, nghỉ hằng năm, nghỉ theo chế 
độ BHXH, tham gia các loại hình bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, khám sức khỏe định kỳ và sinh hoạt văn hóa 
doanh nghiệp.

Để có thể vận hành hiệu quả, tổ chức cần có nguồn nhân lực chất lượng,, 
gắn bó với tổ chức. Bảo Việt luôn trân trọng những đóng góp và cống hiến 
của đội ngũ cán bộ cho thành công chung của Bảo Việt bằng cách áp dụng 
các chính sách lương thưởng, bổ nhiệm và hệ thống phúc lợi cạnh tranh với 
thị trường nhằm đảm bảo về mặt vật chất nhưng cũng là sự nhìn nhận của 
Bảo Việt đối với sự gắn bó và cam kết với công việc của cán bộ. Bên cạnh đó, 
Bảo Việt thực thi các chính sách đảm bảo đối xử công bằng với người lao 
động, đảm bảo cơ hội bình đẳng trong các hoạt động đào tạo, phát triển, 
thăng tiến.

phạm vi báo cáo

GRI 405

cơ cấu lao động cấp quản lý và nhÂn viên

xã hội

GRI
405
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 sự đa dạng và cơ hội bình đẳng (gri 405)

trong cơ cấu tổ chức, bộ máy quản trị điều hành của bảo việt đều có sự tham gia của cán bộ nữ, cụ thể:
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quản lý và trả lương theo hiệu quả làm việc 

chính sách quản lý hiệu quả làm việc

Năm 2017, Bảo Việt tiếp tục duy trì chính sách quản lý hiệu quả làm việc nhằm thiết lập, kiểm soát, đánh giá mức độ 
hoàn thành mục tiêu, phân loại hiệu quả làm việc của mỗi cá nhân, làm căn cứ xem xét điều chỉnh lương hằng năm và 
thưởng hiệu quả làm việc đối với cá nhân người lao động dựa trên thành tích, mức độ đóng góp vào thành công của tổ 
chức; góp phần tạo cơ chế thu nhập công bằng, cạnh tranh trong chính sách lương của Bảo Việt. 

Năm 2017, để đáp ứng yêu cầu thực tế, Bảo Việt đã ban hành quy định quản lý hiệu quả làm việc mới trên cơ sở nghiên 
cứu, đổi mới quy định hiện nay. Quy định mới bổ sung cơ chế thưởng chỉ tiêu phân loại hiệu quả làm việc mức Loại 1 và 
Loại 2 cho các đơn vị cấp Khối/Trung tâm hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ/mục tiêu hoạt động trong 
năm 2017; qua đó, những cá nhân xuất sắc và có đóng góp lớn cho tổ chức sẽ được ghi nhận thêm và tưởng thưởng 
xứng đáng. Điều này góp phần tạo ra tính cạnh tranh giữa các đơn vị, bộ phận; tạo động lực làm việc, thúc đẩy tăng 
năng suất lao động của cá nhân và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Bảo Việt. 
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sự đa dạng và cơ hội bình đẳng (gri 405)

mô hình nền tảng cơ bản hình thành chính sách tiền lương của bảo việt

Năm 2017, bên cạnh việc tuân thủ các quy định của pháp 
luật hiện hành, Bảo Việt liên tục cập nhật các xu thế mới 
về chính sách lương thưởng của thị trường để có thể 
nâng cao lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân lực, dễ dàng 
thu hút, gìn giữ nguồn lao động có chất lượng cao, tạo 
động lực làm việc và nâng cao năng suất lao động. 

Với chiến lược phát triển nguồn nhân lực đã được Hội 
đồng Quản trị thông qua, năm 2017, Bảo Việt tiếp tục 
triển khai chính sách thu nhập gắn liền với hiệu quả làm 
việc, tham gia khảo sát, điều tra tiền lương thị trường để 
xác định dải lương, mức lương trả cho người lao động 
tương ứng với từng cấp bậc công việc, hiệu quả công 
việc đạt được, đảm bảo công bằng nội bộ và cạnh tranh 
với bên ngoài.

Năm 2017, tổng số lao động được đánh giá HQLV định kỳ 
theo quy định của Bảo Việt là 3.001 người, tương đương 
99% tổng số lao động thuộc đối tượng đánh giá; trong 
đó, lao động Nam được đánh giá HQLV là 1.558 người, 

bằng 52% tổng số lao động, lao động Nữ được đánh 
giá HQLV là 1443 người, bằng 48% tổng số lao động. Về 
nhóm tuổi, lao động trong nhóm tuổi từ 30 đến 50 tuổi 
được đánh giá HQLV với số lượng lớn nhất là 1.852 người, 
chiếm 62%, tiếp đến,  lao động trong độ tuổi dưới 30 và 
trên 50 tuổi được đánh giá HQLV lần lượt là 958 người 
(tương ứng 32%) và 190 người (tương ứng 6%). 

Lao động được đánh giá HQLV trong năm thỏa mãn các 
điều kiện: (i) Thuộc đối tượng đánh giá HQLV theo quy 
định của các đơn vị; (ii) Có bản mục tiêu làm việc được 
người quản lý trực tiếp phê duyệt, (iii) có thời gian làm 
việc tối thiểu theo quy định của Bảo Việt, (iv) có mặt tại 
thời điểm đánh giá năm 2017 và (v) được hưởng lương từ 
quỹ tiền lương của đơn vị. Cá nhân được đánh giá HQLV 
sẽ được xem xét xếp loại các mức (loại 1) – hoàn thành 
xuất sắc, (loại 2) – hoàn thành tốt, (loại 3) – Hoàn thành 
và (loại 4) – Không hoàn thành theo Quy định quản lý 
HQLV của Bảo Việt.

cơ cấu nhÂn viên được đánh giá hiệu quả làm việc năm 2017

Ghi chú:    BVH - Tập đoàn Bảo Việt        BVFI - Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt      BVL - Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ                                                                                                      

BVF - Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt      BVSC - CTCP chứng khoán Bảo Việt      BVI - Công ty CP Đầu tư Bảo Việt

STT ĐơN Vị TỈ lỆ % lĐ ĐƯỢC ĐGHQlV lĐ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ HQlV, TRONG Đó:

TổNG 
laO 

ĐỘNG

TổNG lĐ 
ĐƯỢC 

ĐG HQlV

% lĐ 
ĐƯỢC 

ĐG

NHóM TUổI GIỚI TíNH

Dưới 30 30-50 
tuổi

Trên 50 
tuổi

Nam Nữ

1 BVH                302                293 97%                55               230                  8               185               108 

2 BVGI (TạI TSC)(*)                501                501 100%               142               326                33               267               234 

3 BVL             1.801             1.801 100%               664               998               139               877               924 

4 BVF                  53                  50 94,34%                10                40                 -                  27                23 

5 BVSC                246                246 100%                62               184                 -                 126               120 

6 BVI                119                110 92%                25                75                10                76                34 

tổng cộng            3.022            3.001 99%              958           1.853              190           1.558           1.443 

chính sách trả lương theo hiệu quả làm việc

Từ năm 2016, Bảo Việt ban hành Quy chế trả lương mới và hệ thống thang bảng lương linh hoạt hơn với thị trường, 
phù hợp với tình hình kinh doanh, chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Bảo Việt và tuân thủ các quy định của 
pháp luật hiện hành, nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân lực, dễ dàng thu hút, gìn giữ nguồn lao động 
có chất lượng cao, tạo động lực làm việc và nâng cao năng suất lao động.  

1

2

3

4

Hoàn thành xuất sắc

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Không hoàn thành

tiêu chí 
đánh giá 
hiệu quả 
làm việc 

trong năm

Được hưởng 
lương từ quỹ 

tiền lương 
của Bảo Việt

Có thời gian làm việc
 tối thiểu đáp ứng 

quy định của 
Bảo Việt

Có xây dựng 
bản mục tiêu 

làm việc và được 
người quản lý 

trực tiếp 
phê duyệt

Có mặt trong 
danh sách lao động 

thường xuyên tại 
thời điểm đánh giá

c

g

So sánh tương quan

Điều tra lương

Chính sách

Thị trường

Hành viThực hiện
mục tiêu

Con ngườiXây dựng mục tiêu

Hiệu quả làm việc

Công việc

Phân tích tổ chức

Mô tả công việc

Đánh giá công việc

Đánh giá hàng năm

Dải lương

Bậc c
ôn

g 
vi

ệc LƯƠNG

mô hình nền tảng cơ bản hình thành chính sách tiền lương của bảo việt:
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sự đa dạng và cơ hội bình đẳng (gri 405)

tiền lương và các khoản tiền thưởng từ quỹ lương của người lao động tại bảo việt trong năm 2017 bao gồm:

Tiền lương

•	 Mức lương theo công việc/vị trí chức danh và các khoản phụ cấp lương

•	 Mức lương bổ sung

•	 Lương cho các ngày nghỉ hàng năm mà người lao động chưa nghỉ

Tiền thưởng

•	 Thưởng tháng lương thứ 13

•	 Thưởng theo hiệu quả làm việc của cá nhân trong năm

kết quả điều chỉnh lương năm 2017

Năm 2017, Bảo Việt có 448 lao động được nâng lương theo vị trí công việc/chức danh định kỳ hằng năm, tương ứng 
7,4% tổng số lao động; trong đó, lao động nam được nâng lương là 221 người, tương ứng 6,8% tổng số lao động nam 
và lao động nữ được nâng lương là 227 người, tương ứng 8,2% tổng số lao động nữ. Đối với việc điều chỉnh lương bổ 
sung theo HQLV, 100% lao động được đánh giá HQLV trong năm 2016 đã được Bảo Việt xem xét điều chỉnh mức lương 
trong năm 2017 tương ứng với thành tích và mức xếp loại HQLV của cá nhân trong năm 2016.

bổ nhiệm cán bộ theo hiệu quả làm việc

chính sách đánh giá và bổ nhiệm cán bộ theo hiệu quả làm việc

Năm 2017, Bảo Việt ban hành áp dụng nhiều quy định mới liên quan đến công tác cán bộ trên cơ sở sửa đổi bổ sung 
các quy định hiện hành, trong đó có quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ và quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh 
đạo, quản lý chuyên trách tại Tập đoàn Bảo Việt. Điều này thể hiện sự coi trọng của Bảo Việt đối với công tác cán bộ 
nhằm chuẩn hóa quy trình, tiêu chuẩn đối với cán bộ ở các cấp, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán 
bộ quản lý và năng lực quản trị điều hành của Bảo Việt trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. 

Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ ở các cấp được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc, 
trình tự, thủ tục theo quy định của Bảo Việt và pháp luật hiện hành. Năm 2017, Bảo Việt đã thực hiện bổ nhiệm mới 
182 cán bộ quản lý các cấp. Trong đó, số cán bộ Nam được bổ nhiệm trong năm là 129 người (tương ứng 71%), cán bộ 
Nữ được bổ nhiệm là 53 người (tương ứng 29%); số cán bộ trong độ tuổi từ 30-50 tuổi được bổ nhiệm chiếm tỉ trọng 
lớn nhất 159 người (chiếm 87%), cán bộ trẻ trong độ tuổi dưới 30 tuổi và lao động trên 50 tuổi được bổ nhiệm có số 
lượng, tỉ lệ tương đương nhau, lần lượt là 12 người (tương ứng 7%) và 11 người (tương ứng 6%); các đơn vị thuộc khu 
vực miền Bắc có nhu cầu bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý lớn nhất với 93 cán bộ được bổ nhiệm mới, chiếm 51%, số 
cán bộ còn lại được bổ nhiệm tại các đơn vị thuộc khu vực miền Trung và miền Nam lần lượt là 33 cán bộ (tương ứng 
18%) và 56 cán bộ (tương ứng 31%).

các vụ việc phÂn biệt đỐi xỬ và các hành động khẮc phục đã thực hiện

Trong năm 2017, tại Tập đoàn Bảo Việt, bao gồm các công ty thành viên, không có khiếu nại hay vụ việc liên quan đến 
hành động phân biệt đối xử nào được xác nhận.

Dưới 30 tuổi 30 - 50 tuổi Trên 50 tuổi Nam Nữ Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Tổng

Tổng 182

56

33

93

53

11

12

0 50 100 150 200

129

159

Miền Nam

Miền Trung

Miền Bắc

Nữ

Nam

Trên 50 tuổi

30 - 50 tuổi

Dưới 30 tuổi

bổ nhiệm cán bộ năm 2017
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quyền tham gia công đoàn 
và thương lượng tập thể 

Thương lượng là cơ sở cho việc tìm kiếm sự cân bằng giữa các lợi 
ích của người lao động với người sử dụng lao động và tiến tới các 
điều kiện và phạm vi việc làm chấp nhận được đối với hai bên trong 
quan hệ lao động”. Bảo Việt lắng nghe những vấn đề mà nhân viên 
quan tâm và chia sẻ trên cơ sở thỏa thuận bình đẳng, tôn trọng để 
người lao động gắn bó với doanh nghiệp.

Bảo Việt sử dụng Thỏa ước lao động tập thể nhằm thống nhất bằng văn bản 
thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều 
kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong 
quan hệ lao động, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 
cho người, lao động. Nội dung thỏa ước lao động tập thể đảm bảo quyền và 
nghĩa vụ giữa Bảo Việt và người lao động trong quan hệ lao động, có những 
điểm có lợi hơn đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động. 

➤        xÂy dựng môi trường gẮn kết-văn hóa-vững mạnh 

➤      xÂy dựng văn hóa doanh nghiệp giàu bản sẮc

➤     gẮn kết người lao động trong các hoạt động     
           doanh nghiệp

phương pháp quản trị

Tổ chức công đoàn tại Bảo Việt đã lãnh đạo, tổ chức, vận động, tập hợp người lao động tham gia quá trình thương 
lượng và là đại diện tập thể lao động trực tiếp thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Thông qua việc thương 
lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, công đoàn thể hiện vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng 
bảo vệ quyền, lợi ích người lao động và đoàn viên công đoàn, từ đó, tạo sự tin tưởng, gắn bó của người lao động với 
tổ chức công đoàn. Bảo Việt còn nâng cao hiểu biết  về pháp luật lao động cho cán bộ công đoàn và người lao động 
thông qua các hội nghị, truyền thông trong các bản tin, ấn phẩm nội bộ để trước hết người lao động nắm bắt được 
và tự bảo vệ các quyền, lợi ích của bản thân trong quan hệ lao động với người sử dụng lao động, trước hết là các kiến 
thức pháp luật về thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể, công đoàn,... Hằng 
năm, công đoàn thực hiện công tác giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tổ chức lấy ý kiến người lao 
động, tổng hợp kiến nghị sửa đổi bổ sung nội dung thỏa ước lao động tập thể hàng năm. 

Bảo Việt đã phổ biến rộng rãi Sổ tay văn hóa Bảo Việt tới toàn hệ thống Tập đoàn và các đơn vị thành viên nhằm giúp 
cán bộ hiểu rõ hơn những đặc trưng văn hóa mà Bảo Việt hướng tới, góp phần tạo dựng, củng cố và duy trì những 
đặc trưng đó. Bảo Việt xác định mỗi cán bộ, nhân viên chính là một đại sứ thương hiệu, đại diện cho hình ảnh của Bảo 
Việt, có trách nhiệm truyền tải nét văn hóa của Bảo Việt tới khách hàng, đối tác, cộng đồng và các bên liên quan, tạo 
nên MỘT BẢO VIỆT khác biệt. 

Việc duy trì nét bản sắc văn hóa riêng giúp Bảo Việt trở nên khác biệt, tạo dấu ấn thương hiệu và góp phần tạo nên lợi 
thế cạnh tranh cho Bảo Việt. Duy trì nét bản sắc văn hóa riêng góp phần tạo dựng và truyền tải nét văn hóa đặc trưng 
của Bảo Việt thông qua hành động, thái độ của mỗi cá nhân trong giao tiếp ứng xử nội bộ và bên ngoài với khách hàng 
và đối tác doanh nghiệp.

Góp phần tạo dựng và truyền tải nét văn hóa đặc trưng ấy là các Lãnh đạo, cán bộ nhân viên Bảo Việt thông qua hành 
động, thái độ của mỗi cá nhân trong giao tiếp ứng xử nội bộ và bên ngoài. 

xÂy dựng môi trường gẮn kết - văn hóa - vững mạnh

phạm vi báo cáo

212

GRI 407

xã hội

GRI
407
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quyền tham gia công đoàn 
và thương lượng tập thể (gri 407)

Bất kỳ một tổ chức, một doanh 
nghiệp nào, để phát triển bền 
vững lâu dài ngoài các yếu tố 
khách quan về nhân tài, vật lực 
và thời cơ thì một yếu tố then 
chốt khác là tinh thần đoàn kết: 
đó là sự đồng tâm hiệp lực trong 
bộ máy lãnh đạo từ trên xuống 
dưới, từ người làm công tác quản 
lý đến người lao động trong 
doanh nghiệp. 

Chính vì vậy, Đoàn kết là yếu tố 
đầu tiên và tiên quyết cho mọi 
quá trình phát triển và để mở lối 
đến thành công, bởi nếu không có 
sự đoàn kết, đồng lòng và nhất trí 
chung thì sẽ không thể phát triển 
cũng như không thể nghĩ đến 
những mục tiêu cao và xa hơn. 
Tinh thần đoàn kết sẽ tạo nên sức 
mạnh, giúp Bảo Việt cùng nhau 
vượt qua mọi gian khó, tạo động 
lực cho phát triển và củng cố niềm 
tin, hỗ trợ nhau tiến xa hơn.

Một cá nhân mạnh sẽ tiến xa hơn 
trong một tập thể mạnh và một tập 
thể mạnh sẽ phát triển nhanh hơn 
trong một cộng đồng mạnh. Hợp 
lực sẽ giúp chúng tôi phát huy được 
lợi thế sẵn có cũng như khai thác 
được sức mạnh của sự đồng lòng, 
tinh thần đòan kết và văn hóa sẻ 
chia để kiến tạo những giá trị bền 
vững hơn cho doanh nghiệp.

Bảo Việt đang tiếp tục khẳng định 
vị thế của một Tập đoàn Tài chính – 
Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam thông 
qua các sản phẩm bảo hiểm – đầu tư 
và dịch vụ tài chính. Hợp lực sẽ giúp 
chúng tôi tận dụng và phát huy 
những ưu thế sẵn có của các đơn 
vị về mạng lưới, nguồn lực sẽ giúp 
Bảo Việt tạo nên những sản phẩm 
chung, ưu việt, có giá trị cạnh tranh 
tốt hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
của khách hàng và khai thác hiệu 
quả hơn về nguồn lực và chi phí của 
Bảo Việt để chúng tôi có thể phát 
huy sức mạnh tổng thể trên một 
nền tảng bền vững.

Chia sẻ là yếu tố cần thiết để gắn 
kết một tập thể, để hiểu nhau hơn 
và tạo sự đồng thuận, bền vững, 
lâu dài. Hơn 70.000 con người cùng 
chung sống dưới mái nhà Bảo Việt là 
những cá thể độc lập với những tính 
cách khác nhau, tư tưởng khác nhau, 
mục tiêu sự nghiệp và hạnh phúc 
cuộc sống khác nhau. Chất keo gắn 
kết chúng tôi với nhau chính là sự 
chia sẻ và cùng chung một niềm tin 
rằng Bảo Việt sẽ luôn phát triển và 
giữ vững vị thế Tập đòan Tài chính 
Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. 

Khi có sự sẻ chia và sự trao đổi cởi 
mở, thẳng thắn sẽ tạo ra nhận thức 
chung và kiến tạo sự đồng thuận 
bền vững, tinh thần đoàn kết một 
lòng sẻ được củng cố và cùng đi 
theo một hướng, cùng xác định một 
mục tiêu và cùng nỗ lực vì “MỘT 
BẢO VIỆT”.

Bản lĩnh của Người Tiên phong 
của Bảo Việt đã được khẳng định 
trong suốt 53 năm qua tại Việt 
Nam từ một doanh nghiệp được 
biết đến trong việc tiên phong 
khai mở thị trường bảo hiểm 
phi nhân thọ, nhân thọ và thị 
trường chứng khoán; một trong 
những doanh nghiệp nhà nước 
thực hiện cổ phần hóa thành 
công; cũng như tiên phong thực 
hiện các chương trình bảo hiểm 
thí điểm của Chính phủ nhằm 
bảo vệ quyền lợi cho bà con các 
vùng khó khăn; Bảo Việt cũng tự 
hào là doanh nghiệp niêm yết 
tiên phong trong việc thực hiện 
báo cáo thường niên tích hợp, 
báo cáo phát triển bền vững 
theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Trong bối cảnh đất nước chuyển 
mình hội nhập, yếu tố đổi mới, 
sáng tạo trở thành then chốt quyết 
định sự thắng lợi của doanh nghiệp 
trên thị trường. Với lịch sử hơn 50 
năm phát triển, Bảo Việt cũng trải 
qua nhiều thời kỳ đổi mới, chuyển 
đổi mô hình và tiếp cận các tiêu 
chuẩn quốc tế để trở thành doanh 
nghiệp dẫn đầu thị trường.

Trong xu thế phát triển mạnh mẽ 
và dưới áp lực cạnh tranh giữa các 
doanh nghiệp như hiện nay, đổi 
mới là yếu tố tiên quyết để Bảo 
Việt có thể gia tăng năng lực cạnh 
tranh và đảm bảo sự phát triển 
lâu dài. Chúng tôi thực hiện đổi 
mới trong tư duy; phát huy tư duy 
đột phá để tiếp tục ghi dấu cho 
chặng đường tiếp theo với những 
dấu ấn mới trong lịch sử phát 

triển của Bảo Việt. 

Những con người Bảo Việt với 
nhiệt huyết, đam mê, lòng yêu 
nghề và những tháng ngày 
cống hiến không mệt mỏi cho 
sự phát triển của Bảo Việt nói 
riêng và tinh thần Việt Nam 
nói chung, vẫn đang tiếp tục 
thể hiện tinh thần tiên phong 
trên những chặng đường mới. 
Cùng với niềm tin, sự quyết 
tâm, đồng lòng của tập thể 
lãnh đạo, cán bộ nhân viên, tư 
vấn viên sẽ tạo nên sức mạnh 
hợp lực toàn hệ thống, tạo 
đà phát triển nhanh hơn, bền 
vững hơn cho Bảo Việt trên 
những chặng đường sắp tới.

xÂy dựng môi trường gẮn kết văn hóa vững mạnh

đoàn kết tạo nên 
sức mạnh

hợp lực để
vươn xa

chia sẺ là
văn hóa

tiên phong
dẫn lỐi

đổi mỚi để
phát triển“
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quyền tham gia công đoàn và thương lượng tập thể 
(gri 407)

gẮn kết người lao động trong các hoạt động doanh nghiệp

gẮn kết trong hoạt động kinh doanh 

Mỗi cán bộ là một đại sứ thương hiệu

Nhằm giúp cán bộ hiểu rõ hơn về các sản phẩm dịch vụ tài chính – bảo hiểm mà Bảo Việt đang cung cấp trên thị 
trường, bên cạnh các khóa học tìm hiểu sản phẩm cơ bản theo chương trình đào tạo định kỳ, chúng tôi tổ chức các 
chương trình giới thiệu và phổ biến các sản phẩm, dịch vụ bán chéo.

Năm 2017, Bảo Việt đẩy mạnh tổ chức các chương trình giới thiệu sản phẩm dịch vụ chéo giữa các đơn vị trong 
Tập đoàn, triển khai 05 chương trình Hội thảo giới thiệu sản phẩm bảo hiểm của Bảo Việt dành cho cán bộ tại Trụ 
sở chính của các đơn vị. Hội thảo nhằm giúp cán bộ hiểu rõ hơn về các dòng sản phẩm, giải đáp thắc mắc cũng 
như tư vấn giới thiệu sản phẩm phù hợp theo nhu cầu. Bảo Việt cũng đưa ra chương trình ưu đãi riêng dành riêng 
cho khách hàng nội bộ nhằm khuyến khích cán bộ tham gia sử dụng sản phẩm, để trải nghiệm thực tế trong quá 
trình sử dụng, từ đó đưa ra các khuyến nghị kịp thời, giúp chúng tôi hoàn thiện sản phẩm dịch vụ và đáp ứng yêu 
cầu của khách hàng tốt hơn. 

Với gói sản phẩm tài chính – bảo hiểm đa dạng của Bảo Việt, việc các cán bộ có thể nắm bắt được thông tin sản phẩm 
bao gồm các lợi ích và giá trị gia tăng khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ rất quan trọng. Mỗi cán bộ đóng vai trò là một đại 
sứ thương hiệu, đại diện cho hình ảnh của Bảo Việt khi tiếp xúc với các bên liên quan, và là cầu nối giữa doanh nghiệp 
với các khách hàng tiềm năng, góp phần thúc đẩy doanh thu bán hàng. 

gẮn kết trong hoạt động cộng đồng 

Chung tay vì một xã hội tốt đẹp hơn

Với mong muốn cán bộ có thể cảm nhận rõ hơn về ý nghĩa những hoạt động cộng đồng mà Bảo Việt đang thực hiện, 
chúng tôi khuyến khích cán bộ tham gia vào các trải nghiệm thực tế khi cùng tham gia các dự án cộng đồng của Bảo 
Việt (Quan điểm này cũng đã được nêu trong Bộ Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của Tập đoàn Bảo Việt ban 
hành từ tháng 01/2016). 

Các chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ Bảo Việt có thể kể đến như: Quyên góp ủng hộ đồng bào 
Tây Bắc vượt lũ ( Yên Bái, Sơn La) vượt khó khăn và ổn định cuộc sống. Chương trình hỗ trợ xây dựng công trình thanh 
niên “Thư viện huyện đảo Bạch Long Vĩ”, tặng quà và tổ chức khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân huyện 
đảo Bạch Long Vĩ; Chương trình ủng hộ gạo và nhu yếu phẩm cho 2.000 hộ dân miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt; 

gẮn kết trong hoạt động môi trường 

Góp sức vì mục tiêu chung của doanh nghiệp

Cụm từ “Phát triển bền vững” đang ngày trở nên quen thuộc hơn với cán bộ nhân viên Bảo Việt với các thông điệp 
được truyền thông liên tục trong bản tin toàn hệ thống. Thông qua chuỗi các bài viết truyền thông, hệ thống chữ ký 
điện tử, poster kêu gọi sử dụng năng lượng hiệu quả...nhằm nâng cao ý thức của cán bộ đối với vấn đề phát triển bền 
vững và mục tiêu bảo vệ môi trường.

Năm 2017, Bảo Việt tiếp tục triển khai thành công chương trình 5S - Xây dựng môi trường trong sạch nơi làm việc, 
bảo đảm hệ thống hồ sơ, tài liệu được “Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng”, lưu trữ một cách khoa học 
giúp hiệu quả công việc, tránh được những lãng phí không cần thiết về giấy tờ, vật phẩm văn phòng tiêu thụ. Bên 
cạnh đó, chúng tôi đã có những cải tiến đáng kể trong khâu sàng lọc, sắp xếp hồ sơ theo file điện tử, giúp hạn chế 
tối đa lượng hồ sơ giấy tờ bản cứng, giúp giảm thiểu lượng giấy in, tiết kiệm thời gian tìm kiếm và chia sẻ dễ dàng 
trong nội bộ, góp phần nâng cao năng suất lao động. 
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Với phạm vi hoạt động của toàn Tập đoàn Bảo Việt bao gồm các đơn 
vị thành viên tại các địa bàn trọng điểm, “tỷ lệ quản lý cấp cao được 
thuê từ địa phương”, “người địa phương” được xác định là người Việt 
Nam nhằm phân định với lao động là người nước ngoài nắm giữ chức 
vụ từ Phó Giám đốc trở lên. “Địa bàn trọng điểm” là địa bàn đem lại 
doanh thu cao nhất và địa bàn có tiềm năng phát triển được đơn vị 
chú trọng đầu tư. Đồng thời, số lượng “cán bộ nhân viên” được xác 
định là các chuyên viên chuyên trách không bao gồm các tư vấn viên, 
nhân viên bán hàng đại lý.    

Trong năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt, bao gồm các công ty 
thành viên, ghi nhận không có các biên bản/thông báo nào 
liên quan đến việc vi phạm luật pháp và quy định liên quan 
đến quyền của người bản địa.

GRI 411 quyền của người bản địa

Trong năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt, bao gồm các công ty thành viên, không 
ghi nhận các biên bản/thông báo nào liên quan đến việc vi phạm luật pháp/
quy định trong lĩnh vực kinh tế và xã hội.

Kể từ khi được thành lập đến nay, Bảo Việt tuyệt đối tuân thủ các quy định 
của pháp luật Việt Nam về lao động. Theo đó, Bảo Việt không sử dụng lao 
động là trẻ em để tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bảo Việt luôn coi trọng và quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực – 
chìa khóa cho sự thành công của chiến lược phát triển bền vững của Bảo 
Việt. Trong quá trình hoạt động, xây dựng, thực thi các chính sách nhân sự, 
Bảo Việt đề cao tính công bằng, không phân biệt đối xử, ngược đãi người lao 
động. Năm 2017 và các năm trước đây, tại Bảo Việt không có trường hợp lao 
động nào bị ngược đãi, bị cưỡng bức, bị phân biệt đối xử hoặc bị bắt buộc. GRI 409

Lao động cưỡng bức 
hoặc bắt buộc

GRI 408
Lao động trẻ em

xã hội

GRI
411

xã hội

xã hội

GRI
408

GRI
409

GRI 419 
Tuân thủ về kinh tế 

xã hội

xã hội

GRI
419

Tỷ lệ cán bộ cấp cao là người Việt Nam 
trên tổng số cán bộ  nhân viên (Tỷ lệ : %)

Số lượng quản lý cấp cao là người 
Việt Nam tại các địa bàn trọng điểm 
(Số lượng: người)

Số lượng cán bộ nhân viên tại các
địa bàn trọng điểm (Số lượng: người)

6,8   6,6           6,9        2,6                  0,8

91   88           93                  49                  60

1.347             1.330         1.346     1.882                           2.144

2013 2014 2015 2016 2017
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đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng 

CHỈ TIÊU CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO BỞI KIỂM TOÁN NỘI 
BỘ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Năm 2017, Bảo Việt đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương 
thông qua việc ưu tiên đầu tư cho các dự án thuộc phạm vi: Đầu tư cho giáo dục 
và thế hệ trẻ với tỷ trọng 46,6%; Xóa đói giảm nghèo với tỷ trọng 15,7%; Tri ân anh 
hùng, gia đình liệt sỹ có công với đất nước với tỷ trọng 21,3%; Khắc phục hậu quả 
thiên tai với tỷ trọng 1,1%, tôn tạo di tích 15,3%.

phương pháp quản trị

Hiện các dự án an sinh xã hội theo của Tập đoàn Bảo Việt được triển khai theo 
4 trọng tâm ưu tiên: Xóa đói giảm nghèo; Đầu tư cho y tế,  giáo dục và thế hệ 
trẻ; Tri ân anh hùng liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; Khắc phục hậu 
quả thiên tai và các hoạt động khác. Chúng tôi thay mặt cổ đông thực hiện 
các dự án nhằm đem lại lợi ích cho cộng đồng và cho chính Bảo Việt thông 
qua việc tối đa hóa giá trị của các dự án cộng đồng mang lại cho người dân 
địa phương và mức độ ảnh hưởng của Bảo Việt tại địa phương đó.

Chúng tôi hiểu rằng, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả khi 
mang lại những giá trị bền vững cho cộng đồng địa phương. 
Với Bảo Việt chúng tôi mang lại lợi ích cho cộng đồng địa 
phương thông qua thực hiện thực hiện các dự án phát triển 
cộng đồng nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời 
sống về vật chất và tinh thần cho nhân dân địa phương, tạo 
công ăn việc làm cho người dân tại các địa phương, góp phần 
thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và 
nông thôn, giữa các vùng, miền, cải thiện cơ sở hạ tầng cho các 
địa phương nơi Bảo Việt có trụ sở.

➤     ĐóNG GóP CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦa CỘNG ĐỒNG 

➤    ĐẦU TƯ CHO GIÁO DỤC VÀ THẾ HỆ TRẺ 

➤    TRI ÂN aNH HÙNG lIỆT SỸ, GIa ĐÌNH Có CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 

➤    ĐẦU TƯ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TaI 

➤    ĐẦU TƯ CHO Xóa ĐóI GIẢM NGHÈO 

➤    KẾ HOẠCH aN SINH Xã HỘI CỘNG ĐỒNG NĂM 2018 

➤    ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG 2017

phạm vi báo cáo

Cùng với nhiệm vụ tăng trưởng kinh doanh, Bảo Việt 
xác định mục tiêu chiến lược phát triển bền vững thông 
qua thực hiện các mục tiêu kinh tế, môi trường và xã hội 
cộng đồng. Bảo Việt đã luôn sát cánh cùng chính quyền 
địa phương thực hiện các hoạt động xã hội thông qua 
các hoạt động xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia 
triển khai có hiệu quả Nghị quyết 30A của Chính phủ 
về xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững, đầu tư cho 
công tác y tế, giáo dục và thế hệ trẻ, tri ân các gia đình có 
công với cách mạng… 

Nguồn kinh phí dùng để đầu tư cho hoạt động cộng 
đồng của Bảo Việt đến từ 02 nguồn: 

•	 Nguồn chi phí hoạt động kinh doanh; 

•	 Nguồn lợi nhuận sau thuế (tỷ lệ trích từ nguồn lợi 
nhuận sau thuế để thành lập quỹ an sinh đã được 
Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, tương đương 1% 
lợi nhuận sau thuế).

Tính chung trong giai đoạn 2009-2017, Tập đoàn Bảo 
Việt và các đơn vị thành viên đã tích cực tham gia các 
hoạt động An sinh xã hội, đã dành trên 310 tỷ đồng chi 
cho các hoạt động đầu tư phát triển cộng đồng bền 
vững, hoạt động an sinh xã hội trên cả nước, bao gồm 
các dự án xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Bắc Kạn và Nghệ 
An đóng góp vào công cuộc xây dựng cơ sở hạ tầng của 
địa phương. 

Thông qua các chương trình xóa đói giảm nghèo thực 
hiện theo Nghị quyết 30A/2008/NQ-CP của Chính phủ, 
Bảo Việt đã góp phần cải thiện đời sống về vật chất và 
tinh thần cho nhân dân địa phương, góp phần thu hẹp 

khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa miền núi với 
miền xuôi, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình của Chính 
phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững đến năm 2020. 

Tổng ngân sách chi cho hoạt động cộng đồng trong năm 
2017 từ nguồn chi phí và nguồn lợi nhuận sau thuế của 
toàn Tập đoàn Bảo Việt là 76,9 tỷ đồng. Trong đó, hơn 
44 tỷ đồng được trích từ nguồn chi phí hoạt động kinh 
doanh và 24,9 tỷ đồng được trích từ nguồn lợi nhuận 
sau thuế triển khai tập trung tại Công ty Mẹ Tập đoàn 
Bảo Việt. Bên cạnh các hoạt động đầu tư cho cộng đồng 
từ Công ty Mẹ, hơn 7,8 tỷ đồng cũng đã được đầu tư từ 
nguồn chi phí riêng của các Đơn vị thành viên. 

So với năm 2016, nguồn chi cho hoạt động cộng đồng từ 
các nguồn chi phí tập trung năm 2017 tăng 14,2 tỷ đồng, 
tương đương 48% (nguồn chi cho hoạt động cộng đồng 
năm 2016 từ nguồn chi phí tập trung là 29,8 tỷ đồng).

GRI 413 cộng đồng địa phương

thực hiện
trách nhiệm

 xã hội

01

phát triển 
sản phẩm vì 
cộng đồng

02

03
đóng góp

chocộng đồng

gri 413-1

xã hội

GRI
413
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28.528.168.185

800.000.000

3.150.000.000

44.097.367.185

11.619.199.000

cộng đồng địa phương (gri 413)

hoạt động đầu tư cộng đồng năm 2017 trích từ nguồn chi phí
(triển khai tập trung tại Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt)

xóa đói giảm nghèo

đầu tư cho giáo dục và thế hệ trẻ

khắc phục hậu quả thiên tai

tri ân anh hùng liệt sỹ,  
gia đình có công với đất nước

tổng cộng

trỌng tÂm thực hiện

hoạt động đầu tư cộng đồng năm 2017 trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế
(triển khai tập trung tại Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt)

Hoạt động tri ân anh hùng, gia đình liệt sỹ có công với đất nước và hoạt động khác được đầu tư trong năm 2017 từ nguồn lợi nhuận sau thuế 
bao gồm cả các hoạt động tu bổ, tôn tạo Di tích Thành cổ Quảng Trị, Tài trợ cho Trung tâm Điều dưỡng người có công, tôn tạo các di tích lịch 
sử tại Bắc Giang, Phú Thọ, Hà Nội, Quảng Bình, Ninh Bình…

trỌng tÂm thực hiện

10.000.000xóa đói giảm nghèo

11.709.649.000tôn tạo di tích lịch sử và 
bảo tồn giá trị văn hoá dân tộc

13.238.763.000tri ân anh hùng liệt sỹ, gia đình 
chính sách và người có công với đất nước

24.958.412.000tổng cộng

tỷ trỌng hoạt động đẦu tư cộng đồng năm 2017

Trong cơ cấu lợi nhuận, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm luôn duy trì tỷ trọng đóng góp lớn nhất do lĩnh vực kinh doanh 
bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ có sự tăng trưởng bứt phá trong những năm gần đây. Theo đó, trong tổng ngân 
sách đầu tư cho hoạt động cộng đồng năm 2017, lĩnh vực bảo hiểm chiếm tỷ trọng 71,7%; lĩnh vực đầu tư và dịch vụ 
tài chính đóng góp 28,3%.

Tỷ trọng hoạt động đầu tư cộng đồng theo đơn vị (bao gồm toàn bộ nguồn chi phí kinh doanh và lợi nhuận sau thuế 
của Công ty Mẹ TĐBV phân bổ cho các Công ty con 100% vốn và nguồn chi phí kinh doanh và lợi nhuận sau thuế của 
các Công ty con ngoại trừ BHBV) được trình bày tại bảng sau:

TĐBV: Tập đoàn Bảo Việt, BVNT: Bảo Việt Nhân thọ, BHBV: Bảo hiểm Bảo Việt, QLQBV: Quản lý quỹ Bảo Việt, CKBV: Chứng khoán Bảo Việt

Đơn vị: đồng

đơn vị
Nguồn 

chi phí 2017
Nguồn chi phí 

2015 trở về trước
Nguồn chi phí

Tổng cộng
Nguồn lợi nhuận 

sau thuế
Nguồn lợi nhuận 

sau thuế

nguồn chung của tđbv nguồn riêng của các đơn vị

lĩnh vực đầu tư
TĐBV

4.124.653.800
4.124.653.800

2.489.951.278
2.489.951.278

12.750.401.000
12.750.401.000

_
_

_
_

19.365.006.078 
19.365.006.078

55.137.764.369 
41.908.554.214 
13.229.210.156 

2.417.956.259

2.204.868.359
213.087.900

lĩnh vực bảo hiểm
BHNT
BHBV

lĩnh vực dịch vụ 
tài chính
QLQBV
CKBV

tổng cộng

1.374.884.600 

1.374.884.600
_

829.983.759

829.983.759
_

_

_
_

10.000.000

_
10.000.000

203.087.900

203.087.900

21.998.153.600
13.748.846.000

8.249.307.600

13.279.740.148 
8.299.837.593 
4.979.902.556   

12.208.011.000 
12.208.011.000 

_

7.651.859.621 
7.651.859.621

NA

_
_ 

N/A

27.497.692.000 16.599.675.185 24.958.412.000 7.661.859.621 203.087.900 76.920.726.706

tỷ trọng hoạt động đầu tư cộng đồng theo đơn vị

tỷ trọng hoạt động đầu từ cộng đồng theo đơn vị năm 2017

Công ty mẹ tập đoàn Bảo Việt

Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt

Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt

25,2%

0,3%
2,9%

17,2%

54,5%
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Trên cơ sở các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi luôn duy trì kết 
quả tăng trưởng ổn định qua các năm, Bảo Việt tiếp tục 
phân bổ lợi nhuận sau thuế để đầu tư cho các hoạt động 
vì lợi ích cộng đồng tương ứng với tỷ trọng đóng góp của 
từng lĩnh vực kinh doanh trong lợi nhuận của Bảo Việt.

Năm 2017, Bảo Việt đã đầu tư cho các hoạt động cộng 
đồng theo 05 trọng tâm, trong đó Đầu tư cho giáo dục 
và thế hệ trẻ là 35,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 46,6%; Xóa 
đói giảm nghèo là 12 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15,7%; Tri 
ân anh hùng, gia đình liệt sỹ có công với đất nước là 16,4 
tỷ đồng với tỷ trọng 21,3%; Khắc phục hậu quả thiên tai 
là 862 triệu đồng với tỷ trọng 1,1% và hoạt động tôn tạo 
di tích lịch sử và bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc là 11,7 tỷ 
đồng với tỷ trọng 15,3%. 

Bên cạnh việc xác định trọng tâm và tập trung ưu tiên vào 
các lĩnh vực cụ thể, Bảo Việt còn khuyến khích sự tham 
gia của cán bộ nhân viên trong hệ thống trong quá trình 
hiện thực hóa các mục tiêu đầu tư phát triển cộng đồng. 
Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, 
nữ công của Tập đoàn và các đơn vị thành viên hàng năm 
đều triển khai thực hiện rất tốt hàng trăm chương trình 
an sinh xã hội với số tiền hàng tỷ đồng như chăm sóc Mẹ 
Việt Nam Anh hùng, thăm và tặng quà gia đình chính 
sách, xây dựng nhà tình nghĩa, mái ấm biên cương, nhà 
đại đoàn kết…

Trong thời gian tới, Tập đoàn Bảo Việt sẽ tiếp tục thực hiện 
các chương trình, hoạt động hướng về cộng đồng và góp 
phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội vì một tương 
lai bền vững mà Chính phủ đang quan tâm thúc đẩy.

Không chỉ dành tỷ trọng đầu tư lớn cho hoạt động xóa 
đói giảm nghèo, Bảo Việt đã tăng cường đầu tư cho hoạt 
động giáo dục và thế hệ trẻ bao gồm các chương trình 
trao tặng học bổng cho học sinh sinh viên có thành tích 
học tập xuất sắc, các em học sinh nghèo vượt khó, đầu tư 
xây dựng Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia xã Phú 
Đình, Định Hóa, Thái Nguyên; xây dựng trường Tiểu học 
Nghiên Loan 1, Pác Nặm, Bắc Kạn; xây dựng Trường Tiểu 
học Sủng Trái, Đồng Văn, Hà Giang, xây dựng trường Tiểu 
học Nguyễn Trãi – thị xã Quảng Trị, xây dựng trường THPT 
Nguyễn Huệ - Quảng Trị ; xây dựng Trường Tiểu học Sủng 
Trái, Đồng Văn, Hà Giang nhằm hỗ trợ địa phương có 
thêm cơ sở dạy học cho các em học sinh, cùng với trang 
thiết bị dạy học và phòng chức năng đầy đủ, hỗ trợ các 
thầy cô giáo trong công tác giảng dạy. 

tập đoàn bảo việt dành hơn 35 tỷ đồng cho 
thế hệ trẺ nhÂn dịp khai trường 

Tại Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018, Tập đoàn Bảo 
Việt đã dành kinh phí hơn 35 tỷ đồng cho thế hệ trẻ trên 
toàn quốc, bao gồm đầu tư xây dựng trường học, trao học 
bổng cho các em có thành tích học tập xuất sắc, có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn 15 tỉnh trung du, miền núi 
phía Bắc, các sinh viên có thành tích xuất sắc của Đại học 
Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính.

Thành lập Quỹ Khuyến học Bảo Việt và trao tặng 2.500 suất 
học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn

Bắt đầu từ năm học 2017 - 2018, Tập đoàn Bảo Việt đã 
quyết định dành một phần kinh phí để thành lập Quỹ 
Khuyến học Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến trao học 
bổng cho 472 em học sinh có thành tích xuất sắc trong đó 
có 7 em đạt giải quốc tế, 465 em đạt giải quốc gia, 1.500 

em học sinh thuộc diện hộ nghèo, vượt khó học giỏi tại 
15 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc với tổng kinh phí gần 
4 tỷ đồng. Nhân dịp khai giảng năm học mới, Tập đoàn 
Bảo Việt đã tổ chức trao học bổng cho học sinh tại các 
tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình. 

Hỗ trợ 1 tỷ đồng xây dựng Nhà Văn hóa bản Huổi Liếng, Sơn La

Ngày 5/9/2017, Tập đoàn Bảo Việt đã tham gia đoàn 
công tác của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới 
thăm, động viên cán bộ, nhân dân tỉnh Sơn La và dự Lễ 
khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông dân tộc 
Nội trú huyện Mường La - địa phương đã chịu nhiều tổn 
thất trong đợt lũ lịch sử vừa qua. Trong khuôn khổ chuyến 
công tác, Tập đoàn Bảo Việt đã trao kinh phí 1 tỷ đồng 
để hỗ trợ xây dựng Nhà Văn hóa bản Huổi Liếng, xã Nặm 
Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

em ngô thị thanh thủy

Tân thủ khoa Học viện Tài chính Khóa 55 được 
nhận mức học bổng cao nhất từ học bổng “Bảo 

Việt – Niềm tin thắp sáng tương lai”

“Khi biết thông tin được nhận học bổng Bảo Việt, 
em có rất nhiều cảm xúc nối tiếp nhau lúc đó: từ bất 

ngờ, vui mừng, tự hào đến hạnh phúc. Học bổng 
“Bảo Việt – Niềm tin thắp sang tương lai” là một 

món quà rất ý nghĩa, ghi nhận những cố gắng của 
em trong thời gian qua. Em hi vọng học bồng Bảo 

Việt sẽ tiếp tục được triển khai ở các thế hệ sinh viên 
khóa sau và sẽ là nguồn động viên lớn cho chúng 

em vươn lên trong học tập và nghiên cứu khoa học.”

Đầu tư cho giáo dục,thế hệ trẻ

Xóa đói giảm nghèo

46,6%

15,7%

Tri ân anh hùng, gia đình có công
với đất nước

21,3%

Khắc phục 
hậu quả thiên tai

1,1%

15,3%

Tôn tạo di tích lịch sử và hoạt động khác

12.063.657.514

35.882.157.192

16.403.263.000

862.000.000

11.709.649.000

cộng đồng địa phương (gri 413)

đẦu tư cho giáo dục và thế hệ trẺ 



BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2017
KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI BỀN VỮNG226 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2017

KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI BỀN VỮNG
227

Trao tặng hơn 60 suất học bổng “Bảo Việt – Niềm tin thắp sáng tương lai” cho các sinh viên ưu tú Đại học Kinh tế Quốc dân và Học 
viện Tài chính

Với mục tiêu chiến lược phát triển bền vững đầu tư cho giáo dục và thế hệ trẻ, từ năm 2015, Tập đoàn Bảo Việt đã triển 
khai chương trình học bổng “Bảo Việt - Niềm tin thắp sáng tương lai” tặng sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện 
Tài chính; đồng thời cũng tham gia công tác tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của trường cũng như phối hợp cùng nhà 
trường cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Bảo Việt nhằm nâng cao nhận thức của các em đối với sản phẩm dịch vụ tài 
chính. Trong tuần đầu tháng 9, Tập đoàn Bảo Việt trao hơn 60 suất học bổng tổng cộng gần 1,2 tỷ đồng cho các sinh viên 
xuất sắc năm học 2017 - 2018 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Học viện Tài chính.

Bảo Việt tin tưởng các em học sinh được nhận học bổng ngày hôm nay là cầu nối, là tấm gương lan tỏa tinh thần học 
tập của các em tới các bạn học sinh khác để học bổng Bảo Việt sẽ đến được với nhiều em nữa trong những năm học tiếp 
theo. Với các em sinh viên, sự hỗ trợ về kinh phí của Bảo Việt sẽ là nguồn động viên khích lệ các em tham gia vào nhiều 
hoạt động khác của Trường như tham gia các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học có tính thực tiễn và ứng dụng cao.

khởi công trường thpt nguyễn huệ và khánh thành trường tiểu hỌc nguyễn trãi, quảng trị

Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức Lễ khởi công Trường THPT Nguyễn Huệ và khánh thành trường Tiểu học Nguyễn Trãi, tỉnh 
Quảng Trị - các công trình do Tập đoàn đầu tư hỗ trợ kinh phí xây dựng. Quảng Trị là mảnh đất Anh hùng cách mạng, 
ghi dấu nhiều chiến công hiển hách của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; nhân dân Quảng 
Trị đã phải hứng chịu nhiều đau thương, mất mát to lớn, hiện nay, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, 

Tập đoàn Bảo Việt mong muốn xây dựng các trường học 
khang trang hơn để các thầy cô giáo và học sinh nơi đây 
có đủ điều kiện để dạy tốt và học tốt, phát huy truyền 
thống anh hùng của quê hương Quảng Trị.

tài trợ cuộc thi “nhà ngÂn hàng tương lai”

Ngày 6/12/2017, đêm chung kết cuộc thi “Nhà Ngân hàng 
tương lai 2017” đã diễn ra thành công tại Học viện Ngân 
hàng. BAOVIET Bank vinh dự đồng hành cùng chương 
trình với vai trò là nhà tài trợ Bạc. 

Nhà Ngân hàng tương lai là cuộc thi chuyên môn của Liên 
chi đoàn Khoa Ngân hàng trực thuộc Học viện Ngân hàng, 
được tổ chức thường niên từ năm 2000, cuộc thi đã trở 
thành sân chơi hấp dẫn và bổ ích cho những sinh viên khối 
ngành Kinh tế trên địa bàn Hà Nội và Học viện Ngân hàng. 
Với chủ đề Bank 4.0, cuộc thi năm nay thu hút rất nhiều 
các bạn trẻ tham gia, đem đến cho các sinh viên kiến thức 
thực tế cũng như những trải nghiệm về xu hướng của 
ngành ngân hàng trong cuộc cách mạng công nghệ số. 

Đồng hành cùng cuộc thi năm nay, BAOVIET Bank hỗ trợ 
tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của sinh viên và tạo điều 
kiện cho các sinh viên xuất sắc cơ hội được học tập và trải 
nghiệm trong môi trường làm việc thực tế. 

đồng hành cùng cuộc thi violympic góp phẦn 
ươm mẦm tài năng việt

Lễ tôn vinh và trao giải Cuộc thi Giải toán và Vật lý trên 
Internet – Violympic năm học 2016-2017 vừa diễn ra tại 
hai miền Bắc - Nam. Chuỗi sự kiện cũng chính thức khép 
lại năm thứ 9 đầy thành công cùng những điều mới mẻ 
của cuộc thi ViOlympic do Bộ GD&ĐT, Tập đoàn FPT và 
ĐH FPT phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Bảo Việt 
Nhân thọ.

Violympic là cuộc thi cấp Quốc gia về Toán học và Vật 
lý trên Internet do Bộ GD&ĐT chỉ đạo, Tập đoàn FPT và 
Trường Đại học FPT là đơn vị tổ chức. 

Trong 20 năm qua, Bảo Việt Nhân thọ đã đóng góp lâu 
dài và bền bỉ vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 
trẻ em, không chỉ trong các hoạt động hỗ trợ trẻ em khó 
khăn hiếu học trên mọi miền Tổ quốc mà còn trong công 
tác khuyến tài khuyến học, ươm mầm tài năng đất Việt. 
Bảo Việt Nhân thọ tự hào và hân hạnh đồng hành cùng 
các em, các vị phụ huynh, các thầy cô giáo trong chương 
trình ViOlympic 3 năm học vừa qua.

Đồng hành cùng Cuộc thi Giải toán Qua mạng Internet - 
ViOlympic, Bảo Việt Nhân thọ cam kết song hành cùng các 
trường học trên cả nước, luôn sát cánh cùng các bậc phụ 
huynh và chắp cánh cho những tài năng trí tuệ Việt Nam.

cộng đồng địa phương (gri 413)
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Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người 
trồng cây, Bảo Việt luôn biết ơn sự hi sinh và tinh thần 
của các chiến sỹ đã chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ 
quốc. Chúng tôi sẽ nỗ lực chung tay gìn giữ và bảo tồn 
những di tích lịch sử - minh chứng của một thời kỳ đấu 
tranh dân tộc hào hùng và mãi là niềm tự hào của các 
thế hệ Việt Nam.

Tập đoàn Bảo Việt luôn tích cực tham gia vào việc tu bổ, 
tôn tạo các di tích lịch sử để góp phần tri ân các thế hệ 
đi trước, đồng thời tham gia giáo dục truyền thống cách 
mạng của đất nước cho các thế hệ sau. Tính đến nay, 
Bảo Việt đã dành hơn 220 tỷ đồng cho các hoạt động 
an sinh xã hội, trong đó tri ân các anh hùng liệt sỹ và 
gia đình có công với cách mạng là một trong bốn trọng 
tâm trong hoạt động phát triển bền vững của Bảo Việt. 

đóng góp công đức 3,7 tỷ đồng xÂy dựng 
công trình nhà phục vụ - thành cổ quảng trị

Ngày 2/6/2017, Tập đoàn Bảo Việt - Bộ Tài chính phối 
hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và 
UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ cắt băng khánh thành, 
gắn biển Nhà phục vụ tại Di tích Thành cổ Quảng Trị 
được xây dựng bằng nguồn vốn công đức 3,7 tỷ đồng 
của Tập đoàn Bảo Việt. Đây là hoạt động hướng tới kỷ 
niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, 45 năm ngày 
diễn ra trận đánh lịch sử tại Thành cổ Quảng Trị, chào 
mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối 
Doanh nghiệp Trung ương.

Với hoạt động này, Bảo Việt mong muốn đóng góp thêm 
một phần nhỏ bé cùng với Nhà nước và tỉnh Quảng Trị 
trùng tu, tôn tạo cho di tích ngày một trang nghiệm để 
nhân dân cả nước và du khách thập phương có đủ điều 
kiện thuận lợi khi đến dâng hương, tưởng niệm các anh 
hùng liệt sỹ.

tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hưỚng về 
cội nguồn tại thành cổ quảng trị

Trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình, Đoàn 
đã đến đặt vòng hoa, dâng hương viếng các anh hùng 
liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị, Khu di tích K10 - Hải Phú, 
Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang 
liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Đền tưởng niệm Liệt sỹ Đường 
20 Quyết Thắng, làm lễ thả hoa tại Bến sông Thạch Hãn.

Tính từ năm 2010 tới nay, tại Quảng Trị, Tập đoàn Bảo 

Việt đã công đức kinh phí xây dựng Khu hành lễ nghĩa 
trang liệt sỹ Đường 9 với số tiền 5 tỷ đồng; trùng tu, 
tôn tạo di tích K10 xã Hải Phú, huyện Hải Lăng hơn 1 
tỷ đồng; xây dựng trường Mầm non Thành Cổ hơn 5 
tỷ đồng; xây dựng trường Tiểu học Nguyễn Trãi thị xã 
Quảng Trị 8 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng một số 
nhà tình nghĩa tại Thị xã Quảng Trị; tôn tạo di tích và 
tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận di tích lịch sử Chi 
khu quân sự Mai Lĩnh và tài trợ một số chương trình học 
bổng khuyến học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
vươn lên trong học tập.

chung tay góp phẦn giảm nhẹ khó khăn và 
tri Ân các hoàn cảnh bệnh binh ảnh hưởng 
từ chiến tranh

Thời gian gần đây, Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai một 
loạt các hoạt động cộng đồng như tặng Nhà nhân ái 
trị giá 110 triệu đồng cho gia đình ông Đỗ Xuân Rộng - 
người có công với cách mạng tại xóm Trụ, xã Thái Thịnh, 
tỉnh Hòa Bình. Tặng 03 căn nhà tình nghĩa cho Gia đình 
chiến sỹ Hải quân đang công tác trên quần đảo Trường 
Sa trị giá 210 triệu đồng; 

Riêng trong tháng 7/2017, Tập đoàn Bảo Việt - Bộ Tài 
chính tổ chức thăm, chia sẻ, tặng quà với đại diện của 
trên 130 thương binh nặng của Trung tâm Thương binh 
nặng và người có công huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; 
thăm, tặng quà 10 gia đình thương binh, liệt sỹ và người 
có công với cách mạng tại Pác Bó - xã Trường Hà, huyện 
Hà Quảng, Cao Bằng; thăm và tặng quà các thương 
bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng 
Phú Thọ. Bên cạnh đó, Tập đoàn Bảo Việt tặng 10 sổ tiết 
kiệm cho thương bệnh binh và gia đình thương binh 
liệt sỹ trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

đồng hành cùng đội tuyển bóng đá trẺ việt nam u23

Chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Qatar, đưa đội 
tuyển trẻ Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết của một giải 
bóng đá châu lục (Giải AFC Cup 2018) thực sự đã mang đến hạnh 
phúc lớn lao cho người hâm mộ nước nhà.

Hoà chung không khí vui mừng, hân hoan trước thành tích cao của 
đội tuyển U23, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã có công văn chính 
thức tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc tặng thưởng phí bảo 
hiểm sức khoẻ dành cho 38 thành viên của đội tuyển bóng đá U23.  
Theo đó, các cầu thủ trẻ của đội tuyển U23 nhận được quyền lợi Kim 
cương với sản phẩm Bảo hiểm sức khoẻ Bảo Việt An Gia. Bên cạnh 
quyền lợi được bảo vệ y tế một cách toàn diện, tận hưởng chất lượng 
dịch vụ y tế cao cấp, đẳng cấp nhất tại 150 bệnh viện hàng đầu Việt 
Nam và Châu Á, các cầu thủ còn nhận được những quyền lợi khác 
liên quan đến điều trị nội/ ngoại trú với mức chi trả bảo hiểm ưu đãi.

Bảo hiểm Bảo Việt tin rằng hành động thiết thực này góp phần tăng thêm sức mạnh dành cho đội tuyển để tiếp tục gặt 
hái thành công vang dội, đồng thời tạo động lực chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ Việt sẽ luôn luôn nỗ lực bền bỉ theo 
đuổi niềm đam mê và ước mơ của mình như Đội tuyển bóng đá trẻ Việt Nam U23.

phó chủ tịch nưỚc đồng hành trao hỌc bổng chương 
trình "an sinh giáo dục - xe đạp đến trường" cho trẺ 
em hiếu hỌc

Ngày 30/6/2017 tại Hưng Yên và ngày 13/12/2017 tại An Giang, Phó 
Chủ tịch nước CHXHCNVN Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến tham dự 
và trao tặng 200 chiếc xe đạp, ba lô và 200 suất học bổng tiền mặt 
cho trẻ em hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình học 
bổng “An sinh giáo dục - xe đạp đến trường” do Quỹ Bảo trợ Trẻ Em 
Việt Nam, Bảo Việt Nhân thọ phối hợp với tỉnh Hưng Yên và tỉnh An 
Giang tổ chức.

Chương trình tại An Giang tiếp nối chặng hành trình trao tặng 1.700 
xe đạp và 1.700 chiếc Ba lô với tổng giá trị 3,6 tỷ đồng trong chương 
trình “Học bổng An Sinh Giáo dục – Xe đạp đến trường – 2017” của 
QBTTEVN và Bảo Việt Nhân thọ trên toàn quốc.

Chương trình Học bổng “An Sinh Giáo Dục – Xe đạp đến trường” được Bảo Việt Nhân Thọ phối hợp cùng Quỹ BTTEVN 
xây dựng và triển khai trong suốt 13 năm qua. Sau 13 năm hợp tác, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Bảo Việt 
Nhân Thọ đã trao hơn 10.000 suất học bổng An sinh giáo dục và 12.000 suất quà với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đổng cho 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên 63 tỉnh/thành. Năm 2017, Bảo Việt Nhân Thọ trao tặng tổng cộng 1.700 xe 
đạp cùng với 1.700 chiếc Ba lô (với tổng kinh phí 3,6 tỷ đồng). Riêng tại An Giang, Phó Chủ tịch nước đã trực tiếp trao 
tặng 100 chiếc xe đạp cùng với 100 chiếc ba lô và 100 suất học bổng tiền mặt đến 200 em học sinh tiêu biểu của tỉnh. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ, ghi nhận sự chung tay của các tổ chức, đơn 
vị trong đó có Bảo Việt Nhân thọ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt về cả vật 
chất và tinh thần.  

Với những phần quà thiết thực này tại An Giang cũng như tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc, Bảo Việt Nhân thọ và Quỹ 
BTTEVN hy vọng góp phần giảm bớt khó khăn, tạo động lực để các em phấn đấu hơn nữa trong học tập. Đây cũng là một 
hoạt động ý nghĩa trong chương trình Bảo vệ Tương lai Việt của Bảo Việt Nhân thọ.

cộng đồng địa phương (gri 413)

tri Ân anh hùng liệt sỸ, gia đình có công vỚi cách mạng 
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cộng đồng địa phương (gri 413)

Là một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, 
Bảo Việt nhận thức rõ vai trò không chỉ là đầu tàu kinh tế 
mà còn là doanh nghiệp tiên phong bảo đảm sự bình an 
và phát triển cộng đồng. Trong quá trình phát triển của 
mình, Tập đoàn Bảo Việt luôn đồng hành cùng các địa 
phương trong cả nước, tập trung thực hiện công tác an 
sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo, đồng bào vùng dân tộc có 
khó khăn, gia đình chính sách, cũng như việc cứu trợ khắc 
phục hậu quả thiên tai lũ lụt, giúp đỡ các địa phương khó 
khăn xây dựng cơ sở vật chất cho ngành giáo dục và y tế, 
xóa nhà dột nát cho hộ nghèo; thực hiện chương trình 
khăn áo ấm mùa đông, hiến máu nhân đạo, …

Bên cạnh đó là các Chương trình Hướng về đồng bào bị 
ảnh hưởng bởi mưa lũ: ủng hộ 400 triệu đồng cho đồng 
bào lũ lụt tại Miền Trung, 400 triệu đồng cho  đồng bào 
Sơn La và Yên Bái trong trận lũ quét năm 2017, ngoài ra 
vận động người lao động trong toàn Tập đoàn đóng góp 
hơn 800 triệu đồng ủng hộ cho bà con vùng lũ; Chương 
trình Mang hơi ấm tới vùng cao, suất cơm từ thiện, tặng 
quà cho học sinh vùng cao, vùng sâu vùng xa, đồng 
hành cùng Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam xây dựng Quỹ 
học bổng An sinh giáo dục trao tặng hàng năm cho các 
em học sinh nghèo hiếu học; thành lập Quỹ khuyến học 
Bảo Việt, trao tặng hơn 1500 suất học bổng cho học sinh 
nghèo học giỏi tại 15 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc; 
hỗ trợ các gia đình thương binh, liệt sỹ trên các địa bàn 
hoạt động; tham gia chương trình Hiến máu nhân đạo, tổ 
chức khám chữa bệnh cho người dân địa phương, chung 
tay vì đồng bào gặp nạn tại các tỉnh miền Trung…

tập đoàn bảo việt ủng hộ gẦn 1,5 tỷ đồng 
cùng đồng bào tÂy bẮc vượt lũ

Những ngày đầu tháng 8/2017, mưa lớn cục bộ đã gây 
lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại tỉnh Sơn La và tỉnh 
Yên Bái. Theo thống kê, đã có trên 100 người chết, bị 
thương và mất tích; hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ, cuốn 
trôi; tổng thiệt hại vật chất ước tính trên 800 tỷ đồng. 
Chia sẻ với những mất mát của đồng bào vùng cao Tây 
Bắc, phát huy tinh thần tương thân tương ái cũng như 
tiếp tục duy trì có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội 
mà Bảo Việt đã thực hiện trong nhiều năm qua, ngày 
11/8/2017, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức Lễ phát động 
chương trình ủng hộ đồng bào vùng cao Tây Bắc vừa 
gánh chịu trận lũ lịch sử lớn nhất trong 30 năm qua.

Ngay trong ngày đầu tiên phát động, Tập đoàn Bảo Việt 
đã quyên góp được gần 1,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào 
Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Số tiền này góp phần 
hỗ trợ đồng bào tại tỉnh Sơn La, Yên Bái kịp thời khắc 
phục hậu quả của lũ lụt, sớm vượt qua khó khăn, ổn 
định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

Trước đó, vào ngày 9/8/2017, ông Đào Đình Thi - Chủ 
tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt cùng đoàn thanh niên Bảo 
Việt đã tham gia đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh 
nghiệp Trung ương do đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng 
đoàn. Đoàn công tác đã có buổi làm việc và trao kinh 
phí gần 8 tỷ đồng của các đơn vị trong Khối ủng hộ cho 
nhân dân tỉnh Sơn La.

Với mục tiêu giảm bớt tác động của nền kinh tế lên sự phát triển bất cân đối giữa các khu vực thành thị và nông thôn 
thông qua việc đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng trạm y tế, trường học, nhà ở cho đồng bào các tỉnh khó khăn,giúp họ 
yên tâm lao động sản xuất để nuôi sống bản thân và gia đình, các dự án xóa đói giảm nghèo của Bảo Việt còn đến 
với người dân các tỉnh như Nghệ An, Quảng Trị, Thái Nguyên, Quảng Bình,  Tây Ninh, Phú Thọ…Đồng thời, Bảo Việt 
tiếp tục thực hiện cam kết về công tác triển khai hoạt động an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo nhằm cải thiện đời 
sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và 
giữa các dân tộc, nhóm dân cư. 

Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đã thực hiện hỗ trợ xây trạm y tế tại Ninh Bình, Nghệ An, tặng quà chương 
trình “Khăn áo ấm mùa đông”, xây nhà đại đoàn kết, xây dựng bếp ăn, nhà vệ sinh cho học sinh tại Sìn Hồ, Lai Châu…. 
Thông qua các chương trình xóa đói giảm nghèo thực hiện theo Nghị quyết 30A/2008/NQ-CP của Chính phủ, Bảo 
Việt đã góp phần cải thiện đời sống về vật chất và tinh thần cho nhân dân địa phương, góp phần thu hẹp khoảng 
cách chênh lệch về mức sống giữa miền núi với miền xuôi, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình của Chính phủ về giảm 
nghèo nhanh và bền vững đến năm 2020.

đẦu tư khẮc phục hậu quả thiên tai đẦu tư cho xóa đói giảm nghÈo

Năm 2018, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến tiếp tục dành khoảng 40 tỷ đồng kinh phí từ kinh phí hoạt động và 10 tỷ đồng 
từ lơi nhuận sau thuế để thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng. Thông qua các dự án xây dựng 
trường học, trạm y tế, các hoạt động tri ân, tôn tạo các di tích lịch sử, xây dựng nhà tình nghĩa, thăm và tặng quà cho 
học sinh vùng cao, xây dựng bếp ăn, nhà bán trú… chung tay cùng cộng đồng, địa phương cải thiện đáng kể điều 
kiện sống, học tập của nhân dân và học sinh tại địa phương.

bảng đánh giá hiệu quả dự án cộng đồng  
(csr score matrix) của bảo việt năm 2017

đánh giá hiệu quả các dự án cộng đồng

Năm 2017, Bảng đánh giá hiệu quả dự án cộng đồng (CSR 
Score Matrix) được áp dụng cho các dự án đầu tư cộng 
đồng với tỷ lệ áp dụng là 80%. Bảng đánh giá được bổ sung 
thêm các tiêu chí bền vững bao gồm mức độ ảnh hưởng 
tới cộng đồng xung quanh và các ảnh hưởng có thể có lên 
hệ sinh thái và môi trường sống tại nơi mà dự án thực hiện. 

Bảng đánh giá hiệu quả dự án cộng đồng bao gồm 20 tiêu 
chí khác nhau trên thang điểm 100 bao gồm đánh giá tổng 
quan về: Mục tiêu và phạm vi thực hiện của dự án; lợi ích 
dự án đối với cộng đồng; số lượng đối tượng được hưởng 
lợi từ dự án; khả năng duy trì mức độ ảnh hưởng của dự án 
sau khi khai thác hết nguồn vốn tài trợ; các tác động môi 
trường của dự án…

Trong năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt, bao gồm các công ty 
thành viên, không ghi nhận các biên bản/thông báo/kiến 
nghị nào liên quan đến các dự án đã triển khai gây tác động 
tiêu cực tới cộng đồng địa phương.

kế hoạch an sinh xã hội cộng đồng năm 2018
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an toàn và sức khỏe 
của khách hàng GRI 416

1

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, dịch vụ 
tài chính nên vấn đề an toàn và sức khỏe của khách hang được 
Bảo Việt lồng ghép ngay từ khâu nghiên cứu, thiết kế sản phẩm 
nhằm mang đến cho khách hàng giải pháp bảo vệ toàn diện.

phương pháp quản trị

Thông qua việc phát triển sản phẩm tích hợp và chuyên biệt, đồng thời 
duy trì các sản phẩm bảo hiểm vi mô cho người lao động thu nhập thấp, 
Bảo Việt có thể hiện thực hóa cam kết mang đén giải pháp tài chính và bảo 
vệ toàn diện cho khách hang và cộng đồng.

Sự ra đời liên tục của các sản phẩm hưu trí tự nguyện, các sản phẩm bảo 
hiểm chuyên biệt không chỉ là cách Bảo Việt chia sẻ sức ép về ngân sách 
và quỹ Bảo hiểm xã hội, y tế của Nhà nước mà còn là cách để hỗ trợ cho 
khách hàng chuẩn bị cho cuộc sống an hưởng điền viên sau khi nhỉ hưu 
hoặc khi sức khỏe không may bị ảnh hưởng. 

Bên cạnh đó, việc duy trì các sản phẩm bảo hiểm vi mô bao gồm các sản 
phẩm với mức phí đóng thấp dành cho số đông người dân là cách để Bảo 
Việt hỗ trợ cải thiện cuộc sống của các hộ dân nghèo và cận nghèo tại khu 
vực nông thôn và thành thị 

phạm vi báo cáo 

➤    phát triển sản phẩm tích hợp và chuyên biệt, mang đến              
         giải pháp tài chính toàn diện cho cộng đồng

➤   duy trì sản phẩm bảo hiểm vi mô cho người lao động thu            
         nhập thấp

phát triển sản 
phẩm tích hợp 
và chuyên biệt, 
mang đến giải 
pháp tài chính 
toàn diện cho 

cộng đồng

bảo hiểm bảo việt và ngÂn hàng ocb hợp tác vì lợi ích cao nhất 
dành cho khách hàng

Ngày 29/12/2017 tại Trụ sở của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã diễn ra lễ 
ký kết thỏa thuận hợp tác giữa TCT Bảo hiểm Bảo Việt và Ngân hàng TMCP 
Phương Đông (OCB). Thỏa thuận hợp tác của hai bên diễn ra trong bối cảnh thị 
trường ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của dịch vụ ngân hàng liên kết bảo 
hiểm (bancasurance) nhằm mang lại cho khách hàng những giá trị vượt trội 
thông qua việc khai thác tối đa nguồn lực sẵn có của 2 bên. 

Theo Thỏa thuận Hợp tác, OCB và Bảo hiểm Bảo Việt sẽ cùng triển khai chương 
trình hợp tác bảo hiểm; ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của hai bên; 
đồng thời tăng cường công tác bán chéo, giới thiệu khách hàng sử dụng sản 
phẩm, dịch vụ của đối tác. Việc hợp tác giữa hai thương hiệu có uy tín và kinh 
nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm-ngân hàng tại Việt Nam sẽ tạo ra một kênh 
phân phối sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng – bảo hiểm toàn diện. Hai 
bên sẽ thống nhất phối hợp đa dạng hóa các hình thức triển khai hoạt động 
quảng bá hình ảnh, sản phẩm dịch vụ của mỗi bên, giúp khách hàng dễ dàng 
tiếp cận thông tin và đáp ứng nhanh nhất nhu cầu của khách hàng.

xã hội

GRI
416
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bảo hiểm bảo việt và aetna international ra 
mẮt sản phẩm bảo hiểm sức khỏe đẳng cấp 
thế giỚi 

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Aetna International 
chính thức cho ra mắt sản phẩm bảo hiểm sức khỏe đẳng 
cấp thế giới tại Việt Nam: Aetna Summit SM tại Tp. Hồ Chí 
Minh ngày 07/06/2017 và thủ đô Hà Nội ngày 08/06/2017.

Aetna Summit SM là sản phẩm bảo hiểm, hỗ trợ và chăm 
sóc sức khỏe gồm 5 gói chương trình dành cho các nhóm 
khách hàng từ 3 người trở lên là cán bộ nhân viên của các 
doanh nghiệp với hạn mức bảo hiểm từ 40 tỷ đồng đến 
115 tỷ đồng. Tùy theo nhu cầu, doanh nghiệp có thể linh 
hoạt lựa chọn các quyền lợi bổ sung như: bảo hiểm du 
lịch, bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm thai sản phù hợp 
cho nhân viên của mình ở bất kỳ đâu trên thế giới. Aetna 
Summit SM là giải pháp hiệu quả dành cho các công ty 
bởi “nhân viên hạnh phúc, khỏe mạnh mang lại năng suất 
và hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp”.

Sự kết hợp giữa doanh nghiệp số 1 tại thị trường bảo 
hiểm phi nhân thọ Việt Nam - Bảo hiểm Bảo Việt, với 
công ty chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới - Aetna 
International hứa hẹn mang lại nhiều giải pháp chăm sóc, 
bảo vệ sức khỏe toàn diện, dịch vụ đẳng cấp quốc tế cho 
thị trường Việt Nam. 

bảo hiểm bảo việt hợp tác cùng công ty tnhh 
tư vấn và đào tạo labo nhẰm nÂng cao chất 
lượng dịch vụ và mang lại trải nghiệm mỚi 
cho khách hàng

Ngày 23/11/2017 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết hợp tác 
giữa Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt – doanh nghiệp 
bảo hiểm dẫn đầu thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ Việt 
Nam và Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo LABO (LABO) – 
công ty cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện đầu tiên tại 
Việt Nam. 

Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích 
và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu để mang 
đến những sản phẩm – dịch vụ hoàn hảo nhất, Bảo hiểm 
Bảo Việt thời gian qua không ngừng đẩy mạnh hợp tác 
với các đơn vị trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất 
lượng sản phẩm, kỹ năng tư vấn, giá trị dịch vụ nhằm 
mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng. 
Trong định hướng đó, Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo 
LABO là một trong những đối tác được Bảo hiểm Bảo Việt 
lựa chọn nhằm đa dạng kênh phân phối các giải pháp tài 
chính bảo hiểm. 

Với mong muốn được chung tay thực hiện sứ mệnh hỗ 
trợ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thông qua việc ký 
kết lần này, hai bên sẽ cùng nhau tăng cường hợp tác sâu 
rộng trên quy mô toàn hệ thống trên cơ sở tận dụng thế 
mạnh của mỗi bên để mang tới cho khách hàng các giải 
pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, an tâm tận hưởng 
cuộc sống dài lâu. 

bảo hiểm bảo việt và tập đoàn kangaroo hợp 
tác toàn diện nhẰm tỐi ưu lợi ích khách hàng

Ngày 01/3/2017 tại Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo 
Việt và Tập đoàn Kangaroo đã tổ chức Lễ ký kết thỏa 
thuận hợp tác toàn diện, nhằm tăng cường quan hệ hợp 
tác, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác lâu dài và bền 
vững, mang lại lợi ích song phương, góp phần nâng cao 
lợi thế cạnh tranh của hai doanh nghiệp trên thị trường.

Tập đoàn Kangaroo - đơn vị tiên phong trong việc nghiên 
cứu, sáng tạo các công nghệ mới phục vụ sức khỏe cộng 
đồng như công nghệ lọc nước, công nghệ kháng khuẩn 
trên các thiết bị gia dụng, vệ sinh đã hợp tác với Tổng Công 
ty Bảo hiểm Bảo Việt. Theo Thỏa thuận Hợp tác, hai bên sẽ 
ưu tiên sử dụng và tăng cường giới thiệu các sản phẩm, 
dịch vụ của hai bên nhằm khai thác tối đa tiềm năng, tạo 
hiệu quả kinh doanh, tăng vị thế và sức cạnh tranh của 
mỗi bên. Cụ thể Tập đoàn Kangaroo ưu tiên sử dụng các 
sản phẩm, dịch vụ bao gồm không giới hạn các loại hình 
bảo hiểm của Bảo hiểm Bảo Việt và các công ty thành viên 
cung cấp như bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo 
hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm quyền lợi 
nhân viên... Bảo hiểm Bảo Việt và các công ty thành viên 
cam kết cung cấp sản phẩm, dịch vụ với chất lượng cao, 
mức phí ưu đãi cho Kangaroo cùng các đơn vị thành viên. 
Bảo hiểm Bảo Việt cũng ưu tiên giới thiệu sản phẩm, dịch 
vụ với chính sách ưu đãi của Kangaroo tới các khách hàng 
và ưu tiên sử dụng cho các sự kiện cùng hệ thống chi 
nhánh, phòng giao dịch, hệ thống đại lý của mình.

bảo việt bảo hiểm ưu việt cho bệnh ung thư 
và tim mạch - cơ hội điều trị tại các bệnh viện 
hàng đẦu tại mỸ

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) chính 
thức ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Ưu việt cho Bệnh Ung thư 
và Tim mạch tại Hà Nội ngày 28/9/2017 và tại TP. Hồ Chí 
Minh ngày 29/9/2017.

Bảo hiểm Ưu việt cho Bệnh Ung thư và Tim mạch là sản 
phẩm Bảo hiểm Bảo Việt hợp tác cùng với Công ty chuyên 
về Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu (PGH) và Tập đoàn tái bảo 
hiểm hàng đầu thế giới Scor Re của Pháp. 

Khi tham gia chương trình bảo hiểm, khách hàng nhận 
được nhiều quyền lợi ưu việt chưa từng có tại Việt Nam: 
được xác minh, chẩn đoán bệnh và lập kế hoạch điều trị 
bởi các chuyên gia y tế hàng đầu thế giới; điều trị ở những 
cơ sở y tế xuất sắc được xếp hạng 1% các bệnh viện hàng 
đầu ở Mỹ; bảo lãnh trực tiếp và chi trả chi phí điều trị lên 
đến 2,000,000 USD mỗi năm. Song song với đó là toàn bộ 
quy trình chăm sóc được điều phối bởi một người quản lý 
chăm sóc riêng, trao đổi bằng tiếng Việt; chi phí di chuyển 
và ăn ở cho bệnh nhân và một người đồng hành được trợ 
cấp lên đến 20,000 USD/đợt điều trị. Sản phẩm với chi phí 
hợp lý, tiết kiệm hơn rất nhiều so với các chương trình 
chăm sóc sức khỏe toàn cầu nhưng được bảo hiểm gần 
như trọn đời dành cho các khách hàng tham gia mới từ 
01 đến 74 tuổi và tái tục đến 99 tuổi.

Sự kết hợp giữa doanh nghiệp số một tại thị trường phi 
nhân thọ Việt Nam - Bảo hiểm Bảo Việt, với PGH, Công ty 
chuyên về Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu, hứa hẹn mang 
lại nhiều giải pháp bảo vệ cho khách hàng trước rủi ro bất 
ngờ về sức khỏe.

an toàn và sức khỏe của khách hàng (gri 416)
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bảo hiểm bảo việt ra mẮt sản phẩm bão nhiệt 
đỚi chưa từng có tại việt nam

Ngày 31/8/2017 tại Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo 
Việt và Công ty Tái bảo hiểm Munich chính thức ra mắt 
sản phẩm bảo hiểm mới “Bão nhiệt đới”/ “One Storm” 
chưa từng có tại Việt Nam, bảo vệ cho khách hàng trước 
những tổn thất do Bão gây ra.

Sản phẩm bảo hiểm cho rủi ro do Bão nhiệt đới, bảo vệ 
cho các loại tài sản cố định trong giai đoạn xây dựng và 
trong quá trình hoạt động được xác định bằng địa điểm 
bảo hiểm cụ thể chính xác (vĩ độ, kinh độ) cả trên đất liền 
và ngoài khơi. Tham gia sản phẩm bảo hiểm này, khách 
hàng không chỉ được bảo hiểm cho các tài sản cố định 
theo 05 cấp độ của Bão mà còn được yêu cầu bồi thường 
cho các tổn thất phi vật chất bao gồm các chi phí mất lợi 
nhuận do gián đoạn kinh doanh, các chi phí phòng chống 
bão, chi phí làm thêm giờ, bảo hiểm mức miễn thường 
của đơn bảo hiểm tài sản truyền thống, các chi phí giải 
quyết tổn thất do bão gây ra… để hỗ trợ cho các hoạt 
động đầu tư và tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp.

Sự kết hợp giữa doanh nghiệp số 1 tại thị trường phi nhân 
thọ Việt Nam - Bảo hiểm Bảo Việt, với Munich Re, nhà tái 
bảo hiểm lớn nhất thế giới hứa hẹn mang lại nhiều giải 
pháp bảo vệ cho khách hàng trước rủi ro bão nhiệt đới 
cho thị trường Việt Nam.

tổng công ty bảo hiểm bảo việt: nhà bảo hiểm 
phương tiện phục vụ apec 2017

Tiếp nối chuỗi các hoạt động hợp tác của năm 2017 giữa 
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) và 
Công ty Ô tô Á Châu (Audi Việt Nam), ngày 11/4/2017 tại 
Hà Nội hai bên đã ký hợp tác toàn diện và dịch vụ bảo 
hiểm cho đoàn xe Audi phục vụ hội nghị APEC 2017.  

Theo thỏa thuận ký kết, Bảo hiểm Bảo Việt là đơn vị chính 
thức cung cấp sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm cho tất cả 
đoàn xe Audi phục vụ sự kiện APEC 2017 để chào đón các 
nguyên thủ quốc gia từ 21 nền kinh tế thành viên trong 
khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, 2.000 bộ trưởng cùng 
các quan chức cấp cao, 3.000 nhà báo và phóng viên, 
cùng 5.000 doanh nhân. 

tổng công ty bảo hiểm bảo việt và công ty 
baoviet tokio marine ký kết thỏa thuận hợp 
tác bảo hiểm nông nghiệp

Ngày 13/2/2017, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Công 
ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine (BVTM) đã chính 
thức ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai Bảo hiểm nông 
nghiệp tại Việt Nam.

Thỏa thuận hợp tác được xây dựng nhằm phát huy tối đa 
lợi thế kinh nghiệm của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt 
tại Việt Nam và kinh nghiệm của Tập đoàn Tokio Marine 
trên thế giới nhằm triển khai Bảo hiểm nông nghiệp 
mang tính phát triển bền vững lâu dài, hướng tới lợi ích 
chung của đôi bên và người nông dân Việt Nam, qua đó 
chung tay góp sức tạo ra sự ổn định cho sự phát triển của 
nền nông nghiệp Việt Nam.

Bảo hiểm nông nghiệp, với mục đích đảm bảo sự ổn định 
cho sản xuất nông nghiệp, là lĩnh vực gần đây được nhà 
nước Việt Nam đặc biệt quan tâm. Trải qua nhiều giai 
đoạn triển khai thí điểm, gần đây nhất là quyết định 315/
QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên Bảo hiểm 
nông nghiệp vẫn chưa phổ biến tại Việt nam và tỷ lệ tham 
gia bảo hiểm vẫn còn ở mức thấp. 

Bảo hiểm Bảo Việt, với vai trò là một trong ba đơn vị  được 
lựa chọn giao triển khai thí điểm Bảo hiểm nông nghiệp 
theo quyết đinh của Thủ tướng Chính phủ, mong muốn 
chủ động hợp tác với các đối tác bảo hiểm nước ngoài 
chuyên nghiệp như BaoViet Tokio Marine để khai thác 
một cách bài bản lĩnh vực bảo hiểm còn khá khiêm tốn so 
với tiềm năng này và mang đến sản phẩm bảo hiểm nông 
nghiệp có chất lượng nhất, mang lợi lợi ích thiết thực cho 
khách hàng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội 
của nước nhà.

baoviet happy house - cùng bạn thực hiện 
giấc mơ ngôi nhà hạnh phÚc

Phát huy thế mạnh của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm, tiếp 
nối thành công của dòng sản phẩm liên kết ngân hàng - 
bảo hiểm (Bancassurance) với BAOVIET Easy Car, BAOVIET 
Easy Life đã giới thiệu cuối năm 2016, ngày 21/4/2017, 
Ngân hàng Bảo Việt kết hợp với Tổng Công ty Bảo hiểm 
Bảo Việt tiếp tục ra mắt sản phẩm BAOVIET HAPPY HOUSE 
với thông điệp Bảo Việt tự hào được cùng bạn thực hiện 
và bảo vệ giấc mơ ngôi nhà hạnh phúc.

BAOVIET HAPPY HOUSE được thiết kế với nhiều ưu đãi 
hấp dẫn và mang đến cho khách hàng sự chủ động, linh 

bảo vệ sức khỏe việt - chương trình tư 
vấn sức khỏe 

Thực hiện sứ mệnh mang đến an bình, thịnh vượng 
và nụ cười hạnh phúc tới mỗi gia đình Việt, Bảo Việt 
Nhân thọ không chỉ mang đến những giải pháp bảo 
hiểm bảo vệ cho tương lai mà còn đang nỗ lực góp 
phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc 
bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng 
một cộng đồng khỏe thể chất, sáng tinh thần thông 
qua chương trình "Bảo Vệ Sức Khỏe Việt".

Cùng với sự kiện kỉ niệm Ngày Quốc tế Yoga 2017 do 
Bảo Việt Nhân thọ phối hợp với Đại Sứ Quán Ấn Độ 
và các cơ quan quản lý tại địa phương tổ chức, diễn 
ra tại 9 tỉnh thành nhằm lan tỏa lối sống tích cực, sức 
khỏe dồi dào qua  liệu pháp Yoga, cũng trong khuôn 
khổ chương trình "Bảo vệ sức khỏe Việt", Bảo Việt 
Nhân thọ tổ chức các chương trình tư vấn sức khỏe 
với các bác sĩ uy tín trên toàn quốc, mang đến cho 
người dân những kiến thức hữu ích về việc phòng 
tránh các bệnh lý ung thư, tim mạch; cập nhật các 
phương pháp điều trị hiện đại; tư vấn cách phòng 
ngừa cũng như các giải pháp giảm bớt gánh nặng 
bệnh tật, kinh tế, tâm lý cho người bệnh và gia đình 
bệnh nhân. Thông qua chương trình tư vấn sức khỏe 
với bác sĩ từ ngày 23/6/2017 trên kênh phát thanh 
sức khỏe toàn quốc JOYFM

hoạt trong việc quản lý tài chính: lãi suất chỉ từ 6,66%/
năm trong 6 tháng đầu, thời hạn vay tối thiểu 2 năm và 
có thể kéo dài lên tới 20 năm, miễn phí trả nợ trước hạn 
sau 24 tháng, mức cho vay lên tới 85% phương án vay 
vốn, ân hạn trả gốc trong 6 tháng đầu, phê duyệt nhanh 
trong vòng 16 giờ, hồ sơ đăng ký đơn giản. Với chính sách 
trả nợ trước hạn linh hoạt, khách hàng hoàn toàn có thể 
trả thêm vào tiền gốc số tiền gấp 2 lần số tiền gốc phải trả 
hàng tháng tối đa 50 triệu đồng/tháng.
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bảo hiểm xe cơ giỚi – giảm thiểu rủi ro, giÚp người tham gia giao thông “an tÂm trên mỌi nẺo 
đường”

Thực tế cho thấy, số vụ tai nạn giao thông tại Việt Nam đang ngày một gia tăng với mức độ ngày càng nghiêm trọng 
hơn. Theo báo cáo thống kê gần đây nhất, trên cả nước, có 21.589 vụ tai nạn giao thông xảy ra, làm chết 8.685 người, 
làm bị thương 19.280 người. Hệ quả của các vụ tai nạn giao thông đã khiến cho GDP toàn quốc năm 2016 giảm 2,9% 
(tương đương 300 tỷ đồng mỗi ngày) cùng với thiệt hại về tài chính và giảm thiểu chất lượng cuộc sống của rất nhiều 
gia đình khi có người thân gặp tai nạn giao thông. 

Chính vì những điều đó, việc nâng cao ý thức của người tham gia giao thông và giảm thiểu những thiệt hại vật chất 
khi tai nạn xảy ra là vấn đề được Bảo Việt quan tâm và gửi gắm khi cung cấp sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới. Chỉ trong 
năm 2017, Bảo Việt đã thực hiện bảo hiểm cho 480 nghìn xe ôtô và 1,9 triệu xe máy trên toàn quốc với phạm vi bảo 
hiểm liên quan tới cháy nổ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe và bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe 
với tổng chi phí bồi thường là 1.138 tỷ đồng. Ngoài ra, Bảo Việt cũng tích cực truyền thông nâng cao ý thức của người 
tham gia giao thông dưới nhiều hình thức khác nhau như: Truyền thông trên bảng biển ngoài trời, trên các trục đường 
chính, các tuyến đường trọng yếu; Lắp đặt các gương phản chiếu trên đoạn đường cua nguy hiểm, đặc biệt là tại các 
địa hình đồi núi hiểm trở…

bảo hiểm hỌc sinh – hỗ trợ công tác khuyến hỌc vì tương lai đất nưỚc

Có thể thấy rằng, khi triển khai thực hiện các sản phẩm bảo hiểm cho trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên, các doanh nghiệp 
bảo hiểm có xu hướng chịu tỷ lệ bồi thường cao hơn so với tổng thu phí bảo hiểm do các em học sinh đang ở độ tuổi 
khá hiếu động và thích khám phá; từ đó gia tăng những rủi ro liên quan đến tai nạn học đường của các em học sinh. 
Tuy nhiên Bảo Việt vẫn tích cực đẩy mạnh sản phẩm bảo hiểm học sinh tại các trường học trên cả nước với mục đích 
nhân văn và hỗ trợ cho công tác khuyến học, khuyến tài tại địa phương.

Trong năm học vừa qua, Bảo Việt đã giải quyết, chi trả bồi thường cho 176.784 vụ tai nạn của học sinh, giáo viên với số 
tiền bồi thường gần 170 tỷ đồng. Ngoài ra, Bảo Việt còn thực hiện bảo hiểm miễn phí cho toàn bộ học sinh, sinh viên là 
con em đối tượng chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ; giảm 50% phí bảo hiểm cho học sinh tàn tật, mồ côi, 
không nơi nương tựa và học sinh nghèo. Bảo Việt coi việc áp dụng miễn, giảm phí như một chính sách xã hội mà doanh 
nghiệp có trách nhiệm thực hiện, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển sự nghiệp giáo dục, khuyến khích phát 
huy tiềm năng đến từ các mầm non tương lai của đất nước.

duy trì sản 
phẩm bảo 
hiểm vi mô 
cho người 

lao động thu 
nhập thấp

NIỀM TIN VỮNG CHĂC, CAM KẾT VỮNG BỀN

HOTLINE 1900 558899
NHÁNH SỐ 5 

EMAIL baovietnhantho@baoviet.com.vn
WEBSITE www.baovietnhantho.com.vn

An Sinh Giáo Dục
Cho yêu thương đón hiền tài
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hiện đại hóa hình ảnh thương hiệu bảo việt 
đảm bảo sự nhất quán, chuyên nghiệp và 
năng động.

Để thực hiện việc quản lý thương hiệu hiệu quả, Bảo Việt 
đã ban hành quy chế thương hiệu đảm bảo nhất quán, 
hiện đại và chuyên nghiệp. Tập đoàn Bảo Việt cũng xây 
dựng các Hướng dẫn sử dụng thương hiệu áp dụng cho 
tất cả các điểm tiếp xúc thương hiệu, từ biển hiệu quảng 
cáo, tòa nhà trụ sở, vật phẩm quảng cáo, digital, đồng 
phục…mang lại hình ảnh nhất quán trên tất cả các điểm 
tiếp xúc thương hiệu trên toàn hệ thống.

Để giám sát hình ảnh thương hiệu, định kỳ chúng tôi tổ 
chức các chiến dịch rà soát thương hiệu theo nhiều mức 
độ khác nhau từ Tập đoàn đến các Tổng công ty, công 
ty thành viên để giám sát sức khỏe và giá trị của thương 
hiệu Bảo Việt. 

nÂng cao hình ảnh thương hiệu bảo việt là 
một trong những thương hiệu hàng đẦu 
việt nam.

Trong nhiều năm liền, Bảo Việt luôn đứng trong top đầu 
những thương hiệu mạnh nhất trên thị trường bảo hiểm 
Việt Nam, được nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc 
tế ghi nhận và tôn vinh với hàng loạt giải thưởng quan 
trọng trong năm 2017 như: Bảo Việt dẫn đầu lĩnh vực 
bảo hiểm 5 năm liên tiếp trong Forbes 50, Bảo Việt đạt 
giải Top 100 Báo cáo Tích hợp tốt nhất thế giới năm 2017, 
Bảo Việt đạt giải Báo cáo thường niên xuất sắc nhất năm 
2017, TOP 10 thương hiệu phát triển bền vững nhất Việt 
Nam hai năm liên tiếp 2016, 2017 và xếp thứ hạng cao 
nhất trong ngành dịch vụ, Top10 doanh nghiệp niêm yết 
uy tín năm 2017.

tiếp thị và nhãn hiệu

Tập đoàn Bảo Việt tiến hành quản lý, giám sát tất cả các Đơn vị sử dụng 
Thương hiệu Bảo Việt trong việc sử dụng Thương hiệu Bảo Việt. Các Đơn 
vị sử dụng Thương hiệu Bảo Việt không được quyền sử dụng toàn bộ, một 
phần hoặc một thành tố có liên quan trong Thương hiệu Bảo Việt để thiết 
kế và đăng ký bảo hộ thành Thương hiệu của Đơn vị mình.

Thương hiệu Bảo Việt là tài sản thuộc sở hữu của Tập đoàn Bảo 
Việt. Tập đoàn Bảo Việt có toàn quyền sở hữu đối với thương hiệu 
Bảo Việt bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền 
định đoạt. Quyền sở hữu của Tập đoàn Bảo Việt đối với Thương 
hiệu Bảo Việt được xác lập và bảo hộ theo quy định của Điều lệ 
Tập đoàn Bảo Việt, quy định của Pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

phương pháp quản trị

➤     quản lý thương hiệu bảo việt 

➤     hoạt động tiếp thị

phạm vi báo cáo

quản lý thương hiệu bảo việt

Từ năm 2007, sau khi thực hiện cổ phần hóa thành công, Bảo Việt đã thực hiện đổi mới trong công tác 
quản trị nhiều lĩnh vực hoạt động, trong đó bao gồm việc thay đổi nhận diện thương hiệu, phát triển 
sản phẩm dịch vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường các hoạt 
động Marketing truyền thông. Các thay đổi này đã tác động tới nhận thức của khách hàng đối với Bảo 
Việt và thương hiệu của Bảo Việt theo hướng hiệu quả và mang lại các giá trị bền vững cho khách hàng 
và cộng đồng.   
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GRI 417

Hiện đại hóa hình 
ảnh thương hiệu Bảo 
Việt đảm bảo sự nhất 
quán, chuyên nghiệp 

và năng động

Thúc đẩy nhu cầu sử 
dụng sản phẩm dịch vụ 

thông qua việc nâng cao 
nhận thức cho khách 
hàng về sản phẩm tài 

chính - bảo hiểm

Hiện đại hóa cách thức 
tiếp cận của Bảo Việt 
thông qua khai thác 

các kênh điện tử, triển 
khai chiến dịch tổng 

hợp theo mùa

Hỗ trợ các ĐVTV khai 
thác mạng lưới chi 

nhánh/đại lý trên toàn 
quốc để quảng bá các 

sản phẩm/dịch vụ
Đẩy mạnh hoạt động 

marketing tích hợp 
thúc đẩy hợp tác và 

bán chéo giữa các đơn 
vị theo đề án hợp lực

Xây dựng và đẩy mạnh 
hình ảnh thương hiệu 
Bảo Việt là một trong 
những thương hiệu 
hàng đầu Việt Nam

Đẩy mạnh hình ảnh 
thương hiệu “nhánh” 

(con) để rõ ràng trong 
lĩnh vực kinh doanh 

“bảo hiểm”, “đầu tư” và 
“dịch vụ tài chính”

Định hình lại tính 
cách thương hiệu và 

tăng tính cảm xúc cho 
thương hiệu bằng “niềm 

tin” và “ sự  
chuyên nghiệp

xây dựng 
thương hiệu 

hiện đại - nhất 
quán - chuyên 
nghiệp - năng 

động

chuyên nghiệp 
hóa hoạt động 
marketing và 

nâng cao công 
tác dịch vụ 

khách hàng

xã hội

GRI
417
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tiếp thị và nhãn hiệu (gri 417)

Tháng 12/2017 Brand Finance - nhà tư vấn định giá 
thương hiệu và chiến lược kinh doanh độc lập hàng đầu 
thế giới đã công bố bảng xếp hạng thương hiệu Việt 
Nam, theo đó, Bảo Việt là thương hiệu đứng đầu trong 
ngành tài chính - bảo hiểm, trong Top 50 thương hiệu 
giá trị nhất Việt Nam. Thương hiệu Bảo Việt được định 
giá giá trị thương hiệu đạt 108 triệu USD, tăng 19 triệu 
USD so với năm 2016. 

bảo việt - thương hiệu phát triển bền vững

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính 2017, 
Tập đoàn Bảo Việt đã cán mốc doanh thu ước gần 1,5 
tỷ USD. Đặc biệt, các đơn vị thành viên trong lĩnh vực 
kinh doanh nòng cốt của Bảo Việt xuất sắc hoàn thành 
kế hoạch kinh doanh trước thời hạn: Tổng công ty Bảo 
Việt Nhân thọ giữ vị trí số 1 thị trường bảo hiểm nhân 
thọ, hoàn thành vượt kế hoạch với tổng doanh thu đạt 
trên 22.000 tỷ đồng; đây là năm thứ 2 liên tiếp Bảo Việt 
Nhân thọ duy trì vị trí số 1 thị trường về thị phần doanh 
thu khai thác mới và lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu về 

thị phần tổng doanh thu. Tổng công ty Bảo hiểm Bảo 
Việt tăng trưởng bứt phá, khẳng định vị trí số 1 với tổng 
doanh thu đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng trưởng gần gấp 
đôi tăng trưởng bình quân thị trường.

Lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, quản lý quỹ và ngân 
hàng ghi nhận sự thành công và đạt được nhiều kết quả 
nổi bật. Bên cạnh đó, Bảo Việt đã ra mắt nhiều các sản 
phẩm mới và đột phá, lần đầu tiên có mặt tại thị trường 
Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách 
hàng đồng thời đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới theo 
hướng tích hợp và cho ra mắt Siêu thị tài chính Bảo Việt 
(Baoviet One stop shop) như một “cửa hàng tiện ích” với 
các dịch vụ tài chính, bảo hiểm…

năm 2018: “khẳng định thương hiệu việt”

Để tạo đà cho việc hoàn thành các mục tiêu kinh doanh 
theo định hướng “Khẳng định thương hiệu Việt”, Bảo 
Việt đã chuẩn bị tâm thế ngay từ năm 2017 bằng việc 
tập trung triển khai việc tái định vị thương hiệu theo 
hướng phát triển bền vững thông qua việc “xanh hóa” 
điểm tiếp xúc thương hiệu, gắn chiến lược thương hiệu 
với chiến lược kinh doanh trong tiến trình hội nhập quốc 
tế bằng uy tín và giá trị thương hiệu.

Theo thông tin từ Hội đồng bình chọn ASRA 2017, Báo 
cáo phát triển bền vững và Báo cáo tích hợp của Bảo 
Việt, đơn vị tiếp tục vào danh sách chung khảo và được 
đề cử 05 hạng mục giải thưởng bao gồm: Giải Báo cáo 
phát triển bền vững tốt nhất châu Á; Giải Báo cáo tích 
hợp tốt nhất châu Á; Giải Báo cáo có nội dung báo cáo 
về các bên liên quan tốt nhất; Giải Báo cáo minh bạch 
nhất; Giải Báo cáo có nội dung gắn kết các Mục tiêu Phát 
triển bền vững của thế giới tốt nhất. Lễ công bố và trao 
giải Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất Châu Á dự kiến 
được tổ chức tại Singapore vào đầu tháng 02/2018.

Trong hành trình khẳng định thương hiệu Việt, Bảo Việt 
tiếp tục tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ 
thông tin tiên tiến, hiện đại, tạo điều kiện cung cấp cho 
khách hàng các dịch vụ tài chính trực tuyến trọn gói, 
đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong xu hướng Cách mạng 
công nghiệp 4.0; tăng cường mở rộng hợp tác, phát huy 
sức mạnh cộng hưởng với các đối tác uy tín trong nước 
và quốc tế để ra mắt các sản phẩm và dịch vụ thương 
hiệu Việt với chất lượng đẳng cấp quốc tế, mang lại 
nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng.

chuyên nghiệp hóa các hoạt động marketing 
và nÂng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Bên cạnh những hoạt động phát triển thương hiệu, Bảo 
Việt cũng thực hiện các chương trình marketing hợp lực 
với mục tiêu nâng cao vị thế và tâm thế của Bảo Việt 
đồng thời thu hút khách hàng quan tâm và tin dùng các 
sản phẩm dịch vụ Bảo Việt trên khắp 63 tỉnh, thành phố.

Tận dụng năng lực và dải sản phẩm rộng, tích hợp, Bảo 
Việt đã chứng tỏ sự quyết tâm đạt đến mục tiêu quan 
trọng nhất với phương châm luôn lấy nhu cầu của khách 
hàng làm trọng tâm, từ đó tận dụng và khơi gợi mọi tiềm 
năng và nhu cầu tài chính của khách hàng để xây dựng 
một chiến lược lâu dài và bền vững. 

Các chương trình khuyến mại là lời cảm ơn, tri ân dành 
tặng cho những khách hàng đã luôn đồng hành và hỗ 

trợ Bảo Việt trong hơn 50 hình thành và phát triển; tạo 
sự quan tâm, khơi gợi nhu cầu và tăng sự gắn kết trung 
thành của khách hàng với các sản phẩm tài chính, bảo 
hiểm của Bảo Việt.

đầu tư cho 
thương hiệu

giá trị tài sản
thương hiệu

kết quả
hoạt động của 

thương hiệu

thương hiệu mạnh doanh thu dự báo giá trị thương hiệu

Phạm vi
sản phẩm

Truyền thông 
thương hiệu 

marketing Chức năng

Chất lượng Phong cách Môi trường

Cộng đồng

Niềm tin

Đạo đức

Giá trị

Ấn tượngTrải nghiệm
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Dự trữ
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khách hàng

đẦu vào đẦu ratài sản thương hiệu

các yếu tỐ thÚc đẩy *

n
h

ậ
n

 t
h

ứ
c

sự
 y

êu
 t

h
íc

h
 t

h
ư

ơ
n

g
 h

iệ
u



BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2017
KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI BỀN VỮNG244 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2017

KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI BỀN VỮNG
245

 hoạt động tiếp thị

Tiếp theo thành công của chương trình khuyến mãi 
Mega sale “Xuân gắn kết - Tết tri ân 2017”, nhân dịp khai 
trương siêu thị tài chính Bảo Việt, Bảo Việt tiếp tục đưa ra 
chương trình tri ân khách hàng tích hợp mang tên “Nắng 
vàng biển xanh cùng Bảo Việt”. Chương trình dành cho 
khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ của Tổng Công ty 
Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Công 
ty Chứng khoán Bảo Việt và Ngân hàng Bảo Việt. Chương 
trình được triển khai từ ngày 15/6 đến 31/8/2017 trên tất 
cả 63 tỉnh/ thành phố khắp cả nước với hơn 35.000 quà 
tặng với tổng giá trị lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Chương trình khuyến mãi mùa hè với nhiều ưu đãi tiếp 
tục được đón nhận sự quan tâm, tin tưởng và đồng hành 
của đông đảo khách hàng. Với thương hiệu của một Tập 
đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, chương 
trình tri ân lần này tiếp tục tạo ra sức hút lớn đối với 
khách hàng trên cả nước. Sau 2,5 tháng triển khai đã thu 
hút được gần 35.000 khách hàng tham gia với 120.000 
mã dự thưởng được phát ra.

Tham gia chương trình là những khách hàng cá nhân sử 
dụng dịch vụ của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng 
Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Công ty CP Chứng khoán Bảo 
Việt và Ngân hàng TMCP Bảo Việt tại 63 tỉnh/ thành phố 
trên toàn quốc với rất nhiều sản phẩm mới hội tụ đặc 
trưng riêng có của Bảo Việt đã ra mắt và được động đảo 
khách hàng ủng hộ tin dùng cùng với quy mô và mạng 
lưới của Bảo Việt không ngừng mở rộng đảm bảo đáp 
ứng nhu cầu của khách hàng trên khắp các tỉnh thành 
trong cả nước.

Bên cạnh giải thưởng lớn nhất của chương trình, hàng 
nghìn khách hàng của chương trình đã được nhận 
những quà tặng hấp dẫn có thể sử dụng và đồng hành 
trong các chuyến du lịch mùa hè như: vali kéo, sạc pin dự 
phòng, ô gấp ngược, mũ bảo hiểm, túi du lịch… Những 
con số ấn tượng đó thể hiện niềm tin của khách hàng 
đối với thương hiệu Bảo Việt và sự nỗ lực không ngừng 
của Bảo Việt để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của 
khách hàng.

Chương trình “Nắng vàng biển xanh cùng Bảo Việt” đã 
mang đến niềm vui cho khách hàng Bảo Việt trên toàn 
quốc. Thông qua chương trình, Bảo Việt mong muốn 
truyền tải thông điệp luôn đồng hành và hướng tới gia 
đình Việt với các sản phẩm dịch vụ Bảo hiểm - Đầu tư - Tài 
chính - Ngân hàng tiện ích. Thành công của chương trình 

mà Bảo Việt có được chính là niềm tin của hàng nghìn 
khách hàng Việt. 

Cũng chính niềm tin đó đã tạo nên động lực để Bảo Việt 
tiếp tục nỗ lực đồng hành, mang đến nhiều sản phẩm 
dịch vụ hữu ích và hạnh phúc tới khách hàng. Trong thời 
gian tới, Bảo Việt sẽ tiếp tục đưa ra những chương trình 
tri ân lớn dành cho tất cả khách hàng trên toàn quốc.

 Cũng trong năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt đã cho ra mắt 
mô hình siêu thị tài chính đầu tiên (Baoviet One Stop 
Shop) tại 72 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Siêu thị có đầy đủ 
các sản phẩm có thể thỏa mãn các nhu cầu về bảo hiểm 
- đầu tư - tài chính - ngân hàng của khách hàng tại cùng 
một địa điểm. Những sản phẩm dịch vụ này đều nhắm 
tới mục tiêu đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa các đơn vị 
thành viên của Tập đoàn Bảo Việt nhằm đưa ra thị trường 
những sản phẩm ưu việt với chính sách ưu đãi về giá, phí 
cho khách hàng, mang đến cho khách hàng một gói dịch 
vụ hoàn hảo với nhiều giá trị gia tăng và lợi ích vượt trội 
so với việc sử dụng dịch vụ đơn lẻ.  

Sau thời gian triển khai thí điểm từ 15/6 – 31/12/2017, 
Siêu thị Tài chính đầu tiên của Bảo Việt đã đạt được 
những kết quả khả quan với tổng doanh thu đạt xấp 
xỉ 110 tỷ đồng, nhận được sự quan tâm của đông đảo 
các khách hàng, góp phần cũng cố thương hiệu Bảo 
Việt là một trong những Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm 
hàng đầu của cả nước và là một địa chỉ đáng tin cậy cho 
khách hàng khi có nhu cầu bảo vệ tài chính tổng thể và 
toàn diện.

tiếp thị và nhãn hiệu (gri 417)
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phương pháp quản trị

Giá trị mang lại cho xã hội và cộng đồng của Bảo Việt được báo cáo dựa 
theo chỉ tiêu FS7: Giá trị bằng tiền của các sản phẩm và dịch vụ theo từng 
lĩnh vực kinh doanh của Bảo Việt mang lại lợi ích cho xã hội và cộng đồng 
năm 2017.

Chỉ tiêu FS7 cung cấp các thông tin, số liệu về các sản phẩm, dịch vụ của 
Bảo Việt và các công ty con trong việc xây dựng các nguồn vốn xã hội, 
đáp ứng trên diện rộng nhu cầu của cộng đồng. 

Về tổng thể, nhiều sản phẩm, dịch vụ của Bảo Việt đáp ứng nhu cầu của 
mọi đối tượng trong xã hội như các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến giáo 
dục, nhà ở giá rẻ… 

Về chi tiết, có những sản phẩm, dịch vụ của Bảo Việt hỗ trợ cơ hội phát 
triển và nâng cao năng lực tài chính cho các nhóm đối tượng bị thiệt 
thòi. Mặc dù, tất cả các sản phẩm và dịch vụ khi thiết kế đều được mang 
lại những lợi ích khác nhau cho xã hội, tuy nhiên, chỉ tiêu FS7 sẽ chỉ tâp 
trung vào các sản phẩm, dịch vụ được thiết kế đem lại lợi ích cho những 
đối tượng cụ thể, hoặc được ưu tiên trong xã hội. Điều này cho thấy 
những ưu tiên của Bảo Việt và những cách đóng góp cho xã hội của Bảo 
Việt khác với các tổ chức khác.

sản phẩm dịch vụ vì lợi ích xã hộiFS7

Sự ra đời liên tục của các sản phẩm bảo hiểm tích hợp và chuyên 
biệt được thiết kế phục vụ lợi ích cộng đồng như bảo hiểm hưu 
trí, bảo hiểm an sinh giáo dục, bảo hiểm nông nghiệp và bảo 
hiểm vi mô với mức phí đóng thấp dành cho số đông người 
dân là cách để Bảo Việt hỗ trợ cải thiện cuộc sống của các hộ 
dân nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn và thành thị, 
đồng thời là cách Bảo Việt chia sẻ sức ép về ngân sách và quỹ 
Bảo hiểm xã hội, y tế của Nhà nước.

phạm vi báo cáo 

Danh sách các sản phẩm, dịch vụ theo từng lĩnh vực kinh doanh (lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân 
thọ…), theo đó, mỗi loại sản phẩm nêu các nội dung sau:

ä  Mô tả đặc trưng, mục đích của sản phẩm, đối tượng mục tiêu

ä  Giá trị bằng tiền của sản phẩm hoặc số giao dịch, số khách hàng của dịch vụ

ä  Tỷ lệ của giá trị các sản phẩm, dịch vụ so với tổng quy mô, giá trị của doanh nghiệp theo lĩnh vực kinh doanh. 

định nghĩa

Các sản phẩm, dịch vụ của Bảo Việt và các công ty con của Bảo Việt được thiết kế nhằm đem lại một lợi ích xã hội cụ thể, 
đáp ứng nhu cầu của nhóm đối tượng được ưu tiên trong xã hội như học sinh, sinh viên, người già, người tàn tật, kém 
may mắn, người nông dân có năng lực tài chính thấp...

Một số loại sản phẩm và dịch vụ đem lại lợi ích cho xã hội và các đối tượng ưu tiên trong xã hội gồm:

g4 Financial  
services

FS7

CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ BẰNG TIỀN CỦA CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ PHỤC VỤ lỢI 
íCH xã HỘI ĐƯỢC ĐẢM BẢO BỞI KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Chỉ tiêu FS7 cung cấp các thông tin, số liệu về các sản phẩm, dịch vụ của Bảo Việt và 
các công ty con trong việc xây dựng các nguồn vốn xã hội, đáp ứng trên diện rộng 
nhu cầu của cộng đồng. Mặc dù, các sản phẩm và dịch vụ khi thiết kế đều mang lại 
những lợi ích khác nhau cho xã hội, tuy nhiên, chỉ tiêu FS7 chỉ tâp trung vào các sản 
phẩm, dịch vụ được thiết kế đem lại lợi ích cho những đối tượng cụ thể, hoặc được 
ưu tiên trong xã hội. 

g4 Fs7

sinh viên
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các sản phẩm, dịch vụ đem lại lợi ích xã hội thuộc lĩnh vực bảo hiểm phi nhÂn thỌ

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (BHBV) là công ty con 100% vốn góp của Tập đoàn Bảo Việt trong lĩnh vực bảo hiểm 
phi nhân thọ. BHBV là đơn vị số 1 trên thị trường Việt Nam trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ với nhiều sản phẩm đa 
dạng và vượt trội cho nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội, đem lại lợi ích thiết thực dài hạn, nâng cao đời sống xã 
hội như sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm con người, bảo hiểm bảo vệ tài sản. Giá trị và tỷ trọng của các sản 
phẩm đó trong doanh thu lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ cụ thể như sau: 

mục đích và đặc trưng của sản phẩm

Được thiết kế để bảo hiểm cho quá trình sản xuất nông nghiệp tránh khỏi các rủi ro thiên tai và dịch bệnh, đảm bảo cho 
người nông dân và doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp có nguồn vốn để tái sản xuất khi chẳng may gặp phải những 
rủi ro không ngờ tới. Bảo hiểm Bảo Việt chính là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực này. 

sản phẩm tiêu biểu

Bảo hiểm cây lúa: Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm (NĐBH) mức sụt giảm năng suất lúa gây ra 
bởi các rủi ro thiên tai và/hoặc sâu bệnh, bệnh/dịch bệnh trong thời hạn bảo hiểm. Sản phẩm áp dụng tại: Bình Thuận, 
Đồng háp, Nghệ An, Thái Bình.

Bảo hiểm vật nuôi: NĐBH sẽ được bồi thường trong trường hợp vật nuôi bị chết do các nguyên nhân trực tiếp gây ra bởi 
thiên tai, dịch bệnh, tiêu hủy dịch bệnh theo quyết định của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Sản phẩm áp dụng tại 
các tỉnh/thành phố: Bắc Ninh, Đồng Nai, Hà Nội, Nghệ An, Vĩnh Phúc.

Bảo hiểm Tôm/Cá: NĐBH sẽ được bồi thường chi phí nuôi trồng Tôm/Cá theo tỷ lệ bồi thường đối với các tổn thất do các 
nguyên nhân trực tiếp từ thiên tai, dịch bệnh. Sản phẩm áp dụng tại tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng.

giá trị bằng tiền của sản phẩm 

Lợi ích cho xã hội của sản phẩm: Hộ nghèo được hỗ trợ 100% phí bảo hiểm, hộ cận nghèo được hỗ trợ 80%, hộ nông 
dân bình thường được 60%, và các tổ chức sản cuất nông nghiệp được 20%.

Giá trị bằng tiền của sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp: doanh thu phí bảo hiểm chiếm 0,22% trong cơ cấu tổng doanh 
thu, đạt 17,5 tỷ đồng.

   nhóm bảo hiểm con người

mục đích và đặc trưng của sản phẩm

Bảo hiểm con người phi nhân thọ là chương trình bảo 
hiểm được thiết kế nhằm bảo hiểm cho sức khỏe, tính 
mạng cũng như khả năng lao động của con người. 

sản phẩm tiêu biểu

Một số sản phẩm tiêu biểu như: bảo hiểm Kết hợp con 
người, bảo hiểm Tai nạn 24/24, bảo hiểm Toàn diện học 
sinh...

Khi mua loại hình bảo hiểm này, người được bảo hiểm 
được hưởng rất nhiều quyền lợi bảo hiểm và trợ cấp khoản 
tiền tương ứng với giá trị bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo 
hiểm. Những trường hợp được bảo hiểm là những trường 
hợp ốm đau, bệnh tật, tai nạn ảnh hưởng trực tiếp tới sức 
khỏe của người được bảo hiểm. Gói bảo hiểm con người 
phi nhân thọ thường có tỷ lệ phí thấp, thời hạn bảo hiểm 
ngắn và thường trong thời gian 1 năm và hết 1 năm thì khách hàng có thể tái tục hợp đồng bảo hiểm nếu có nhu cầu. 

giá trị bằng tiền của sản phẩm

Doanh thu từ sản phẩm con người chiếm 19% cơ cấu tổng doanh thu, đạt 1.552 tỷ đồng năm 2017.
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Đơn vị: tỷ đồng

doanh thu bảo hiểm gốc lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ theo sản phẩm năm 2017

bảo hiểm nông nghiệp

Là một nước nông nghiệp, nhưng hàng năm thiên tai, 
dịch bệnh đã cướp trắng của nông dân Việt Nam khối tài 
sản ước tính 1,5% GDP (giá trị tương đương khoảng 10 tỉ 
đô la). Người dân cần một sự bảo đảm cho thành quả và 
công sức lao động của họ, bảo hiểm nông nghiệp chính 
là tia hi vọng và cứu cánh chuẩn xác nhất. 

Trước bối cảnh đó, BHBV đã tiên phong dẫn dắt thị 
trường, đưa ra sản phảm bảo hiểm nông nghiệp với các 
sản phẩm đặc trung: bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây 
trồng, bảo hiểm nông nghiệp công nghệ cao, bảo hiểm 
trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó...

Các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp của Bảo Việt vừa 
có ý nghĩa bảo vệ tài chính vừa có ý nghĩa an sinh xã hội, 
với nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp thì đây 
là sản phẩm thực sự cần thiết. Ngoài ra, đón bắt xu thế 
phát triển công nghệ, BHBV cũng bước đầu triển khai 
bảo hiểm nông nghiệp công nghệ cao, đưa ra sự bảo vệ 
toàn diện cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, công nghệ 4.0 trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bảo hiểm Nông nghiệp

Bảo hiểm cháy và tài sản
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sản phẩm dịch vụ vì lợi ích xã hội

Một số sản phẩm đặc trưng mang lại giá trị cho lợi ích cộng đồng, cho những đối tượng trên bình diện rộng của xã hội 
và có thu nhập hạn chế, cụ thể như sau: 
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    nhóm sản phẩm bảo vệ tài sản

mục đích và đặc trưng của sản phẩm

Bảo hiểm cháy và tài sản giúp doanh nghiệp có thể yên 
tâm thực hiện các chiến lược phát triển kinh doanh bởi 
những tài sản của mình 

sản phẩm tiêu biểu

Các sản phẩm tiêu biểu như: bảo hiểm cháy và tài sản, 
nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hóa, 
nguyên vật liệu, kho hàng, trụ sở, văn phòng làm việc 
đã được bảo vệ toàn diện và tối ưu trước những rủi ro 
cháy, nổ, rủi ro thiên tai. Đặc biệt trong thời gian qua, 
các rủi ro liên quan đến cháy nổ xảy ra mới mức độ khốc 
liệt. Xu hướng thị trường bất động sản tăng mạnh bằng các tòa nhà chung cư cao tầng, khu nhà thu nhập thấp mật độ 
cao, nên rủi ro cháy nổ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các sản phẩm bảo vệ cháy nổ sẽ đặc biệt có lợi ích đối với những khu dân 
cư thu nhập thấp, xác suất xảy ra rủi ro cao.

giá trị bằng tiền của sản phẩm

Bảo hiểm cháy và tài sản chiếm 9,5% tỷ trọng doanh thu, đạt 764 tỷ đồng doanh thu.

các sản phẩm, dịch vụ đem lại lợi ích xã hội thuộc lĩnh vực bảo hiểm nhÂn thỌ

Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ (BVNT) là công ty con 100% vốn góp của Tập đoàn Bảo Việt trong lĩnh vực bảo hiểm 
nhân thọ. Là doanh nghiệp đứng đầu trong ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, BVNT luôn mong muốn đóng góp 
nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm thực hiện sứ mệnh Bảo vệ lợi ích Việt – Bảo vệ giá trị Việt. BVNT không 
ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đa dạng hóa các loại sản phẩm đối với nhiều phân khúc xã hội nhằm 
đóng góp liên tục, dài hơi cho các lợi ích cộng đồng. Một số nhóm sản phẩm và sản phẩm đem lại lợi ích cụ thể cho xã 
hội (chủ yếu đối tượng là trẻ em và người già) gồm: bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm hưu trí với giá trị và tỷ trọng trong 
doanh thu lĩnh vực BHNT cụ thể như sau

doanh thu bảo hiểm gốc lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ theo sản phẩm năm 2017

   nhóm sản phẩm bảo hiểm dành cho giáo dục và tài chính gia đình

mục đích và đặc trưng của sản phẩm

Được thiết kế với các quyền lợi đặc trưng kết hợp giữa yếu 
tố “bảo hiểm” và yếu tố “tích lũy tài chính”, các sản phẩm 
hỗn hợp truyền thống của Bảo Việt Nhân Thọ đem đến cho 
khách hàng sự bảo vệ toàn diện trước các rủi ro trong cuộc 
sống đồng thời giúp khách hàng hoạch định kế hoạch tài 
chính hiệu quả cho tương lai. 

sản phẩm tiêu biểu

Sản phẩm An Sinh Giáo Dục: phục vụ các đối tượng trẻ em 
từ 0-15 tuổi, đảm bảo tương lai con trẻ, giúp thực hiện mục 
tiêu giáo dục và lập nghiệp cho con trẻ từ khi sinh ra cho 
đến tuổi trưởng thành bằng cách hỗ trợ tài chính giúp giảm 
bớt áp lực cho cha mẹ trong bối cảnh học phí có xu hướng 
ngày càng tăng, bảo vệ tài chính và chia sẻ kịp thời khi xảy 
ra rủi ro cho cả trẻ em hoặc cha mẹ.

Sản phẩm An Bình Thịnh Vượng bảo vệ khách hàng trước thực trạng bệnh lý nghiêm trọng đang ngày càng phổ biến, 
đặc biệt thường xảy ra với những đối tượng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Việc tham gia sản phẩm bảo hiểm này giúp 
khách hàng giảm bớt gánh nặng tài chính thông qua việc hỗ trợ những khoản chi phí lớn để điều trị bệnh và phục hồi 
sức khỏe.

giá trị bằng tiền của sản phẩm

Doanh thu sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 35% cơ cấu tổng doanh thu, đạt 6.109 tỷ đồng.

   bảo hiểm hưu trí tự nguyện

mục đích và đặc trưng của sản phẩm

Được thiết kế nhằm bổ sung phúc lợi cho các cá nhân từ độ 
tuổi nghỉ hưu, giúp khách hàng chủ động nguồn tài chính khi 
về già, đặc biệt trong giai đoạn, chính sách lương hưu, bảo 
hiểm xã hội có tiềm ẩn nhiều thay đổi khi việc cân đối thu chi 
luôn là áp lực của nhà nước. Sản phẩm cung cấp quyền lợi 
bảo hiểm trước các rủi ro trong cuộc sống kết hợp với lương 
hưu định kỳ, từ đó bổ sung cho bảo hiểm hưu trí bắt buộc, 
tạo nên một hệ thống an sinh xã hội tương đối toàn diện, đầy 
đủ, đa dạng, đáp ứng cơ bản nhu cầu bảo hiểm hưu trí của 
người lao động thuộc mọi thành phần kinh tế.

sản phẩm tiêu biểu

Hưu Trí Vững Nghiệp (dành cho khách hàng nhóm) và Hưu 
Trí An Khang (dành cho khách hàng cá nhân)

giá trị bằng tiền của sản phẩm 

Doanh thu sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,85% tổng doanh thu, đạt 149 tỷ đồng.

NIỀM TIN VỮNG CHĂC, CAM KẾT VỮNG BỀN

HOTLINE 1900 558899
NHÁNH SỐ 5 

EMAIL baovietnhantho@baoviet.com.vn
WEBSITE www.baovietnhantho.com.vn

An Sinh Giáo Dục
Cho yêu thương đón hiền tài

6,109

4,732

62 149

11.212

8,662

Bảo hiểm hỗn hợp Bảo hiểm hưu trí Khác

2016 2017

17.512

Bảo hiểm Nông nghiệp

764613

1.210

1,552

5,718

4,731

Bảo hiểm cháy và tài sản Bảo hiểm Con người Khác

2016 2017

Đơn vị: tỷ đồng

2016

Bảo hiểm hỗn hợp

Bảo hiểm hư trí

Khác

64% 64%

35%

1%

1%

35%

2017

2016

Bảo hiểm hỗn hợp

Bảo hiểm hư trí

Khác

64% 64%

35%

1%

1%

35%

2017

2016

Bảo hiểm hỗn hợp

Bảo hiểm hư trí

Khác

64% 64%

35%

1%

1%

35%

2017

2016

Bảo hiểm hỗn hợp

Bảo hiểm hư trí

Khác

64% 64%

35%

1%

1%

35%

2017

sản phẩm dịch vụ vì lợi ích xã hội
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BẢNG TUÂN THỦ 

Bảo Việt thực hiện báo cáo này trước tiên là phục vụ cho chính doanh nghiệp trong việc triển khai chiến lược phát 
triển bền vững. Chỉ khi mỗi thành viên của Bảo Việt nhận thức và hiểu rõ cần phải làm gì về vấn đề này, từ đó đưa vào 
hành động cụ thể thì chiến lược phát triển bền vững mới được thực hiện thành công.

Hướng dẫn GRI phiên bản GRI Sustainability Reporting Standards là bản đánh giá toàn diện và mới nhất về hoạt động 
bền vững của doanh nghiệp, đồng thời công bố chi tiết hơn về nhóm 3 vấn đề chính Kinh tế - Môi trường – Xã hội, 
chính vì vậy Bảo Việt đã chủ động nghiên cứu và áp dụng cho Báo cáo phát triển bền vững thực hiện từ năm 2017”. 

Báo cáo này bao gồm các Công bố thông tin theo tiêu chuẩn Chung, theo 3 tiêu chuẩn Kinh tế - Môi trường – Xã hội  
và các công bố bổ sung của GRI cho ngành Dịch vụ Tài chính

BẢNG TUÂN THỦ GRI sTaNdaRds

GRI THôNG TIN côNG Bố NộI dUNG TRoNG Báo cáo TRaNG

GRI 100: côNG Bố THôNG TIN THEo TIÊU cHUẨN cHUNG

THôNG TIN doaNH NGHIệp

102-1 Tên Tổ chức Tổng quan về báo cáo 16

102-2 Các hoạt động, nhãn hiệu, sản phẩm và dịch vụ

Tổng quan về Bảo Việt 58

102-3 Địa điểm của trụ sở chính

102-4 Các địa điểm hoạt động 

102-5 Quyền sở hữu và hình thức pháp lý

102-6 Các thị trường phục vụ 

102-7 Quy mô của tổ chức 

102-8 Thông tin về nhân viên và người lao động khác

102-9 Chuỗi cung ứng
Lồng ghép tính bền vững trong chuỗi cung ứng, cải 

tiến quy trình lựa chọn nhà cung cấp 
148

102-10 Những thay đổi đáng kể đối với tổ chức và 
chuỗi cung ứng của tổ chức

102-11 Phương pháp hoặc nguyên tắc phòng ngừa Quản trị phát triển bền vững 80

102-12 Các sáng kiến bên ngoài Sự tham gia của các bên liên quan trong chính 

sách và hoạt động của Bảo Việt
116

102-13 Quyền hội viên trong các hiệp hội

cHIếN lược

102-14 Tuyên bố của người ra quyết định cấp cao Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị 24

102-15 Các tác động, rủi ro và cơ hội chính Cơ hội, thách thức và rủi ro đến năm 2020             28

Đạo Đức và TíNH cHíNH TRực

102-16
Các giá trị, nguyên tắc, tiêu chuẩn và chuẩn mực 

của hành vi
Đạo đức và tính chính trực 74

102-17
Cơ chế tư vấn và báo cáo các mối quan ngại về 

đạo đức

GRI THôNG TIN côNG Bố NộI dUNG TRoNG Báo cáo TRaNG

qUẢN TRỊ

102-18 Cơ cấu quản trị Cơ cấu quản trị tập đoàn 64

102-19 Ủy nhiệm thẩm quyền 
Đạo đức và tính chính trực 74

102-20 Trách nhiệm của cấp điều hành đối với các chủ 
đề kinh tế, môi trường và xã hội

102-21
Tham vấn các bên liên quan về các chủ đề kinh 

tế, môi trường và xã hội
Gắn kết với các bên liên quan 114

102-22
Thành phần của cấp quản lý cao nhất và các ủy 

ban Vai trò và trách nhiệm của các bên trong vấn đề 

quản trị về phát triển bền vững 85102-23 Chủ tịch của cấp quản lý cao nhất

102-24 Bổ nhiệm và lựa chọn cấp quản lý cao nhất

102-25 Xung đột lợi ích
Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Kiểm 

soát và Ban điều hành
90

102-26
Vai trò của cấp quản lý cao nhất trong việc thiết 

lập các mục đích, giá trị vàchiến lược Vai trò và trách nhiệm của các bên trong vấn đề 

quản trị về phát triển bền vững 85102-27 Kiến thức tổng hợp của cấp quản lý cao nhất

102-28
Đánh giá hiệu quả hoạt động của cấp quản lý 

cao nhất

102-29
Nhận diện và quản lý các tác động về mặt kinh 

tế, môi trường và xã hội

Các ảnh hưởng từ xu hướng phát triển bền vững 

tới Bảo Việt
34

102-30 Hiệu quả của quy trình quản lý rủi ro
Quản trị phát triển bền vững 80

102-31 Rà soát các chủ đề kinh tế, môi trường và xã hội

102-32
Vai trò của cấp quản lý cao nhất trong lập báo 

cáo phát triển bền vững

Nhóm thường trực về phát triển bền vững tại 

Bảo Việt
94

102-33 Truyền đạt các mối quan ngại cấp bách Sự tham gia của các bên liên quan trong chính 

sách và hoạt động của Bảo Việt
116

102-34 Bản chất và tổng số các mối quan ngại cấp bách

102-35 Chính sách về thù lao

Chính sách thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát 

trong năm 2017 92

102-36 Quy trình xác định thù lao

102-37 Sự tham gia của bên liên quan vào thù lao

102-38 Tổng tỷ lệ thù lao hàng năm

102-39
Tỷ lệ của phần trăm gia tăng trong tổng thù lao 

hàng năm

sự THam GIa cỦa BÊN lIÊN qUaN

102-40 Danh sách các nhóm bên liên quan Gắn kết với các bên liên quan 114

102-41 Các thỏa ước thương lượng tập thể
Quyền tham gia công đoàn và thương lượng  

tập thể
198
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BẢNG TUÂN THỦ 

THôNG lệ Báo cáo

102-45
Các đơn vị được bao gồm trong báo cáo tài 

chính hợp nhất 

Tổng quan về báo cáo 16

102-46 Xác định nội dung báo cáo và phạm vi chủ đề

102-47 Danh sách các chủ đề trọng yếu

102-48 Trình bày lại thông tin

102-49 Các thay đổi trong báo cáo

102-50 Kỳ báo cáo

102-51 Ngày của báo cáo gần nhất

102-52 Chu kỳ báo cáo

102-53 Đầu mối liên hệ cho các thắc mắc về báo cáo

102-54 Tuyên bố lập báo cáo tuân theo Tiêu chuẩn GRI

102-55 Mục lục GRI

102-56 Bảo đảm độc lập của bên thứ ba

GRI 200: côNG Bố THôNG TIN THEo TIÊU cHUẨN KINH Tế

GRI 201: HIệU qUẢ HoạT ĐộNG KINH Tế

201-1 Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân phối  Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra 130

201-2
Các tác động tài chính và các rủi ro và cơ hội 

khác do biến đổi khí hậu

Rủi ro và cơ hội của biến đổi khí hậu đối với hoạt 

động kinh doanh 40

201-3
Các nghĩa vụ đáp ứng chế độ phúc lợi đã quy 

định và các chương trình hưu trí khác 
Chế độ lương và phúc lợi gắn kết người lao động 133

GRI 202: sự HIệN dIệN TRÊN THỊ TRườNG

202-1
Tỷ lệ của mức lương khởi điểm theo giới tính so 

với mức lương tối thiểu của vùng
Sự hiện diện trên thị trường 134

202-2
Tỷ lệ quản lý cấp cao thuê từ cộng đồng địa 

phương
Quyền của người bản địa 204

GRI 203: Tác ĐộNG KINH Tế GIáN TIếp

203-2 Tác động kinh tế gián tiếp đáng kể Tác động kinh tế gián tiếp 136

GRI 204: THôNG lệ mUa sắm

204-1 Chuỗi giá trị bền vững Xây dựng chuỗi giá trị bền vững 141

GRI THôNG TIN côNG Bố NộI dUNG TRoNG Báo cáo TRaNG

204-2
Các tiêu chí môi trường xã hội và quản trị trong 

các dự án đầu tư

Gắn kết tiêu chí môi trường xã hội và quản trị 

trong các dự án đầu tư
150

204-3
Các tiêu chí môi trường xã hội và quản trị trong 

chuỗi cung ứng, lựa chọn nhà cung cấp 

Lồng ghép tính bền vững trong chuỗi cung ứng, 

cải tiến quy trình lựa chọn nhà cung cấp
148

GRI 205: cHốNG THam NHũNG

205-2 Truyền thông và đào tạo về các chính sách và 
quy trình chống tham nhũng

Truyền thông và đào tạo về các chính sách và 

quy trình chống tham nhũng
152

205-3 Các vụ việc tham nhũng đã xác nhận và hành 
động đã thực hiện 

Các vụ việc tham nhũng đã xác nhận và hành 

động đã thực hiện
152

GRI 206: HàNH vI cHốNG cạNH TRaNH

206-1 Hành động pháp lý đối với hành vi chống cạnh 
tranh, thực hành độc quyền và chống độc quyền

Biện pháp phòng chống hành vi cạnh tranh 
không lành mạnh 155

GRI 300: côNG Bố THôNG TIN THEo TIÊU cHUẨN môI TRườNG

GRI 302: NăNG lượNG

302-1 Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức

Theo dõi và kiểm soát năng lượng tiêu thụ 163302-2 Tiêu thụ năng lượng ngoài tổ chức

302-3 Thâm dụng năng lượng 

302-4 Giảm tiêu hao năng lượng 

Giải pháp giám sát và kiểm soát tiêu thụ năng lượng 164
302-5 Giảm nhu cầu năng lượng của sản phẩm và dịch vụ

GRI 305: pHáT THẢI, NưỚc THẢI, cHẤT THẢI  

305-1 Phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp (Phạm vi 1) 

Phát thải, nước thải và chất thải 166

305-2 Phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp từ năng 
lượng (Phạm vi 2) 

305-3 Phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp khác 
(Phạm vi 3) 

305-4 Thâm dụng phát thải khí nhà kính (GHG) 

305-5 Phát thải các chất phá hủy tầng ô-zôn (ODS)

305-6 Phát thải khí NOX, SOX, và các phát thải khí 
đáng kể khác

GRI 307: TUÂN THỦ về môI TRườNG 

307-1 Không tuân thủ pháp luật và các quy định về 
môi trường Tuân thủ về Môi trường 170

GRI THôNG TIN côNG Bố NộI dUNG TRoNG Báo cáo TRaNG

102-42 Nhận diện và lựa chọn các bên liên quan Gắn kết với các bên liên quan 114

102-43
Phương pháp tiếp cận đối với sự tham gia của 

bên liên quan
Gắn kết với các bên liên quan 115

102-44 Các mối quan ngại và chủ đề chính được nêu lên
Sự tham gia của các bên liên quan trong chính 

sách và hoạt động của Bảo Việt
116
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BẢNG TUÂN THỦ 

GRI 400: côNG Bố THôNG TIN THEo TIÊU cHUẨN Xã HộI

GRI 401: vIệc làm

401-1 Số lượng nhân viên thuê mới và tỷ lệ thôi việc Tuyển dụng, thu hút lao động trẻ trong bối cảnh mới 179

401-2

Phúc lợi cung cấp cho nhân viên toàn thời gian 

không dành cho nhân viên tạm thời hoặc bán 

thời gian

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 182

401-3 Nghỉ thai sản 
Chế  độ nghỉ thai sản dành cho lao động nữ và 

lao động nam
185

GRI 403: aN ToàN và sức KHỏE NGHề NGHIệp

403-1

Đại diện của người lao động trong các liên ủy ban 

an toàn và sức khỏe nghề nghiệp chính thức giữa 

ban lãnh đạo và người lao động 

Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn Bảo Việt đại diện 

cho người lao động trong các liên ủy ban an toàn 

và sức khỏe nghề nghiệp chính thức giữa ban 

lãnh đạo và người lao động.

182

403-2

Loại thương tích và tỷ lệ thương tích, bệnh nghề 

nghiệp, ngày công bị mất, tình trạng vắng mặt 

và số vụ tử vong liên quan đến công việc Bảo Việt ghi nhận không có các trường hợp 

thương tích, bệnh nghề nghiệp, tử vong liên 

quan đến công việc.

182

403-3
Người lao động có tỷ lệ cao hoặc có nguy cơ cao 

mắc các bệnh liên quan đến nghề nghiệp

403-4 Các chủ đề về sức khỏe và an toàn được đề cập 
trong thỏa thuận chính thức với công đoàn

Chính sách chăm sóc sức khỏe người lao động 
và người thân 183

GRI 404: GIáo dục và Đào Tạo 

404-1 Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi 
nhân viên 

Đầu tư cho hoạt động đào tạo 187

404-2
Các chương trình nâng cao kỹ năng cho nhân 

viên và chương trình hỗ trợ chuyển tiếp

404-3 Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá định 
kỳ hiệu quả công việc và phát triển nghề nghiệp 

Cơ cấu nhân viên được đánh giá hiệu quả làm 
việc năm 2017 195

GRI 405: sự Đa dạNG và cơ HộI BìNH ĐẳNG 

405-1 Sự đa dạng của cấp quản lý và nhân viên Cơ cấu lao động cấp quản lý và nhân viên 191

405-2 Tỷ lệ lương cơ bản và thù lao của phụ nữ so với 
nam giới Kết quả điều chỉnh lương năm 2017 196

GRI 406: KHôNG pHÂN BIệT ĐốI Xử 

406-1 Các vụ việc phân biệt đối xử và các hành động 
khắc phục đã thực hiện 

Các vụ việc phân biệt đối xử và các hành động 
khắc phục đã thực hiện 197

GRI 407: Tự do lập HộI/ qUyềN THam GIa côNG ĐoàN và THươNG lượNG Tập THể 

GRI THôNG TIN côNG Bố NộI dUNG TRoNG Báo cáo TRaNG

407-1
Các hoạt động và các nhà cung cấp mà ở đó quyền 
tự do lập hội/ quyền tham gia công đoàn và thương 
lượng tập thể có thể gặp rủi ro 

Bảo Việt ghi nhận không có các trường hợp 
không được thực hiện quyền tham gia công 
đoàn và thương lượng tập thể.

198

GRI 408: lao ĐộNG TRẻ Em 

408-1 Các hoạt động và nhà cung cấp có rủi ro đáng kể 
về các vụ việc lao động trẻ em 

Bảo Việt không sử dụng lao động là trẻ em để tham 
gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 205

GRI 409: lao ĐộNG cưỡNG Bức Hoặc BắT BUộc 

409-1 Các hoạt động và nhà cung cấp có rủi ro đáng kể 
về các vụ việc lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc 

Bảo Việt không có trường hợp lao động nào bị 
ngược đãi, bị cưỡng bức, bị phân biệt đối xử 
hoặc bị bắt buộc. 

205

GRI 411: qUyềN cỦa NGườI BẢN ĐỊa 

411-1 Các vụ vi phạm liên quan đến quyền của người 
bản địa 

Bảo Việt ghi nhận không có  các biên bản/thông 
báo nào liên quan đến việc vi phạm luật phá và 
quy định liên quan đến quyền của người bản địa.

204

GRI 413: cộNG ĐồNG ĐỊa pHươNG 

413-1
Những hoạt động có sự tham gia của cộng đồng 
địa phương, đánh giá tác động và các chương 
trình phát triển 

Đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng 207

413-2
Những hoạt động có thể tác động tiêu cực hoặc 
đã gây tác động tiêu cực đáng kể với cộng đồng 
địa phương 

Đánh giá hiệu quả các dự án cộng đồng
217

GRI 416: aN ToàN và sức KHỏE cỦa KHácH HàNG 

416-1 Đánh giá tác động về sức khỏe và an toàn của 
các phân loại sản phẩm hoặc dịch vụ 

Bảo Việt ghi nhận không có  các trường hợp sức 

khỏe và an toàn của người lao động, khách hàng 

bị ảnh hưởng khi sử dụng dịch vụ của doanh 

nghiệp.

218

416-2
Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến tác 
động sức khỏe và an toàn củacác sản phẩm và 
dịch vụ

GRI 417: TIếp THỊ và NHãN HIệU 

417-1 Các yêu cầu đối với thông tin nhãn hiệu, sản phẩm 
và dịch vụ Quản lý thương hiệu Bảo Việt 227

417-2 Vụ việc không tuân thủ liên quan đến thông tin 
nhãn hiệu, sản phẩm và dịch vụ Bảo Việt ghi nhận không có  các trường hợp vi 

phạm về thông tin nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ, 

truyền thông tiếp thị.

227

417-3  Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến truyền 
thông tiếp thị 

GRI 419: TUÂN THỦ về KINH Tế Xã HộI

419-1
Các vụ việc liên quan đến việc vi phạm luật pháp/
quy định trong lĩnh vực kinh tế và xã hội.

Bảo Việt, bao gồm các công ty thành viên, ghi 
nhận không có các biên bản/thông báo nào liên 
quan đến việc vi phạm luật pháp/quy định trong 
lĩnh vực kinh tế và xã hội.

205

GRI THôNG TIN côNG Bố NộI dUNG TRoNG Báo cáo TRaNG
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GRI THôNG TIN côNG Bố NộI dUNG TRoNG Báo cáo TRaNG

BIệN pHáp qUẢN lý ĐốI vỚI Tác ĐộNG cỦa sẢN pHẨm và dỊcH vụ TRoNG NGàNH 
dỊcH vụ TàI cHíNH

1. daNH mục sẢN pHẨm 

FS1

Các chính sách liên quan tới môi trường 

và xã hội được áp dụng cho các đơn vị 

kinh doanh cụ thể

Gắn kết 17 mục tiêu phát triển bền vững của thế 

giới với hoạt động phát triển bền vững của Bảo 

Việt.

 18

FS2

Quy trình đánh giá và rà soát rủi ro môi 

trường và xã hội trong các đơn vị kinh 

doanh cụ thể

Quán lí rủi ro hướng đến phát triển bền vững  104

FS3

Quy trình theo dõi việc khách hàng triển 

khai và tuân thủ các yêu cầu về môi 

trường và xã hội được đưa vào các thỏa 

thuận/hợp đồng giao dịch 

Chúng tôi không đưa các quy định liên quan 

đến môi trường, xã hội trong Hợp đồng bảo 

hiểm cho khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, đối 

với khách hàng tổ chức, chúng tôi có các ưu đãi 

riêng, khuyến khích doanh nghiệp tham gia các 

gói sản phẩm bảo hiểm dành cho cán bộ nhân 

viên, đảm bảo lợi ích cho người lao động.

FS4

Quy trình cải thiện năng lực của nhân 

viên để triển khai chính sách và quy trình 

quản lý môi trường và xã hội liên quan 

đến phần kinh doanh của mình

Bảo Việt đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử và đạo 

đức nghề nghiệp trong đó bao gồm các trách 

nhiệm đối với môi trường và xã hội; Bổ sung các 

tiêu chí ESG trong Quy trình đầu tư góp vốn cổ 

phần và Quy trình quản lý dự án. Qua đó, tăng 

cường vai trò và trách nhiệm của cán bộ nhân 

viên trong việc gắn kết yếu tố ESG trong quá 

trình triển khai nghiệp vụ 

 

FS5

Tuyên truyền đối thoại với các đối tác, 

khách hàng và nhà đầu tư về rủi ro và cơ 

hội môi trường và xã hội

Gắn kết với các bên liên quan  114

FS6

Tỷ lệ phần trăm danh mục đầu tư/dịch 

vụ đối với từng lĩnh vực kinh doanh theo 

vùng địa lý, quy mô (DN vi mô, DN nhỏ và 

vừa, DN lớn) và theo ngành

Tổng quan về Bảo Việt 160 

FS7

Giá trị (bằng tiền) của sản phẩm và dịch 

vụ được thiết kế phục vụ một lợi ích xã 

hội nhất định cho từng lĩnh vực kinh 

doanh phân theo mục đích

Giá trị mang lại cho xã hội và cộng đồng  232

BẢNG TUÂN THỦ GRI G4 

GRI THôNG TIN côNG Bố NộI dUNG TRoNG Báo cáo TRaNG

FS8

Giá trị (bằng tiền) của sản phẩm và dịch 

vụ được thiết kế phục vụ một lợi ích môi 

trường nhất định cho từng lĩnh vực kinh 

doanh phân theo mục đích

Chúng tôi không cung cấp sản phẩm dịch vụ cụ 

thể liên quan trực tiếp đến vấn đề môi trường, 

tuy nhiên, trong sản phẩm bảo hiểm nông 

nghiệp, chúng tôi phối hợp với chính quyền địa 

phương hướng người nông dân đến sản xuất an 

toàn, bền vững, giảm thiểu các chất độc hại lên 

môi trường. 

Chi tiết xem thêm tại nội dung An toàn và sức 

khỏe của khách hàng

218

2. KIểm ToáN

FS9

Phạm vi và tần suất của kiểm toán nhằm 

đánh giá việc triển khai chính sách và rủi 

ro môi trường và xã hội

Báo cáo được đảm bảo bởi Khối Kiếm toán Nội 

bộ Tập đoàn Bảo Việt
 20

3. sở HữU

FS10

Tỷ lệ phần trăm và số lượng khách hàng 

doanh nghiệp trong danh mục đầu tư 

mà tổ chức báo cáo có tiếp xúc liên quan 

đến các vấn đề về môi trường và xã hội.

Gắn kết tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị 

trong các dự án đầu tư
150 

BẢNG TUÂN THỦ 
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BẢNG THUậT NGữ vIếT TắT

1 AFYP Doanh thu khai thác mới quy năm

2 ALCO Uỷ ban Quản lý Tài sản nợ - Tài sản có

3 AUM Tổng tài sản quản lý

4 BANCASURANCE Bán chéo các sản phẩm bảo himeer qua hệ thống ngân hàng

5 BCPTBV Báo cáo phát triển bền vững

6 BCTC Báo cáo tài chính

7 BCTH Báo cáo tích hợp

8 BCTN Báo cáo thường niên

9 BH Bảo hiểm

10 BHBV, BVGI Bảo hiểm Bảo Việt

11 BKS Ban Kiểm soát

12 BVB, NHBV Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt

13 BVF, QLQBV Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

14 BVBF Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt

15 BVFED Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt

16 BVPF Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Viêt

17 BVH, TĐBV Công ty mẹ - Tập đoàn Bảo Việt

18 BVINVEST, BVI Công ty cổ phần đầu tư Bảo Việt

19 BVNT, BVL Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ

20 BVSC, CKBV, BVS Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

21 CAGR Tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm

22 CAR Tỷ lệ an toàn vốn tốn thiếu

23 CAT Mô hình đánh giá rủi ro thiên tai

24 CMCN Cách mạng công nghệ

25 CNTT Công nghệ thông tin

26 CPI Chỉ số giá tiêu dùng

27 ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông

28 ĐVTV/CTTV Đơn vị thành viên/ Công ty thành viên

29 EY Công ty kiểm toán Ernst & Young

30 EPS Lãi cơ bản trên cổ phiếu

31 ESG Môi trường, cã hội, quản trị doanh nghiệp

32 FDI Dđầu tư trực tiếp nước ngoài

33 GDP Tổng sản phẩm quốc nội

34 HĐQT/HĐTV Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên

35 HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

36 HOSE/HSX Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

37 IFC Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế

38 IR Quan hệ nhà đầu tư

39 KLGD Khối lượng giao dịch

40 KPI Chỉ tiêu hoạt động cơ bản

41 KTM Khai thác mới

42 KTNB Kiểm toán nội bộ

43 LACP Hiệp hội Truyền thông chuyên nghiệp Hoa Kỳ

44 LN Lợi nhuận

45 LNST Lợi nhuận sau thuế

46 LNTT Lợi nhuận trước thuế

47 NHNN Ngân hàng nhà nước

48 NPL Tỷ lệ nợ xấu

49 NSNN Ngân sách nhà nước

50 ODA Viện trợ phát triển chính thức

51 P/E Hệ số giá trên thu nhập của cổ phiếu

52 PVIF Giá trị lợi nhuận trong tương lai của các hợp đồng có hiệu lực

53 QLGSBH Cục Quản lý giám sát Bảo hiểm

54 QLRR Quản lý rủi ro

55 RMC Hội đồng Quản lý rủi ro

56 ROA Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản

57 ROE Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

58 SCIC Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước

59 SDGs Các mục tiêu phát triển bền vững của thế giới

60 SP Sản phẩm

61 TCT Tổng Công ty

62 TNHH/CTCP Trách nhiệm hữu hạn/ Công ty cổ phẩn

63 TTCK Thị trường chứng khoán

64 TTLK Trung tâm lưu ký chứng khoán

65 UBKT Uỷ ban Kiểm toán

66 UNCKNN Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

67 UPCOM Thị trường giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết

68 VAS Báo cáo tài chính thao chuẩn mực kế toán Việt Nam

69 VBMA Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

70 VCSH Vốn chủ sở hữu

71 VĐL Vốn điều lệ

72 VNSI Cổ phiếu thuộc rổ chỉ số phát triển bền vững

73 VPĐD Văn phòng đại diện

các THUậT NGữ vIếT TắT



Những ấn bản đẹp thường được in trên giấy có nguồn gốc từ thiên nhiên. 
Sợi giấy làm từ gỗ đàn hồi và bền bỉ với thời gian. 

Báo cáo tích hợp của Bảo Việt được in trên giấy có chứng chỉ fsc. 
Bảo Việt cam kết ý thức hài hòa môi trường sống. 

Hãy cùng chúng tôi nỗ lực vì hành tinh xanh
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