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BÁO CÁO
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY TẠI TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

TRÁCH NHIỆM
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.

1
Bảo Việt tiên phong

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.

1

áp dụng các thông lệ tốt
về quản trị công ty trong
quá trình xây dựng hệ

Giá trị cốt lõi

thống quản trị nội bộ tại

Mô hình quản trị
doanh nghiệp của Bảo Việt
được thực hiện dựa trên
5 giá trị cốt lõi sau:

Tập đoàn, hướng tới mục
tiêu nâng cao chất lượng
quản trị công ty, tạo tiền

1

đề bứt phá phát triển
hoạt động kinh doanh và
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.

NGUYÊN TẮC VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA
QUẢN TRỊ CÔNG TY TẠI TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Trong những năm vừa qua, dưới sự
định hướng và chỉ đạo của Hội đồng
Quản trị, Tập đoàn Bảo Việt đã áp
dụng Bộ Nguyên tắc Quản trị Công
ty theo Thông lệ Tốt nhất dành cho
các Công ty đại chúng tại Việt Nam
(xuất bản lần đầu vào tháng 9/2019),
như một kim chỉ nam nhằm xác định
một lộ trình cải thiện các chuẩn mực
và thông lệ quản trị, giảm thiểu rủi
ro và hướng đến sự phát triển bền
vững và thịnh vượng lâu dài của
doanh nghiệp.

Tập đoàn Bảo Việt chủ động tham
chiếu Bộ Nguyên tắc 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, tiếp
cận thị trường vốn và phân bổ vốn mở
rộng hoạt động kinh doanh trên toàn
Tập đoàn.

Các Nguyên tắc quản trị tại Tập đoàn Bảo Việt
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1

2

Đảm bảo cơ cấu
quản trị hiệu quả

Đảm bảo quyền lợi
cổ đông, đối xử
công bằng giữa
các cổ đông

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH
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.

1

đạt được những mục tiêu

3

Đảm bảo vai trò,
quyền lợi của các
bên liên quan

4

5

Đảm bảo minh bạch
trong mọi hoạt động
của doanh nghiệp

Đảm bảo Hội đồng
quản trị và ban
kiểm soát lãnh đạo và
kiểm soát hoạt động
doanh nghiệp có
hiệu quả

CÔNG BẰNG
Công nhận quyền lợi của các bên có quyền lợi liên quan theo duy
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.

1

BỀN VỮNG
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.

1

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 HĐQT, Ban Kiểm
soát, Ban Điều hành…)

1

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

1

1

CHUẨN MỰC QUẢN TRỊ QUỐC TẾ
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.
PHÙ HỢP THÔNG LỆ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM
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

ÁP DỤNG THỐNG NHẤT TRÊN TOÀN TẬP ĐOÀN
Xây dựng và phát triển mô hình quản trị xuyên suốt tòan Tập đoàn nhằm đảm bảo
tính thống nhất và nhất quán trong mọi hoạt động.

BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
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TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

ESG

KHUNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Khung quản trị doanh nghiệp của Tập đoàn Bảo Việt bao gồm các cấu phần sau:

Thành phần & Cơ cấu của HĐQT
(Tham chiếu Nội dung Chương IV:
Báo cáo của HĐQT và Thù lao của HĐQT
và Ban Kiểm soát)

Hoạt động & Hiệu quả của HĐQT
Tham chiếu nội dung Chương IV:
Báo cáo của HĐQT và các Ủy ban thuộc HĐQT)

Chiến lược, Kế hoạch & Giám sát
(Tham chiếu báo cáo tại Chương II
của Báo cáo thường niên)

Các quy trình quản lý rủi ro
& Tuân thủ hiệu quả
(Tham chiếu nội dung Chương IV:
Hệ thống kiểm soát nội bộ )

Minh bạch & Công bố thông tin
(Tham chiếu nội dung tại Chương VI
Báo cáo thường niên)

Trách nhiệm của Tập đoàn Bảo Việt
(xã hội, đạo đức & môi trường)
(Tham chiếu nội dung tại Chương V
Báo cáo thường niên)
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TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG

1

•
•
•
•

Thành phần và tổ chức
Hướng dẫn và đào tạo
Thù lao cho HĐQT
Kế hoạch kế nhiệm

2

•
•
•
•
•

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

3

•
•
•
•
•

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

4

5

• Hệ thống quản lý rủi ro
• Hệ thống kiểm soát nội bộ

• Báo cáo tài chính
• Tăng cường công tác báo cáo

•
•
•
•

Quy tắc ứng xử
Đạo đức kinh doanh
Quan hệ giữa các nhân viên/ An toàn và sức khỏe
Trách nhiệm xã hội

TÍCH HỢP
TRONG QUẢN TRỊ
HƯỚNG ĐẾN
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 và
các hiện tượng thiên nhiên ngày càng cực
đoan đã khiến gia tăng tầm quan trọng của
việc ứng phó với các vấn đề liên quan đến
ESG. Nhận thức được những thách thức và
cơ hội đó, Bảo Việt đã thực hiện bổ sung các
tiêu chí ESG, đưa thêm những quy trình, tiêu
chí về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí
hậu vào trong hoạt động quản trị và vận hành
hoạt động kinh doanh của mình để đảm bảo
doanh nghiệp tăng trưởng, nhưng sự phát
triển này phải bền vững. Dưới góc nhìn của
một Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bảo
hiểm, tài chính, ngân hàng, đầu tư, chúng tôi
cũng nhận định danh mục đầu tư ESG sở hữu
ít rủi ro hơn trước các biến động môi trường xã hội, trong khi mang lại lợi suất tốt trong dài
hạn, nhất là khi các vấn đề biến đổi khí hậu
ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, Bảo Việt cũng triển khai báo cáo
tích hợp theo thông lệ quốc tế, theo đó thông
tin tài chính và phi tài chính được tổng hợp
phân tích và báo cáo theo mô hình quản lý các
nguồn lực để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp,
cổ đông, người lao động và cộng đồng.
Trong định hướng phát triển bền vững, Bảo
Việt đã tuyên bố sự cam kết của Lãnh đạo cấp
cao (từ cấp HĐQT, Ban Điều hành) về việc đảm
bảo thực hiện 3 mục tiêu kinh tế - xã hội và
môi trường (ESG) trong Chiến lược phát triển
của Bảo Việt. Định hướng chiến lược này được
hiện thực hóa thông qua việc xây dựng mục
tiêu cụ thể cho từng 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).

Đánh giá năng lực và cách thức triển khai
liên quan đến phát triển bền vững
Bảo Việt triển khai định hướng phát triển bền vững từ Lãnh đạo cấp cao
đến các 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.
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.
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.

BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
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TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
DỰA TRÊN THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ THUỘC BỘ NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ
CÔNG TY THEO THÔNG LỆ TỐT NHẤT DÀNH CHO CÁC CÔNG TY
ĐẠI CHÚNG TẠI VIỆT NAM
ĐÁNH GIÁ CHUNG
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 nhằm thúc đẩy cải thiện thực tiễn quản trị tại

Bảo Việt và nâng cao nhận thức của các cán bộ quản lý và
cán bộ nhân viên trong hệ thống Bảo Việt về các thông lệ
quản trị công ty tốt. Các chuẩn mực về Quản trị công ty theo
quy định tại ACGS đã được Bảo Việt tham chiếu trong quá
trình xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp của mình.

Đánh giá chung về thực hành quản trị công ty trong năm 2021
của Tập đoàn Bảo Việt được ghi nhận như sau:
Thực hành tốt

Tiêu chí

Kết quả
đánh giá

Giải thích kết quả

• Công bố thông báo họp và các tài liệu liên quan song ngữ Anh - Việt trên website
Thông báo và tài liệu họp
ĐHĐCĐ

Quyền của cổ đông

Biểu quyết vắng mặt

Cổ đông căn cứu các tài liệu Đại hội được đăng tải trên website để biểu quyết các
vấn đề có liên quan và gửi về Tập đoàn Bảo Việt trước Đại hội, các biểu quyết này
của cổ đông được coi là hợp lệ và được tính vào số phiếu tán thành/không tán
thành/không có ý kiến khi kiểm phiếu tại Đại hội;

Chi trả cổ tức cho cổ đông

Đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông trong vòng 30 ngày kể từ ngày HĐQT ra Nghị
quyết về chi trả cổ tức và trong vòng 06 tháng kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên.

Cung cấp Thông báo họp và
Tài liệu họp ĐHĐCĐ

Đã cung cấp cơ sở, thông tin và giải trình cho mỗi mục trong dự thảo nghị quyết
cần được cổ đông thông qua trong tài liệu ĐHĐCĐ.

Đề cử và bầu cử thành viên
HĐQT

Cổ đông có quyền đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị bất kể là cổ đông
lớn hay cổ đông thiểu số.

Tham dự ĐHĐCĐ của HĐQT,
Ban Điều hành, Ban Kiểm
soát và cổ đông

Biên bản ĐHĐCĐ công bố đầy đủ về sự tham gia của HĐQT, Ban Điều hành, Ban
Kiểm soát. Tập đoàn Bảo Việt cũng khuyến khích sự tham gia của các cổ đông, đặc
biệt là cổ đông tổ chức.

Công bố đầy đủ trong tài liệu ĐHĐCĐ và Báo cáo thường niên.

Chất lượng và thời gian công
bố tài liệu ĐHĐCĐ bằng tiếng
Anh

Thông báo và tài liệu ĐHĐCĐ gần nhất đã được dịch đầy đủ sang tiếng Anh và công
bố vào cùng ngày với tài liệu tiếng Việt.
Công ty chưa có quy định yêu cầu phải có một tiểu ban bao gồm các thành viên
HĐQT độc lập rà soát GDBLQ trọng yếu/quan trọng để xác định liệu những giao
dịch đó có phục vụ lợi ích tốt nhất của công ty và cổ đông.

Giao dịch bên liên quan của
thành viên HĐQT và cán bộ
quản lý cấp cao.

thông qua, phản đối và phiếu trống cho mỗi nội dung nghị quyết.
Thời hạn công bố tài liệu họp
ĐHĐCĐ
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TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG

Tài liệu họp ĐHĐCĐ chưa được công bố đầy đủ 21 ngày trước ngày họp.

Công ty có chính sách yêu cầu thành viên HĐQT không tham gia họp HĐQT trong
các cuộc họp về các hoạt động, giao dịch mà thành viên đó có xung đột lợi ích
trong Điều lệ, Quy chế nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT
Công ty quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị yêu cầu thành viên HĐQT công bố
lợi ích có liên quan trong các giao dịch và mọi xung đột lợi ích với công ty.

VỀ VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Báo cáo phát triển bền vững

trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội; Biên bản ghi nhận tất cả các câu hỏi
của cổ đông và trả lời của Chủ tịch Đoàn trong phần thảo luận tại Đại hội;

• Nghị quyết ĐHĐCĐ bao gồm đầy đủ các nội dung kết quả biểu quyết: số phiếu

• Cung cấp đầy đủ cơ sở, thông tin và giải trình cho các vấn đề trình ĐHĐCĐ thông

Công bố thông tin về ứng viên
HĐQT, chính sách chi trả cổ tức

• Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ được công bố thông tin song ngữ Anh - Việt
Công bố Biên bản và Nghị
quyết ĐHĐCĐ

của Bảo Việt;
qua tại Đại hội;

VỀ QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
Cổ đông được tham gia vào quá trình phê duyệt và thông qua Điều lệ của Tập đoàn
Bảo Việt; phát hành cổ phiếu của Tập đoàn; bầu HĐQT và Kiểm soát viên; thông qua
các vấn đề nghị sự thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Giải thích kết quả

VỀ ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG VỚI CỔ ĐÔNG

Thực hành chưa tốt/các lĩnh vực cần cải thiện

Tiêu chí

Kết quả
đánh giá

Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục triển khai kiểm toán/đảm bảo Báo cáo Báo cáo phát triển
bền vững 06 năm liên tiếp (từ năm 2016-2021) bởi Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ Tập
đoàn. Các khuyến nghị của Kiểm toán nội bộ đã được cải thiện qua các năm, đảm
bảo độ tin cậy của thông tin cung cấp trong báo cáo.

• Tập đoàn công bố chính sách và thực hành trong việc tương tác với cộng đồng
Tương tác với cộng đồng,
trách nhiệm xã hội, và chính
sách cho nhân viên

nơi công ty hoạt động, bảo đảm chuỗi giá trị của công ty thân thiện với môi
trường và phù hợp với việc thúc đẩy phát triển bền vững.

• Công bố chính sách và thực hành, nỗ lực về sức khỏe, an toàn, phúc lợi và
chương trình đào tạo cho nhân viên.

BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
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TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Thực hành tốt

Thực hành chưa tốt/các lĩnh vực cần cải thiện

Tiêu chí

Kết quả
đánh giá

Giải thích kết quả

Tiêu chí

VỀ VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN
Tập đoàn cung cấp thông tin liên hệ trên website của công ty và Báo cáo Thường
niên để các bên có quyền lợi liên quan (như: khách hàng, nhà cung cấp, công
chúng...) có thể sử dụng để lên tiếng về lo ngại và/hoặc khiếu kiện về những vi
phạm có thể xảy ra đối với quyền lợi của họ.

Vai trò, trách nhiệm của
thành viên HĐQT và quy định
về quản trị công ty

Hệ thống /quy trình khiếu nại
về hành vi không hợp pháp (
Whistle -blowing system)

Bảo Việt đã xây dựng, ban hành, và công bố trên website Quy tắc ứng xử và đạo đức
nghề nghiệp, Quy chế phòng chống tham nhũng để định hướng văn hóa doanh
nghiệp, chống các hành vi không hợp pháp hoặc không phù hợp đạo đức. Ban Tổ
chức Nhân sự, Khối Quản lý Hoạt động là đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận các
khiếu nại về các hành vi này.

Vai trò thành viên HĐQT tại
các doanh nghiệp niêm yết
khác

Đã xây dựng và công bố chi tiết trong Báo cáo phát triển bền vững hàng năm.

Chính sách khen thưởng gắn
với hiệu quả hoạt động của
công ty trong dài hạn

Tập đoàn đã thực hiện phát hành ESOP cho cán bộ nhân viên với thời gian hạn
chế chuyển nhượng trong 03 năm (05/2018-05/2021), tăng cường sự gắn kết của
Người lao động và tri ân sự đóng góp của Người lao động đối với hoạt động kinh
doanh của Bảo Việt.

thường niên 2022
Tính độc lập của thành viên
HĐQT

cho các cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước về tình hình hoạt động kinh
doanh, báo cáo tài chính và báo cáo thường niên có thể được tải về, báo cáo và
tài liệu ĐHĐCĐ, tài liệu về quản trị công ty (Điều lệ, Quy chế Quản trị, Quy tắc ứng
xử và đạo đức nghề nghiệp).
Công bố các thông báo cáo chí có liên quan đến chiến lược và kết quả hoạt động
kinh doanh của Tập đoàn.
Bảo Việt đã tổ chức 02 Hội nghị Chuyên gia phân tích trong năm 2021 vào tháng
8 và tháng 11 (qua hình thức zoom, virtual conference) để trao đổi, chia sẻ và lắng
nghe ý kiến của các chuyên gia phân tích đối về thị trường và hoạt động kinh
doanh của Bảo Việt.

• Không tổ chức cuộc họp giữa các thành viên HĐQT không điều hành mà không

• Đã thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT theo khuyến nghị của ACGS (bao gồm
Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm, Ủy ban Kiểm toán), có bộ phận Kiểm tra - Kiểm toán
nội bộ.

• Chất lượng của Báo cáo thường niên: cung cấp đầy đủ các thông tin về doanh

Đã cung cấp thông tin chi tiết đối với các giao dịch bên liên quan trọng yếu và giao
dịch cổ phiếu của người trong Tập đoàn tại các thời điểm phát sinh hợp đồng/giao
dịch theo Nghị quyết của HĐQT trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo cáo
tài chính, Báo cáo quản trị công ty và trên Báo cáo thường niên.

• Chủ tịch HĐQT không phải thành viên độc lập HĐQT.
có mặt các thành viên điều hành trong năm để đánh giá các mặt hoạt động liên
quan đến hoạt động điều hành doanh nghiệp.

• Quy chế hoạt động của các Ủy ban và tình hình tham dự cuộc họp của các thành
Các Ủy ban trực thuộc HĐQT

viên Ủy ban được công bố trong Báo cáo thường niên.

• Sự tham gia của các thành viên độc lập HĐQT trong các Ủy ban còn hạn chế.
Chủ nhiệm các Ủy ban thuộc HĐQT không phải là thành viên độc lập HĐQT.

• Các Ủy ban họp chủ yếu thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản, không
tiến hành họp trực tiếp.

• Cung cấp thông tin định kỳ và bất thường (trong vòng 24 giờ kể từ khi phát sinh)

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG

họp.

• Chưa có thành viên HĐQT độc lập. Đã có kế hoạch bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ

• Đăng tải các thông tin cập nhật song ngữ Anh - Việt.

12

vụ trong HĐQT ở các công ty niêm yết khác ngoài Tập đoàn.

báo cáo thường niên.

ty, hệ thống công ty con, công ty liên kết của Bảo Việt và các thông tin tài chính
và phi tài chính trên Báo cáo thường niên của Bảo Việt.
nghiệp, đạt nhiều giải trong nước và quốc tế về bình chọn Báo cáo thường niên
và báo cáo phát triển bền vững.

Hội nghị /Hội thảo chuyên gia
phân tích/nhà đầu tư

thể nắm giữ đồng thời tại những công ty khác tại Quy chế Quản trị Tập đoàn.

• Tập đoàn không có thành viên HĐQT điều hành nào đang nắm giữ hơn 2 chức

• Tài liệu họp HĐQT được cung cấp cho các thành viên HĐQT 5 ngày trước ngày
Cuộc họp HĐQT

• Bảo Việt cung cấp đầy đủ các thông tin về cổ đông, về cấu trúc sở hữu của Công

Họp báo và thông cáo
báo chí

• Tập đoàn quy định giới hạn tối đa năm vị trí HĐQT mà một thành viên HĐQT có

• Đã công bố thông tin về việc tham dự họp HĐQT của từng thành viên HĐQT trên

VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH

Website

Quy định chi tiết tại Điều lệ, Quy chế Quản trị công ty.

• HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp trong năm 2021.

Các thực hành, qui trình và
thủ tục lựa chọn nhà cung
cấp/ nhà thầu, bảo vệ quyền
lợi của chủ nợ

Công bố thông tin về
GDBLQ và giao dịch
cổ phiếu của người trong
công ty thực hiện

Giải thích kết quả

VỀ TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông tin liên lạc
cho cổ đông

Báo cáo thường niên

Kết quả
đánh giá

• Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm và HĐQT đã thực hiện đánh giá hoạt động của
Đánh giá thành viên HĐQT và
các Ủy ban thuộc HĐQT

HĐQT, Ủy ban thuộc HĐQT và từng thành viên HĐQT dựa trên các tiêu được
HĐQT thông qua tại Quy chế hoạt động của HĐQT.

• Kết quả đánh giá đã được công bố trên Báo cáo thường niên.
Chương trình định hướng cho
các thành viên HĐQT mới và
quy hoạch các vị trí lãnh đạo
cấp cao

• Thiếu các thông tin công bố liên quan đến xây dựng quy hoạch kế nhiệm cho vị
trí TGĐ và Quản lý chủ chốt;

• Chưa xây dựng các chương trình định hướng và đào tạo dành riêng cho thành
viên HĐQT mới.

BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
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TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

KẾ HOẠCH TRUNG VÀ DÀI HẠN

MỘT SỐ ĐIỂM BẢO VIỆT CẦN TIẾP TỤC CẢI THIỆN ĐỂ NÂNG CAO
THỰC HÀNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Với mục tiêu tiên phong áp dụng và từng bước tiệm cận các chuẩn mực về quản trị công ty của khu vực và trên thế giới,
trong thời gian tới Bảo Việt cần tiếp tục thực hiện một số công tác sau liên quan đến quản trị công ty:

Tăng cường Trách nhiệm của HĐQT

1

Xây dựng lộ trình cụ thể để tiệm cận yêu cầu về tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT theo
thông lệ quản trị tốt nhất và quy định pháp luật Việt Nam.

KẾ HOẠCH NGẮN HẠN
Cải thiện các chuẩn mực liên quan đến “Công bố thông tin và minh bạch”,
và tăng cường “Vai trò của các Bên liên quan”, cụ thể:

Tăng cường sự tham gia của các thành viên độc lập trong các Ủy ban thuộc HĐQT nâng cao hiệu
quả hoạt động của các Ủy ban để tư vấn, tham mưu cho HĐQT; tăng cường tính độc lập của các
Ủy ban thuộc HĐQT.

Tiếp tục duy trì việc tuân thủ các quy định về công bố và minh bạch thông tin theo yêu cầu tại
Thông tư 96/2015/TT-BTC về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Thông tư 116/2020/
TT-BTC về quản trị công ty đại chúng và các chuẩn mực tại thẻ điểm quản trị công ty khu vực
ASEAN; phấn đấu thực hiện tốt hơn các chuẩn mực quy định tại các quy định hiện hành và
thông lệ quốc tế để cung cấp các thông tin đến cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nghiên cứu xây dựng/quy định một số chính sách liên quan đến phê duyệt của HĐQT đối với giao
dịch với người có liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích của Tập đoàn, cụ thể:
•

Chính sách yêu cầu một tiểu ban bao gồm Thành viên HĐQT độc lập rà soát giao dịch bên liên
quan trọng yếu để xác định liệu những giao dịch đó có phục vụ lợi ích tốt nhất của công ty và
cổ đông;

•

Chính sách về rà soát và phê duyệt giao dịch bên liên quan trọng yếu;

•

Chính sách yêu cầu thành viên HĐQT không tham gia họp HĐQT trong các cuộc họp về các
hoạt động, giao dịch mà thành viên đó có xung đột lợi ích.

3

Nghiên cứu xây dựng chính sách, quy trình tố giác/khiếu nại sai phạm của Công ty ngoài các
vấn đề chung đã được quy định tại Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của Bảo Việt.

Xây dựng kế hoạch kế nhiệm, các chương trình định hướng và đào tạo dành cho các thành viên
HĐQT mới và các thành viên đương nhiệm để đảm bảo duy trì đội ngũ lãnh đạo kế cận của Bảo
Việt có đủ kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết đảm nhận nhiệm vụ.

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.

5

•

Tăng cường các cuộc họp HĐQT mở rộng ngoài các cuộc họp định kỳ để thảo luận các vấn đề
trọng yếu liên quan đến định hướng hoạt động kinh doanh và giải pháp trọng tâm (Tổ chức ít
nhất 06 cuộc/năm);

•

Xây dựng cơ chế có ít nhất một cuộc họp giữa các thành viên HĐQT không điều hành mà
không có mặt các thành viên điều hành trong năm để đánh giá các mặt hoạt động liên quan
đến hoạt động điều hành doanh nghiệp.

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.

7

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG

4

Về việc tổ chức Họp và tham gia Họp HĐQT:

Đổi mới website Bảo Việt với giao diện và tính năng thân thiện hơn để cập nhật, công bố đầy đủ
các thông tin cho các cổ đông, khách hàng, nhà đầu tư trong và ngoài nước dễ dàng tiếp cận.

14

2

6

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.

BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
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TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT VỀ THỰC HÀNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT THEO THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY
KHU VỰC ASEAN
Thực hiện tốt thông lệ

Đã thực hiện được một phần nhưng chưa đầy đủ theo thông lệ

Chưa thực hiện theo thông lệ

Không xẩy ra trường hợp này tại Bảo Việt

Mã

Tiêu chí

A.1

Quyền cơ bản của cổ đông

A.1.1

Công ty có trả cổ tức (kỳ giữa và kỳ cuối hàng năm) một
cách bình đẳng và kịp thời; nghĩa là, tất cả cổ đông được
đối xử bình đẳng và được trả trong vòng 30 ngày sau khi
được (i) công bố đối với cổ tức giữa kỳ và (ii) được cổ đông
thông qua tại các đại hội cổ đông đối với cổ tức cuối năm?
Trong trường hợp công ty công bố phương án chọn lựa chi
trả cổ tức cổ phiếu (script dividend), công ty có trả cổ tức
trong vòng 60 ngày kể từngày công bố hay không?

A.2

Tình hình
tuân thủ tại
Bảo Việt

Công bố đầy đủ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ

A.3.7

Công ty có công bố danh sách thành viên HĐQT tham dự
ĐHĐCĐ gần nhất?

Công bố tại Biên bản họp ĐHĐCĐ

A.3.8

Công ty có công bố rằng tất cả thành viên HĐQT và TGĐ có
tham dự ĐHĐCĐ gần nhất?

Công bố tại Biên bản họp ĐHĐCĐ

A.3.9

Công ty có cho phép biểu quyết vắng mặt?

Ghi nhận tại Điều lệ và Quy chế tổ chức
Đại hội

A.3.10

Công ty sử dụng hình thức biểu quyết căn cứ theo số phiếu
biểu quyết của cổ đông (không phải bằng cách giơ tay) đối
với mọi nghị quyết tại ĐHĐCĐ mới nhất?

Công bố tại Quy chế tổ chức Đại hội.

A.3.11

Công ty có công bố việc đã bổ nhiệm một bên độc lập
(kiểm tra, giám sát viên) tham gia ban kiểm phiếu để đếm
và/hoặc thẩm định phiếu bầu tại ĐHĐCĐ?

Công bố tại ĐHĐCĐ, thể hiện trong Biên
bản ĐHĐCĐ

A.3.12

Công ty có công bố công khai vào ngày làm việc tiếp theo
kết quả biểu quyết đối với tất cả nghị quyết trong ĐHĐCĐ
gần nhất?

A.3.13

Công ty có thông báo ĐHĐCĐ và ĐHCĐ bất thường trước
tối thiểu 21 ngày?

A.3.14

Công ty có cung cấp cơ sở, thông tin và giải trình cho mỗi
mục trong dự thảo nghị quyết cần được cổ đông thông qua
trong thông báo về ĐHĐCĐ/ tài liệu ĐHĐCĐ/Dự thảo và/
hoặc các báo cáo đính kèm?

Ghi chú/Đề xuất cải thiện

Cổ đông có quyền tham gia
Sửa đổi quy chế (Điều lệ) công ty?

A.2.2

Biểu quyết phát hành thêm cổ phiếu?

A.2.3

Chuyển nhượng toàn bộ hay phần lớn tài sản của công ty,
dẫn đến việc bán công ty?

A3

Đã quy định tại Điều lệ Công ty.

Quyền tham gia một cách hiệu quả và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, và phải được thông tin về quy định họp ĐHĐCĐ, bao
gồm cả thủ tục biểu quyết
Cổ đông có cơ hội, thể hiện bởi nội dung trên chương trình
nghị sự, thông qua thù lao (phí, trợ cấp, trợ cấp bằng hiện
vật và các khoản thù lao khác) hoặc mọi khoản tăng thù lao
cho thành viên/ủy viên HĐQT không điều hành

Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường
niên đều thể hiện nội dung này.

A.3.2

Công ty có cho phép cổ đông không có quyền kiểm soát
quyền đề cử thành viên/ủy viên HĐQT?

Đã quy định tại Điều lệ Công ty

A.3.3

Cổ đông có quyền bỏ phiếu cho từng ứng cử viên HĐQT.

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT quy
định thể lệ bầu cử rõ ràng cho cổ đông.

Công ty có công bố thủ tục đề cử và biểu quyết được sử
dụng, công bố cả hai thủ tục này trước khi đại hội tiến hành

Công bố tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ trước
ngày Đại hội và trước khi Đại hội được
tiến hành

A.3.1

A.3.4

•
A.3.5

16

Biên bản họp có ghi nhận rằng cổ đông có cơ hội đặt câu
hỏi và nêu vấn đề tại ĐHĐCĐ.

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG

•

Bảo Việt đã ghi nhận và công bố các
câu hỏi và trả lời trong phần thảo luận
trong Biên bản ĐHĐCĐ
Công bố Biên bản họp bằng tiếng Anh

Ghi chú/Đề xuất cải thiện

Công ty có công bố kết quả bầu chọn bao gồm số phiếu
thông qua, phản đối, và phiếu trống cho mỗi nội dung dự
thảo lấy ý kiến của ĐHĐCĐ gần nhất?

Quyền tham gia vào các quyết định liên quan đến những thay đổi cơ bản của công ty

A.2.1

Tình hình
tuân thủ tại
Bảo Việt

A.3.6

PHẦN A - QUYỀN CỔ ĐÔNG

Mã

Tiêu chí

A.3.15

Cổ đông có được cho cơ hội để đóng góp (các) vấn đề thảo
luận vào trong chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ?

Bảo Việt đã công bố thông báo mời họp,
các giấy tờ ủy quyền, chương trình và nội
dung Đại hội đồng cổ đông thường niên
2020 đảm bảo quy định
•

Tài liệu tại ĐHĐCĐ của Bảo Việt đã
cung cấp đầy đủ thông tin và cơ sở về
các vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua.

•

Đã công bố các tài liệu bằng tiếng Anh.

Cổ đông có cơ hội đặt câu hỏi cho Hội
đồng Quản trị, kể cả câu hỏi liên quan tới
kiểm toán độc lập hàng năm, kiến nghị
các vấn đề đưa vào chương trình nghị sự
của Đại hội đồng cổ đông, và đề xuất các
giải pháp trong giới hạn hợp lý. Ghi nhận
trong Biên bản ĐHĐCĐ.

A.4

Thị trường giao dịch thâu tóm công ty phải được phép hoạt động một cách hiệu quả và minh bạch

A.4.1

Trong các trường hợp sáp nhập, mua lại và/hoặc thâu tóm
cần được cổ đông thông qua, thành viên/ủy viên HĐQT của
công ty được đề nghị có bổ nhiệm một bên độc lập đánh
giá sự hợp lý của giá giao dịch sáp nhập, mua lại?

A.5

Cần tạo điều kiện thực hiện quyền sở hữu cho mọi cổ đông, bao gồm cả các nhà đầu tư tổ chức

A.5.1

Công ty có công bố công khai chính sách/thực hành nhằm
khuyến khích tham gia của cổ đông bên ngoài khuôn khổ
ĐHĐCĐ?

Tại Bảo Việt chưa xảy ra trường hợp này.

Bảo Việt đã công bố rất chi tiết nội dung
này trên báo cáo thường niên (mục quan
hệ cổ đông, các chính sách về việc khuyến
khích cổ đông thực hiện các quyền của
mình, tạo điều kiện cho cổ đông tham
dự bỏ phiếu, biểu quyết các vấn đề quan
trọng).

BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
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Mã

Thực hiện tốt thông lệ

Đã thực hiện được một phần nhưng chưa đầy đủ theo thông lệ

Chưa thực hiện theo thông lệ

Không xẩy ra trường hợp này tại Bảo Việt

B.4.2

PHẦN B - ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG VỚI CỔ ĐÔNG

Mã

Tiêu chí

B.1

Cổ phiếu và quyền biểu quyết

B.1.1

Mỗi cổ phiếu phổ thông của công ty có một phiếu biểu
quyết

B.1.2

Trong trường hợp công ty có nhiều hơn một loại cổ phiếu,
công ty có công bố số phiếu biểu quyết gắn với mỗi loại cổ
phiếu (vd: thông qua trang thông tin điện tử/báo cáo/sở
giao dịch chứng khoán/trang thông tin điện tử của cơ quan
quản lý)?

B.2

Thông báo của ĐHĐCĐ

B.2.1

Mỗi một Nghị quyết được thông qua chỉ chứa một nội dung.

B.2.2

Tài liệu ĐHĐCĐ được dịch sang tiếng Anh và được công bố
cùng ngày với tài liệu ĐHĐCĐ bằng tiếng Việt.

Tình hình
tuân thủ tại
Bảo Việt

Tiêu chí

B.4.3

Công ty có quy định yêu cầu phải có một tiểu ban bao gồm
các thành viên HĐQT độc lập rà soát GDBLQ trọng yếu/
quan trọng để xác định liệu những giao dịch đó có phục vụ
lợi ích tốt nhất của công ty và cổ đông không?

Công ty có chính sách yêu cầu thành viên không tham gia
họp HĐQT trong các cuộc họp về các hoạt động, giao dịch
mà thành viên đó có xung đột lợi ích

Theo quy định tại Điều 30.11 của Điều lệ
hiện hành của TĐBV, TV HĐQT không
được biểu quyết về các hợp đồng, các
giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó
hoặc người liên quan tới thành viên đó
có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có
thể mâu thuẫn với lợi ích của Tập đoàn.
TV HĐQT không được tính vào tỷ lệ thành
viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức
cuộc họp HĐQT về những quyết định mà
thành viên đó không có quyền biểu quyết.

Công ty có chính sách về khoản vay cho thành viên HĐQT,
trong đó quy định cấm hoạt động này hoặc đảm bảo rằng
cac khoản vay được thực hiện trên cơ sở giao dịch hợp lý
theo lãi suất thị trường

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 40 của
Điều lệ hiện hành, trừ trường hợp ĐHĐCĐ
có quyết định khác, Tập đoàn không được
cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho
các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên,
Tổng Giám đốc, Người điều hành doanh
nghiệp khác không phải là cổ đông và
các cá nhân, tổ chức có liên quan tới
các đối tượng này. Trường hợp cấp các
khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có
liên quan của thành viên Hội đồng quản
trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người
điều hành của Tập đoàn mà Tập đoàn và
tổ chức đó là các công ty trong cùng tập
đoàn hoặc các công ty hoạt động theo
nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công
ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ
đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua
theo quy định tại Khoản 5 Điều 40 Điều lệ
hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt.

Đã thực hiện đầy đủ từ ĐHĐCĐ thường
niên 2016

Thông báo của ĐHĐCĐ có những chi tiết sau không:
Tài liệu ĐHĐCĐ có công bố tiểu sử của các ứng cử viên
cho HĐQT (bao gồm các thông tin: tuổi, bằng cấp, lần
bổ nhiệm đầu tiên, kinh nghiệm, và các vị trí HĐQT đang
nắm giữ tại các công ty niêm yết khác).

Bảo Việt đã thực hiện công bố SYLL của
ứng viên.

B.2.4

Kiểm toán viên/công ty kiểm toán chuẩn bị được bầu
chọn/bầu chọn lại có được xác định rõ ràng?

Bảo Việt thực hiện tốt nội dung này
theo Tờ trình ĐHĐCĐ về việc phê duyệt
danh sách các công ty kiểm toán độc
lập.

B.2.5

Giấy ủy quyền ĐHĐCĐ được cung cấp dễ dàng

Đính kèm Thông báo Họp ĐHĐCĐ gửi
cổ đông và up lên website Bảo Việt

B.2.3
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B.4.4

B.3

Phải cấm giao dịch nội gián và lạm dụng mua bán tư lợi cá nhân

B.3.1

Công ty có chính sách và/hoặc quy định cấm thành viên
HĐQT và nhân viên không được kiếm lợi từ những kiến
thức không được công bố ra bên ngoài

Quy định tại Quy chế quản trị công ty và
Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp

B.3.2

Thành viên HĐQT được yêu cầu báo cáo về giao dịch cổ
phiếu của họ trong vòng 3 ngày làm việc.

B.4

Giao dịch bên liên quan của thành viên HĐQT và cán bộ quản lý cấp cao

B.4.1

Công ty có chính sách yêu cầu thành viên HĐQT công
bố lợi ích có liên quan trong các giao dịch và mọi xung
đột lợi ích với công ty không?

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
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Ghi chú/Đề xuất cải thiện
Theo quy định tại Điều 31 của Điều lệ
hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt, HĐQT
có thể thành lập các uỷ ban trực thuộc để
hỗ trợ hoạt động của HĐQT. Thành viên
của ủy ban có thể gồm một hoặc nhiều
thành viên của HĐQT và một hoặc nhiều
thành viên bên ngoài theo quyết định của
HĐQT. HĐQT sẽ nghiên cứu việc thành
lập/có một tiểu ban có chức năng rà soát
GDBLQ trong đó có sự tham gia của TV
HĐQT độc lập.

Ghi chú/Đề xuất cải thiện

Bảo Việt công bố rõ nội dung “công ty
chỉ có một loại cổ phiếu thường” trong
thông báo chốt danh sách, website Bảo
Việt, báo cáo tài chính và báo cáo thường
niên.

Tình hình
tuân thủ tại
Bảo Việt

B.5

Bảo vệ cổ đông thiểu số trước các hành vi lạm dụng

Bảo Việt đã thực hiện tiêu chí này theo
quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC.

B.5.1

Công ty có công bố về việc GDBLQ được thực hiện theo
cách đảm bảo rằng những giao dịch đó là hợp lý và theo cơ
chế thị trường?

Bảo Việt có nêu chính sách về việc đảm
bảo công bằng và minh bạch trong giao
dịch với các bên liên quan tại Báo cáo
thường niên.

Quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị
Tập đoàn

B.5.2

Trong trường hợp cần có phê duyệt của cổ đông thông qua
các giao dịch các bên liên quan, việc biểu quyết phê duyệt
phải được biểu quyết bởi các cổ đông không liên quan lợi ích.

Bảo Việt đã nêu rõ nội dung này trong
phần giao dịch với Bên liên quan tại Báo
cáo thường niên.

BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
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TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Thực hiện tốt thông lệ

Đã thực hiện được một phần nhưng chưa đầy đủ theo thông lệ

Chưa thực hiện theo thông lệ

Không xẩy ra trường hợp này tại Bảo Việt

PHẦN C - VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

Mã

C.1

Tiêu chí

Tình hình
tuân thủ tại
Bảo Việt

Mã
Ghi chú/Đề xuất cải thiện
C.3.3

Quyền của các bên có quyền lợi liên quan được pháp luật quy định hoặc theo các thỏa thuận song phương phải
được tôn trọng

Công ty có công bố chính sách và thực hành về:
C.1.1

Công bố chính sách và các thực hành, qui trình và thủ tục
lựa chọn nhà cung cấp/nhà thầu?

Bảo Việt thực hiện tốt nội dung này, chi tiết
nêu trong báo cáo phát triển bền vững

C.1.3

Công bố chính sách và các thực hành, mô tả nỗ lực của công
ty nhằm bảo đảm chuỗi giá trị của công ty thân thiện với môi
trường hoặc phù hợp với việc thúc đẩy phát triển bền vững ?

Bảo Việt đã công bố chính sách này trong
Báo cáo phát triển bền vững.

C.1.4

Công bố chính sách và các thực hành, mô tả nỗ lực của
công ty trong việc tương tác với cộng đồng nơi công ty
hoạt động?

Bảo Việt đã công bố chiến lược và chính
sách rõ ràng liên quan đến nội dung này
trong Báo cáo phát triển bền vững

Công bố chính sách và các thực hành phòng chống tham
nhũng của công ty?

Bảo Việt đã ban hành Quy tắc ứng xử và
Quy chế Phòng chống rửa tiền.

C.1.6

Công bố chính sách và các thực hành, mô tả cách thức bảo
vệ quyền lợi của chủ nợ?

Đã ban hành bản tiếng Anh và tiếng Việt
quy chế trên website.

C.1.7

Công ty có viết báo cáo/nội dung riêng mô tả các nỗ lực về
các vấn đề về môi trường/kinh tế và xã hội?

Bảo Việt sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu
cho các hoạt động kinh doanh.

C.2

C.2.1

C.4.1

Công ty có chính sách tố giác bao gồm quy trình khiếu nại
dành cho nhân viên và các bên liên quan về hành vi không
hợp pháp (kể cả tham nhũng) hoặc không phù hợp đạo đức
và cung cấp thông tin liên hệ khiếu nại chi tiết được đề cập
trên trang web công ty hoặc báo cáo thường niên?

C.4.2

Công ty có chính sách hay thủ tục để bảo vệ nhân viên/cá
nhân khỏi bị trả đũa vì đã tiết lộ hành vi không hợp pháp/
không phù hợp đạo đức?

Tiêu chí

D.1.2

Công bố thông tin sở hữu: cả số cổ phần trực tiếp và gián
tiếp mà cổ đông lớn nắm giữ

Công ty có cung cấp thông tin liên hệ trên website của
công ty hay Báo cáo thường niên để các bên có quyền lợi
liên quan (vd: khách hàng, nhà cung cấp, công chúng…) có
thể sử dụng để lên tiếng về lo ngại và/hoặc khiếu kiện về
những vi phạm có thể xảy ra đối với quyền lợi của họ

D.1.3

Công bố thông tin sở hữu: cả số cổ phần trực tiếp và gián
tiếp mà các thành viên hội đồng quản trị nắm giữ

D.1.4

Công bố thông tin sở hữu: cả số cổ phần trực tiếp và gián
tiếp mà các thành viên ban điều hành nắm giữ

D.1.5

Công bố thông tin chi tiết của các công ty con, liên kết,
liên doanh: cả tên và số cổ phần mà công ty nắm giữ ở các
công ty này

Công ty có công bố rõ ràng chính sách và thực hành, nỗ lực
về các chương trình đào tạo và phát triển cho nhân viên?

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG

tuân thủ tại

Ghi chú/Đề xuất cải thiện

Bảo Việt

Khi lợi ích của các bên có quyền lợi liên quan được pháp luật bảo vệ, các bên có quyền lợi liên quan phải có cơ
hội được khiếu nại hiệu quả khi quyền lợi của họ bị vi phạm

Công ty có công bố rõ ràng chính sách và thực hành, nỗ lực
về sức khỏe, an toàn, và phúc lợi cho nhân viên?

Cần xây dựng quy trình cụ thể và chính
sách bảo vệ người tố giác.

Tình hình
Mã

Công bố thông tin sở hữu: danh tính cổ đông lớn nắm giữ
từ 5% cổ phần trở lên

C.3.1

Quy định tại Quy tắc ứng xử và đạo đức
nghề nghiệp. Đã upload bản Tiếng Anh
và tiếng Việt Quy tắc ứng xử và đạo đức
nghề nghiệp trên website của Công ty.

PHẦN D - CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH

D.1.1

Cơ chế nâng cao hiệu quả tham gia của người lao động cần được phép xây dựng

C.3.2

Các bên có quyền lợi liên quan, bao gồm cả người lao động và tổ chức đại diện cho họ, phải được tự do truyền
đạt những lo ngại của họ về những việc làm không hợp pháp hoặc không phù hợp đạo đức lên HĐQT và việc này
không được ảnh hưởng tới quyền lợi của họ.

Cấu trúc sở hữu minh bạch

C.3

Công ty đã thực hiện ESOP cho toàn thể
cán bộ nhân viên trong Quý I/2018, hạn
chế chuyển nhượng đến tháng 5/2021.

Công ty có chính sách khen thưởng gắn với hiệu quả hoạt
động của công ty trong dài hạn hơn là trong ngắn hạn?

D.1

Bảo Việt đã nêu rõ đầu mối liên lạc và
bộ phận Quan hệ cổ đông trên Báo cáo
thường niên và website Tập đoàn.

Ghi chú/Đề xuất cải thiện

C.4

Bảo Việt đã công bố chính sách này trên
BCTN và Báo cáo phát triển bền vững.

C.1.2

C.1.5
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Công ty có công bố chính sách về bảo vệ lợi ích của khách
hàng.

Tiêu chí

Tình hình
tuân thủ tại
Bảo Việt

Bảo Việt đã thực hiện công bố rất cụ thể
trong Báo cáo tóm tắt danh sách cổ đông
gửi HOSE (sau mỗi lần chốt danh sách
cổ đông); Báo cáo thường niên, báo cáo
quản trị bán niên và hàng năm theo quy
định.
Bảo Việt đã thực hiện công bố rất cụ thể
trong Báo cáo thường niên, báo cáo quản
trị bán niên và hàng năm theo quy định.
Bảo Việt đã thực hiện công bố rất cụ thể
trong Báo cáo thường niên

Bảo Việt đã nêu rõ trong BCTN và Báo cáo
phát triển bền vững hàng năm

BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
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TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Thực hiện tốt thông lệ

Đã thực hiện được một phần nhưng chưa đầy đủ theo thông lệ

Chưa thực hiện theo thông lệ

Không xẩy ra trường hợp này tại Bảo Việt

Tình hình
Tình hình
Mã

Tiêu chí

tuân thủ tại

Mã
Ghi chú/Đề xuất cải thiện

Bảo Việt
D.2

D.2.2

Các chỉ số tài chính, ví dụ như một trong các chỉ tiêu căn
bản sau: ROI, ROS, ROE và EPS

D.2.3

Các chỉ số phi tài chính, ví dụ như thị phần hoặc chỉ số hài
lòng khách hàng

D.2.4

Chính sách cổ tức, cụ thể về chính sách chi trả, tỷ lệ cổ tức
dự kiến

D.2.5

D.2.6
D.2.7

Bảo Việt đã thực hiện công bố rất cụ thể
trong Báo cáo thường niên và Báo cáo
phát triển bền vững, đăng tải trên website
của Tập đoàn Bảo Việt

Chi tiết tiểu sử (tối thiểu tuổi, trình độ đào tạo, chuyên môn,
ngày đầu bổ nhiệm, kinh nghiệm phù hợp, và vị trí thành
viên HĐQT nào khác đang nắm giữ tại các công ty niêm
yết) của thành viên HĐQT
Chi tiết về tham gia của mỗi thành viên HĐQT trong các
cuộc họp HĐQT đã thực hiện trong năm
Tổng thù lao của mỗi thành viên HĐQT

Công bố trong chương Quản trị doanh
nghiệp của Báo cáo thường niên.

Tuyên bố khẳng định về quản trị công ty

D.2.8

Báo cáo thường niên có công bố phát biểu, tuyên bố khẳng
định sự tuân thủ đầy đủ của công ty với quy tắc quản trị
công ty và trong trường hợp có tình trạng không tuân thủ,
có xác định rõ và giải thích lý do cho mỗi vấn đề đó không?

D.3

Công bố giao dịch bên liên quan

D.3.1

Công ty có công bố chính sách về rà soát và phê duyệt
GDBLQ trọng yếu/quan trọng?

D.3.2

Công ty có công bố tên của bên liên quan, mối quan hệ,
bản chất và giá trị cho mỗi GDBLQ trọng yếu/quan trọng?

D.4

Thành viên HĐQT và giao dịch cổ phiếu của công ty

D.4.1

Công ty có công bố giao dịch cổ phiếu của công ty do
người người nội bộ của công ty thực hiện?

D.5

Kiểm toán độc lập và báo cáo kiểm toán

Bảo Việt đã tuyên bố thực thi các quy
định về quản trị công ty trong phần Báo
cáo quản trị/Báo cáo thường niên.

Phí kiểm toán và phi kiếm toán có được công bố công khai?

D.5.2

Công ty có phí phi kiểm toán nhiều hơn phí kiểm toán

22

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG

Phương tiện truyền thông

D.6.1

Báo cáo quý

Bảo Việt công bố rất đầy đủ

D.6.2

Trang web công ty

Bảo Việt đã bổ sung các nội dung tiếng
Anh tại website của Công ty song song
với các nội dung tiếng Việt

D.6.3

Đánh giá của chuyên gia phân tích

Đã thực hiện 02 Hội nghị chuyên gia phân
tích trong năm 2021

D.6.4

Thông tin trên phương tiện truyền thông/họp báo.

Bảo Việt đã quảng bá thông tin về doanh
nghiệp trên các phương tiện thông tin đại
chúng

D.7

Nộp/công bố báo cáo thường niên/báo cáo tài chính đúng hạn

D.7.1

Báo cáo tài chính được công bố trong vòng 120 ngày kể từ
ngày kết thúc năm tài chính

Bảo Việt thực hiện công bố báo cáo trong vòng
100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

D.7.2

Báo cáo thường niên được công bố trong vòng 120 ngày kể
từ ngày kết thúc năm tài chính

Bảo Việt thực hiện công bố báo cáo trong vòng
110 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

D.7.3

Lời xác nhận trách nhiệm lập và trình bày trung thực và
hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất từ HĐQT và các cá nhân
liên quan

D.8

Website của Công ty
Công ty có website công bố thông tin cập nhật về:

Công ty có website công bố thông tin cập nhật về:

Bảo Việt đã nêu rõ nội dung này trong
phần giao dịch với Bên liên quan tại Báo
cáo thường niên và nội dung nghị quyết
giao dịch với bên liên quan trong vòng 24
giờ từ khi Hội đồng quản trị chấp thuận
chủ trương

Bảo Việt đã nêu rõ nội dung này trong
phần giao dịch với Bên liên quan tại Báo
cáo thường niên

Trường hợp cùng công ty kiểm toán cung cấp cả dịch vụ kiểm toán và phí phi kiểm toán

D.5.1

Ghi chú/Đề xuất cải thiện

Công ty có sử dụng các hình thức truyền thông sau đây:

Báo cáo thường niên có công bố:

Mục tiêu của công ty

tuân thủ tại
Bảo Việt

D.6

Chất lượng của báo cáo thường niên

D.2.1

Tiêu chí

D.8.1

Báo cáo Tài chính (quí gần nhất)

D.8.2

Tài liệu của chuyên gia phân tích và cơ quan truyền thông

D.8.3

Báo cáo thường niên có thể được tải về

D.8.4

Thông báo và tài liệu họp ĐHĐCĐ và/hoặc ĐHCĐ bất thường

D.8.5

Biên bản họp ĐHĐCĐ và/hoặc ĐHCĐ bất thường

D.8.6

Điều lệ công ty có thể được tải về

D.9

Quan hệ nhà đầu tư

D.9.1

Công bố chi tiết liên hệ của nhân viên phụ trách Quan hệ
cổ đông (điện thoại, fax và email)

Cung cấp đầy đủ thông tin và cập nhật
thường xuyên

Bảo Việt đã công bố trên BCTN và website
Công ty

Công ty không có phí phi kiểm toán

BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

23

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Mã

Thực hiện tốt thông lệ

Đã thực hiện được một phần nhưng chưa đầy đủ theo thông lệ

Chưa thực hiện theo thông lệ

Không xẩy ra trường hợp này tại Bảo Việt

Mã
E.1

Tiêu chí

E.2.6

Đã được quy định tại Điều 11.3 Quy chế
Quản trị hiện hành của TĐBV, theo đó,
Thành viên HĐQT của Tập đoàn không
được đồng thời là thành viên HĐQT tại
quá năm (05) công ty khác.

E.2.7

Công ty có thành viên HĐQT điều hành nào đang nắm giữ
hơn 2 chức vụ trong HĐQT ở các công ty niêm yết khác
ngoài tập đoàn

Bảo Việt không có trường hợp này

Ghi chú/Đề xuất cải thiện

Tiểu ban Nhân sự

Nhiệm vụ và trách nhiệm của HĐQT

E.2.8

Công ty có tiểu ban nhân sự

E.2.9

Thành viên trong Tiểu ban nhân sự phần lớn là thành viên
HĐQT độc lập (hơn 50%)

E.2.10

Chủ tịch tiểu ban nhân sự là thành viên HĐQT độc lập

E.2.11

Công ty có công bố vai trò, nhiệm vụ, và điều lệ hoạt động
của tiểu ban nhân sự

E.2.12

Công bố chi tiết tham dự cuộc họp của các thành viên tiểu
ban nhân sự

Trách nhiệm của HĐQT và chính sách quản trị công ty được xác định rõ ràng
E.1.1

E.1.2

E.1.3

Công ty có công bố Quy chế Quản trị công ty, điều lệ hoạt
động HĐQT

Bảo Việt đã công bố Quy chế quản trị công
ty lên website (Tiếng Việt và tiếng Anh)

Các loại quyết định phải có phê duyệt của thành viên HĐQT
có được công bố công khai

Các Nghị quyết của HĐQT định được
công bố công khai theo luật định, đồng
thời báo cáo tại Báo cáo tại Báo cáo quản
trị Công ty và Báo cáo thường niên

Vai trò và trách nhiệm của HĐQT có được quy định rõ ràng

Quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy
chế hoạt động của HĐQT và báo cáo hàng
năm tại Báo cáo thường niên.

E.1.5

E.1.6

E.2

Công ty có tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh được xem xét,
cập nhật

Bảo Việt có công bố đầy đủ nội dung này
trong Báo cáo thường niên.

Thành viên HĐQT có đóng vai trò lãnh đạo trong quá trình
xây dựng/theo dõi chiến lược của công ty ít nhất một năm?

HĐQT Tập đoàn thực hiện rà soát chiến
lược định kỳ hàng năm và được trình bày
trong Báo cáo thường niên

Thành viên HĐQT có quy trình xem xét, giám sát, theo dõi
việc thực hiện chiến lược của công ty?

Bảo Việt tuân thủ nội dung này, HĐQT chỉ
đạo việc xây dựng chiến lược và giám sát
việc thực hiện, rà soát chiến lược định kỳ
tại các kỳ họp HĐQT.

Cơ cấu Hội đồng Quản trị

E.2.13

Công ty có tiểu ban lương thưởng

E.2.14

Thành viên trong Tiểu ban lương thưởng phần lớn là thành
viên HĐQT độc lập (hơn 50%)

E.2.15

Chủ tịch tiểu ban lương thưởng là thành viên HĐQT độc lập

E.2.16

Công ty có công bố vai trò, nhiệm vụ, và điều lệ hoạt động
của tiểu ban lương thưởng

E.2.17

Công bố chi tiết tham dự cuộc họp của các thành viên tiểu
ban lương thưởng

Công ty nêu rõ rằng: tất cả HĐQT, thành viên Ban điều hành
và nhân viên được yêu cầu tuân thủ bộ Quy tắc ứng xử

E.2.3

Công ty nêu rõ cách thực thi và kiểm soát việc tuân thủ bộ
Quy tắc ứng xử

Bảo Việt đã công bố nội dung Quy tắc ứng
xử và đạo đức nghề nghiệp trên website
(tiếng Anh và tiếng Việt)

Thành phần và cơ cấu của HĐQT
E.2.4

HĐQT có tối thiểu 50% thành viên độc lập

Bảo Việt chưa đáp ứng được yêu cầu này.

E.2.5

Công ty có giới hạn về nhiệm kỳ tối đa 9 năm hoặc ít hơn
hoặc tối đa 2 nhiệm kỳ 5 năm đối với mỗi thành viên HĐQT
độc lập?
(Nhiệm kỳ 5 năm phải được yêu cầu bởi các đạo luật đã có từ
trước khi đưa ra Thẻ Điểm Quản trị Công ASEAN vào năm 2011)

Đã được quy định tại Điều 26.2 Điều lệ
hiện hành của TĐBV, theo đó, Một cá
nhân chỉ được bầu làm thành viên độc
lập Hội đồng quản trị của Tập đoàn không
quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

1
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Bảo Việt thực hiện tốt các yêu cầu này, đã
báo cáo trong Báo cáo thường niên.

Bảo Việt có Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm
thuộc HĐQT
Bảo Việt chưa đảm bảo chuẩn mực này.

Bảo Việt thực hiện tốt các yêu cầu này
trong Báo cáo thường niên.

E.2.18

Công ty có Tiểu ban kiểm toán

E.2.19

Tiểu ban Kiểm toán/Ban Kiểm soát có bao gồm toàn bộ
thành viên không điều hành với đa số thành viên/ủy viên
độc lập

E.2.20

Chủ tịch của Tiểu ban Kiểm toán/Ban Kiểm soát có phải
là thành viên độc lập

Trưởng Ban Kiểm soát là thành viên độc
lập do ĐHĐCĐ bầu, không phải là đại
diện vốn của cổ đông lớn và làm việc
chuyên trách tại Tập đoàn Bảo Việt.

E.2.21

Công ty có công bố quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/
điều lệ của Tiểu ban Kiểm toán/Ban Kiểm soát

Bảo Việt thực hiện tốt các yêu cầu này,
đã báo cáo trong Báo cáo thường niên.

E.2.22

Có ít nhất 1 thành viên độc lập của Tiểu ban có chuyên
môn về kế toán (bằng cấp hoặc kinh nghiệm kế toán)

E.2.23

Công bố chi tiết tham dự cuộc họp của các thành viên Tiểu
ban Kiểm toán/Ban Kiểm soát

E.2.24

Tiểu ban Kiểm toán/Ban Kiểm soát có nhiệm vụ chính trong
việc đưa ra khuyến nghị về bổ nhiệm, và miễn nhiệm kiểm
toán độc lập

Công ty công bố chi tiết bộ Quy tắc đạo đức

E.2.2

Bảo Việt chưa đảm bảo chuẩn mực này.

Tiểu ban Kiểm toán 1

Bộ Quy tắc Đạo đức hoặc ứng xử
E.2.1

Bảo Việt có Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm
thuộc HĐQT

Tiểu ban Thù lao/ Tiểu ban Lương thưởng

Tầm nhìn/sứ mệnh của công ty
E.1.4

Ghi chú/Đề xuất cải thiện

Công ty có đặt ra giới hạn tối đa năm vị trí HĐQT mà một
thành viên HĐQT độc lập/không điều hành có thể nắm giữ
đồng thời tại những công ty khác

PHẦN E - TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tình hình
tuân thủ tại
Bảo Việt

Tiêu chí

Tình hình
tuân thủ tại
Bảo Việt

Bảo Việt có Ban Kiểm soát

Bảo Việt thực hiện tốt các yêu cầu này, đã
báo cáo trong Báo cáo thường niên.

Tiêu chí này áp dụng cho Ban Kiểm soát đối với Doanh nghiệp hoạt động theo mô hình ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS
(Theo tư vấn của Chuyên gia đánh giá ACGS của ASEAN)

BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
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TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Thực hiện tốt thông lệ

Đã thực hiện được một phần nhưng chưa đầy đủ theo thông lệ

Chưa thực hiện theo thông lệ

Không xẩy ra trường hợp này tại Bảo Việt

Mã
E.2

Tiêu chí

Tình hình
tuân thủ tại
Bảo Việt

Ghi chú/Đề xuất cải thiện

Mã

E.3.2

Họp HĐQT có được lập kế hoạch trước năm tài chính

HĐQT họp ít nhất 6 lần trong năm

HĐQT đã thực hiện lập kế hoạch hoạt
động, bao gồm lịch họp HĐQT trong năm
trước năm tài chính kế tiếp
Năm 2021 HĐQT Bảo Việt thực hiện 6 cuộc
họp HĐQT trực tiếp và hơn 100 phiên họp
dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để
giải quyết các vấn đề trong năm. Đã báo
cáo tại Báo cáo thường niên.

Mỗi thành viên HĐQT tham gia ít nhất 75% tổng số cuộc
họp HĐQT trong năm đánh giá

Bảo Việt thực hiện tốt các yêu cầu này, đã
báo cáo trong Báo cáo thường niên.

E.3.4

Công ty có yêu cầu tỉ lệ biểu quyết thông qua là tối thiểu
2/3 trong các quyết định của HĐQT?

Hiện tại Bảo Việt đang yêu cầu tỷ lệ là quá
bán theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ,
tuy nhiên trên thực tế, các nghị quyết của
HĐQT đều được sự tán thành của ít nhất
7/9 thành viên HĐQT, đa số đạt được đồng
thuận tuyệt đối 9/9 phiếu đồng ý.

E.3.5

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

E.3.3

Bảo Việt chưa thực hiện quy định này.

E.3.12

E.3.13

E.3.6

Tài liệu họp HĐQT được gửi tới các thành viên tối thiểu 5
ngày làm việc trước khi cuộc họp diễn ra

Bảo Việt tuân thủ quy định này, cung cấp
các tài liệu bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt

E.3.7

Công ty có nêu rõ trách nhiệm quan trọng của thư ký công
ty trong việc hỗ trợ HĐQT thực hiện vai trò của mình

Bảo Việt đã nêu rõ trong Điều lệ và BCTN

Thư ký công ty có được đào tạo về pháp lý, kế toán hay thực
hành công tác thư ký công ty và được cập nhật các vấn đề
mới có liên quan các nội dung trên?

Theo thông báo của HĐQT về việc bầu
thành viên HĐQT mới tại các kỳ họp
ĐHĐCĐ.

E.3.10

Công ty công bố quy trình bổ nhiệm thành viên HĐQT mới

Bảo Việt có đưa ra quy chế bầu thành viên
HĐQT.

E.3.11

Tất cả các thành viên HĐQT có được bầu lại tối thiểu 3 năm,
hoặc 5 năm đối với công ty niêm yết ở những quốc gia có
pháp luật quy định nhiệm kỳ 5 năm một lần?
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Cung cấp tại Báo cáo thường niên

Công bố cấu trúc thù lao của thành viên HĐQT ko điều
hành

E.3.14

Cổ đông và HĐQT có thông qua thù lao của ban điều hành

E.3.15

Công ty có các chính sách, tiêu chuẩn có thể đo lường để
gắn mức thù lao chi trả dựa trên thành tích của các thành
viên HĐQT điều hành hoặc ban điều hành với lợi ích lâu dài
của công ty, chẳng hạn như áp dụng điều khoản thu hồi,
chính sách khoản thưởng hoãn lại (Clawback provision,
deffered bonus)?

ĐHĐCĐ phê duyệt quỹ thưởng hoàn
thành Kế hoạch kinh doanh cho Ban Điều
hành

Kiểm toán nội bộ
E.3.16

Công ty có bộ phận kiểm toán nội bộ riêng biệt

Bảo Việt có Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ

E.3.17

Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ có được công bố, hoặc
nếu được thuê ngoài, tên của công ty thuê ngoài có được
công bố công khai?

Bảo Việt đã thực hiện các nội dung này
trong Báo cáo thường niên - công bố
Giám đốc Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ,
đồng thời đã thực hiện công bố thông tin
lý lịch và người có liên quan của Giám đốc
Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ.

E.3.18

Việc bổ nhiệm và bãi nhiệm của nhân viên kiểm toán nội
bộ phải thông qua Tiểu ban Kiểm toán

Bảo Việt đã thực hiện các nội dung này
đối với việc bổ nhiệm Lãnh đạo Khối/Ban
thuộc Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ.

Giám sát rủi ro

Công ty công bố tiêu chuẩn lựa chọn thành viên HĐQT mới

(Nhiệm kỳ 5 năm phải được yêu cầu bởi các đạo luật đã có từ
trước khi có Thẻ Điểm Quản trị Công ASEAN vào năm 2011)

Công bố chính sách/thông lệ về thù lao (phí, trợ cấp bằng
hiện vật và các khoản thù lao khác) đối với t/v HĐQT điều
hành và TGĐ.

Bảo Việt đảm bảo yêu cầu này

Bổ nhiệm và bầu lại HĐQT
E.3.9

Ghi chú/Đề xuất cải thiện

HĐQT thông qua mức lương thưởng của
Ban Điều hành

Tiếp cận thông tin

E.3.8

Tình hình
tuân thủ tại
Bảo Việt

Các vấn đề thù lao

Quy trình Hội đồng Quản trị

Họp và tham dự họp HĐQT
E.3.1

Tiêu chí

E.3.19

Công ty công bố quy trình kiểm soát nội bộ và hệ thống
quản lý rủi ro thích hợp

E.3.20

Báo cáo thường niên/Báo cáo quản trị công ty có công bố
rằng thành viên HĐQT đã rà soát các chốt kiểm soát trọng
yếu của công ty (bao gồm các chốt kiểm soát về hoạt động,
tài chính và tuân thủ) và các hệ thống quản lý rủi ro?

E.3.21

Công ty có công bố cách thức quản lý các rủi ro quan trọng
(như tài chính, vận hành bao gồm công nghệ thông tin, môi
trường, xã hội và kinh tế)?

E.3.22

BCTN của công ty có lời xác nhận từ HĐQT hoặc BKS về sự
đầy đủ của các chốt kiểm soát nội bộ/hệ thống quản lý rủi
ro của công ty?

Nhiệm kỳ thành viên HĐQT tại Tập đoàn
Bảo Việt là 05 năm.

Bảo Việt thực hiện tốt nội dung này tại
Báo cáo thường niên

Cung cấp tại Báo cáo thường niên (Phần
Hệ thống kiểm soát nội bộ)

BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
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TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Thực hiện tốt thông lệ

Đã thực hiện được một phần nhưng chưa đầy đủ theo thông lệ

Chưa thực hiện theo thông lệ

Không xẩy ra trường hợp này tại Bảo Việt

Mã
E.4

Tiêu chí

Tình hình
tuân thủ tại
Bảo Việt

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021
Ghi chú/Đề xuất cải thiện

Nhân sự trong Hội đồng Quản trị

ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC SUMITOMO LIFE VỀ
CÁC LĨNH VỰC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Chủ tịch HĐQT
E.4.1

Chủ tịch HĐQT và TGĐ không cùng 1 người đảm nhiệm

E.4.2

Chủ tịch HĐQT là thành viên độc lập

Bảo Việt chưa đáp ứng tiêu chí này

E.4.3

Có bất kỳ thành viên HĐQT là nguyên Tổng Giám đốc/Giám
đốc điều hành của công ty trong 2 năm trước?

Bảo Việt không có tình trạng này

E.4.4

Công ty công bố vai trò và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT

Bảo Việt công bố tại Điều lệ, Quy chế
quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và
Báo cáo thường niên

Chúng tôi xin bày tỏ lời cảm ơn tới những nỗ lực và cống
hiến của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và
toàn bộ các thành viên của Bảo Việt. Sau đây là đánh giá
của chúng tôi về mặt Quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro,
tuân thủ của Bảo Việt.

Về Quản trị doanh nghiệp

Trưởng Thành viên HĐQT độc lập
E.4.5

Nếu chủ tịch không phải là thành viên HĐQT độc lập, HĐQT
có bầu chọn Trưởng thành viên độc lập (Lead independent
director) và vai trò của vị trí này có được xác định rõ ràng?

Kỹ năng và năng lực
E.4.6
E.5

Công ty có thành viên HĐQT không điều hành có kinh
nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực hoạt động chính của
công ty

Bảo Việt đáp ứng tiêu chí này

Hiệu quả Hội đồng Quản trị

Ông KAZUHIKO ARAI
Thành viên Hội đồng Quản trị,
Tập đoàn Bảo Việt

Phát triển thành viên HĐQT
E.5.1

Công ty có chương trình định hướng cho các thành viên
HĐQT mới

E.5.2

Công ty có chính sách khuyến khích các thành viên HĐQT
tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn/quản trị
cao hơn

Bảo Việt đã có bản đồ học tập cho từng vị
trí chuyên môn, và hiện đang rà soát cập
nhật bổ sung các chương trình dành cho
t/v HĐQT mới và các chương trình đào tạo
dành riêng cho t/v HĐQT

Bổ nhiệm và hiệu quả của TGĐ/Ban điều hành
E.5.3

Công ty có công bố cách thức thành viên HĐQT xây dựng
quy hoạch kế nhiệm cho vị trí TGĐ/Giám đốc Điều hành/
Quản lý chủ chốt?

E.5.4

HĐQT có tiến hành đánh giá hoạt động hàng năm đối với
TGĐ

Đánh giá HĐQT

E.5.5

Công ty có tiến hành đánh giá năng lực hằng năm đối với
HĐQT và công bố quy trình đánh giá cũng như các tiêu chí
dùng trong đánh giá?

HĐQT có thực hiện các công tác này, tuy
nhiên chưa công bố công khai

Công ty có tiến hành đánh giá năng lực hằng năm đối với
từng thành viên HĐQT và công bố quy trình đánh giá cũng
như các tiêu chí dùng trong đánh giá?

Đã tiến hành đánh giá và công bố trên
Báo cáo thường niên

Đã tiến hành đánh giá và công bố trên
Báo cáo thường niên

Đánh giá tiểu ban của HĐQT
E.5.7
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Công ty có tiến hành đánh giá năng lực hằng năm đối với
các tiểu ban của HĐQT và công bố quy trình đánh giá cũng
như các tiêu chí dùng trong đánh giá?
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG

và đang ảnh hưởng rất lớn tới
chiến lược kinh doanh của các
doanh nghiệp, Quản trị doanh
nghiệp trở nên quan trọng hơn
bao giờ hết, bao gồm cả việc

Quy định cụ thể trong Quy chế hoạt động
của HĐQT, đã báo cáo kết quả đánh giá
tại phần Báo cáo hoạt động của HĐQT tại
BCTN 2021

Đánh giá thành viên HĐQT
E.5.6

T

rong bối cảnh dịch Codid-19 đã

Đã tiến hành đánh giá và công bố trên
Báo cáo thường niên

hướng tới Mục tiêu phát triển
bền vững (SDGs) và ứng phó
với biến đổi khí hậu.
Đối với Tập đoàn Bảo Việt, doanh nghiệp đại diện cho các
đối tác chiến lược tại nước ngoài mà Sumitomo Life đang
đầu tư, Sumitomo Life lại càng quan tâm tới cơ chế Quản
trị doanh nghiệp của Bảo Việt. Không chỉ về mặt kết quả
kinh doanh, cơ chế giám sát và quản trị nội bộ trong doanh
nghiệp của Bảo Việt cũng đã phát triển tới mức cao trong
số các tập đoàn tài chính hàng đầu tại Việt Nam.

Các thông lệ quản trị doanh nghiệp hiệu quả sẽ góp phần
vào sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp và nâng
cao giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn. Những
năm gần đây, Tập đoàn Bảo Việt là một trong những doanh
nghiệp tiên phong trong việc áp dụng các thông lệ tốt nhất
về quản trị doang nhiệp như Nguyên tắc quản trị doanh
nghiệp của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD),
Thẻ điểm quản trị doanh nghiệp ASEAN. Ví dụ, Tập đoàn
Bảo Việt đã đầu tư đào tạo các thành viên Hội đồng quản
trị và Ban thư ký thông qua các khóa đào tạo và huấn luyện
về Thẻ điểm quản trị doanh nghiệp ASEAN. Thông qua
những nỗ lực này, công tác quản trị doanh nghiệp của Tập
đoàn Bảo Việt đang dần được cải thiện.

Về quản lý rủi ro và tuân thủ
Những năm gần đây, Tập đoàn Bảo Việt đã liên tục có
những cải tiến về mặt chiến lược, chính sách và phương
pháp quản lý rủi ro, bên cạnh đó, cũng đang xúc tiến
nghiên cứu các biện pháp để chủ động nhận biết rủi ro
bằng cách nâng cao nhận thức và văn hóa quản lý rủi ro.
Ngoài ra, Tập đoàn Bảo Việt đã liên tục sửa đổi các quy
định tuân thủ của mình để đảm bảo việc thực hiện tuân
thủ. Để nâng cao mức độ nhận thức và kiến thức tuân thủ
của cán bộ nhân viên, doanh nghiệp đã tiến hành các khóa
đào tạo để tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế,
quy định nội bộ. Sumitomo Life hài lòng với những thành
tựu này và mong muốn Tập đoàn Bảo Việt sẽ có những cải
tiến hơn nữa trong tương lai. Sumitomo Life sẽ hỗ trợ lĩnh
vực này thông qua việc cung cấp kiến thức và kinh nghiệm
của chúng tôi, đồng thời sẽ tiếp tục hỗ trợ Tập đoàn Bảo
Việt trở thành doanh nghiệp có nền tảng quản trị doanh
nghiệp xuất sắc được đánh giá theo tiêu chuẩn toàn cầu.

BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
(Tại thời điểm 01/03/2022)

Ông ĐÀO ĐÌNH THI
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Tập đoàn Bảo Việt

Ông ĐỖ TRƯỜNG MINH
Thành viên Hội đồng Quản trị,
Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt

Bà THÂN HIỀN ANH
Thành viên Hội đồng Quản trị,
Tập đoàn Bảo Việt

Ông NGUYỄN XUÂN VIỆT
Thành viên Hội đồng Quản trị,
Tập đoàn Bảo Việt

Năm sinh

: 1974

Năm sinh

: 1971

Năm sinh

: 1974

Năm sinh

: 1970

Quốc tịch

: Việt Nam

Quốc tịch

: Việt Nam

Quốc tịch

: Việt Nam

Quốc tịch

: Việt Nam

Trình độ
chuyên môn

:

Trình độ
chuyên môn

: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Trình độ
chuyên môn

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
: Cử nhân ngân hàng
Cử nhân bảo hiểm.

Trình độ
chuyên môn

: Cử nhân kinh tế

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh,
Cử nhân kinh tế

Kinh nghiệm : 25 năm trong lĩnh vực tài chính, kế toán
Chức vụ đang đảm nhiệm:
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ
2018-2023 (từ ngày 27/6/2018)
Chức vụ công tác đã qua:
• Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ
2012-2017 (từ ngày 23/12/2014)
• Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam;
• Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viglacera kiêm Giám
đốc Ban Tài chính kế toán Tổng Công ty Viglacera;
• Kế toán trưởng Tổng Công ty Viglacera kiêm Giám đốc
Ban Tài chính đầu tư Tổng Công ty kiêm Giám đốc Công
ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera.
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Kinh nghiệm : 27 năm trong lĩnh vực bảo hiểm
Chức vụ đang đảm nhiệm:
• Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm
kỳ 2018-2023 (từ ngày 27/6/2018);
• Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt (từ ngày 27/06/2018).
Chức vụ công tác đã qua:
• Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt (từ ngày
03/01/2018);
• Thành viên Hội đồng Thành viên, Quyền Tổng Giám đốc
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt;
• Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt.

Kinh nghiệm : 24 năm trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm
Chức vụ đang đảm nhiệm:
• Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm
kỳ 2018-2023 (từ ngày 27/6/2018);
• Ủy viên Ủy ban Thù lao và bổ nhiệm Tập đoàn;
• Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo Việt
Nhân thọ.
Chức vụ công tác đã qua:
• Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm
kỳ 2012-2017 (từ ngày 23/12/2014)
• Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ;
• Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro;
• Giám đốc Khối Xây dựng chiến lược;
• Giám đốc Dự án Tái cấu trúc Tập đoàn Bảo Việt;
• Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Dự án chuyển đổi
chiến lược; Giám đốc Khối Truyền thông kiêm Giám
đốc dự án chuyển đổi thương hiệu; Phó Tổng Giám đốc
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM), Công ty Cổ phần
Chứng khoán Sài Gòn (SSI);

Kinh nghiệm :

26 năm trong lĩnh vực công nghệ
thông tin, bảo hiểm

Chức vụ đang đảm nhiệm:
• Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm
kỳ 2018-2023 (từ ngày 27/6/2018);
• Chủ nhiệm Ủy ban Thù lao và bổ nhiệm Tập đoàn;
• Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công
ty Bảo hiểm Bảo Việt.
• Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Quản lý Quỹ
Bảo Việt.
• Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Tái bảo
hiểm quốc gia (VinaRe)
Chức vụ công tác đã qua:
• Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt;
• Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt;
• Trưởng ban Phát triển ứng dụng 2, Khối Công nghệ
thông tin (nay là Chi nhánh Trung tâm Công nghệ thông
tin), Tập đoàn Bảo Việt.
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
(Tại thời điểm 01/03/2022)

Bà TRẦN THỊ DIỆU HẰNG
Thành viên Hội đồng Quản trị,
Tập đoàn Bảo Việt

Ông NGUYỄN ĐÌNH AN
Thành viên Hội đồng Quản trị,
Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt

Ông TERUO SHIMMEN
Thành viên Hội đồng Quản trị,
Tập đoàn Bảo Việt

Ông KAZUHIKO ARAI
Thành viên Hội đồng Quản trị,
Tập đoàn Bảo Việt

Năm sinh

: 1973

Năm sinh

: 1981

Năm sinh

: 1969

Năm sinh

: 1962

Quốc tịch

: Việt Nam

Quốc tịch

: Việt Nam

Quốc tịch

: Nhật Bản

Quốc tịch

: Nhật Bản

Trình độ
chuyên môn

: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Trình độ
chuyên môn

Thạc sỹ kinh tế - tài chính,
: chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ do
UBCK Nhà nước cấp ngày 25/12/2017

Trình độ
chuyên môn

: Cử nhân Nghiên cứu Quốc tế

Trình độ
chuyên môn

: Cử nhân Luật

Kinh nghiệm :

26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
bảo hiểm, kiểm toán

Chức vụ đang đảm nhiệm:
• Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm
kỳ 2018-2023 (từ ngày 27/6/2018);
• Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán Tập đoàn Bảo Việt;
• Trưởng Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Bảo Việt.
Chức vụ công tác đã qua:
• Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo hiểm
Bảo Việt;
• Giám đốc Khối Quản lý Tài chính Tập đoàn Bảo Việt;
• Trưởng phòng Phát triển thị trường, Cục Quản lý,
giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính;
• Trưởng phòng Quản lý, giám sát bảo hiểm phi nhân thọ,
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính.
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16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
Kinh nghiệm :
tài chính, đầu tư
Chức vụ đang đảm nhiệm:
• Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt
nhiệm kỳ 2018-2023 (từ ngày 29/6/2020);
• Chủ nhiệm Ủy ban Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn
Bảo Việt;
• Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty
Quản lý Quỹ Bảo Việt.
• Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bảo Việt.
Chức vụ công tác đã qua:
• Thành viên Hội đồng thành viên, Quyền Tổng Giám đốc
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt.
• Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Quản lý Quỹ
Bảo Việt.
• Trưởng Ban Thư ký - Tổng hợp, Khối Quản lý Hoạt động
Tập đoàn Bảo Việt.

Kinh nghiệm :

30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
bảo hiểm

Chức vụ đang đảm nhiệm:
• Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
• Thành viên Ủy ban Kiểm toán,
Ủy ban Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt;
• Thành viên Hội đồng thành viên
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ;
• Thành viên Hội đồng Chiến lược đầu tư
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ;
• Trưởng Văn phòng đại diện Sumitomo Life tại Hà Nội.

Kinh nghiệm :

37 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
bảo hiểm

Chức vụ đang đảm nhiệm:
• Giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ PT BNI
(công ty liên kết tại Indonesia);
• Giám đốc Khối Kinh doanh quốc tế;
• Trưởng Văn phòng đại diện Sumitomo Life tại Hà Nội;
• Giám đốc Chi nhánh Shonan;
• Trưởng phòng Kinh doanh quốc tế
• Công ty Sumitomo Life Hong Kong;
• Công ty Sumitomo Life Asset Management Hong Kong.

Chức vụ công tác đã qua tại Sumitomo Life:
• Trưởng phòng phụ trách, Phòng Kế hoạch,
Công ty Sumitomo Life Information System;
• Trợ lý trưởng phòng, Phòng Kinh doanh quốc tế;
• Trợ lý đặc biệt của Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch,
bộ phận Xây dựng kế hoạch;
• Trợ lý đặc biệt của Trưởng phòng,
Phòng Hệ thống thông tin.
• Trợ lý đặc biệt của Trưởng phòng,
Phòng Hệ thống thông tin.
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BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2021, Hội đồng quản trị 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 2021; triển
khai xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021 - 2030 của toàn Tập đoàn và
các chiến lược thành phần; đồng thời 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.

CƠ CẤU THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Danh sách thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt tại thời điểm 31/12/2021

STT

1

2

3

4

5

Ông Đào Đình Thi

Ông Đỗ Trường Minh

Bà Thân Hiền Anh

Bà Trần Thị Diệu Hằng

Ông Nguyễn Xuân Việt

Chức danh

Thành viên
HĐQT

Chủ tịch
HĐQT

Chuyên trách

Thành viên
HĐQT

Điều hành

Thành viên
HĐQT

Không
điều hành

Thành viên
HĐQT

Điều hành

Thành viên
HĐQT

Không
điều hành

Thành viên
HĐQT

Không
điều hành

7

Ông Teruo Shimmen

Thành viên
HĐQT

Không
điều hành
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Thành viên
HĐQT

(Trong đó: Đại diện sở hữu phần
vốn nhà nước: 174.119.770
Sở hữu cá nhân: 55.045)

Không
điều hành

(Trong đó: Đại diện sở hữu phần
vốn nhà nước: 112.141.830
Sở hữu cá nhân: 15.000)

Không có

Năm 2021, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt đã triệu tập 01 cuộc
họp (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 29/6/2021. ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021 của Tập đoàn Bảo Việt đã thảo luận
và thông qua các nội dung:
• Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh
doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của
Tập đoàn Bảo Việt;
• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo
cáo Tài chính riêng năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt;

6,61%

(Trong đó:Đại diện sở hữu phần
vốn nhà nước: 49.062.050
Sở hữu cá nhân: 34.903)

Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên và báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ về các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

Không có

15,11%

Ông Nguyễn Đình An

Ông Arai Kazuhiko

Chức danh thành viên
HĐQT nắm giữ tại các
công ty Cổ phần khác tại
Việt Nam

23,46%

6

8
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Họ và tên

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền
biểu quyết của Tập đoàn Bảo
Việt

Không có

• Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt;

6,61%

• Tờ trình phê duyệt thù lao của thành viên Hội đồng Quản
trị và Kiểm soát viên năm tài chính 2020 và đề xuất mức
thù lao kế hoạch năm tài chính 2021;

6,62%

• Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính
2020 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài
chính 2021 của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt;

(Trong đó: Đại diện sở hữu phần
vốn nhà nước: 49.062.050
Sở hữu cá nhân: 0)

(Trong đó: Đại diện sở hữu phần
vốn nhà nước: 49.062.050
Sở hữu cá nhân: 83.955)

6,61%

(Trong đó:Đại diện sở hữu phần
vốn nhà nước: 49.062.050
Sở hữu cá nhân: 9.960)

11,04%

(Trong đó: Đại diện sở hữu phần
vốn Sumitomo Life: 81.972.710 cổ phần
Sở hữu cá nhân: 0)

11,04%

(Trong đó: Đại diện sở hữu phần
vốn Sumitomo Life: 81.972.711 cổ phần
Sở hữu cá nhân: 0)

• Tờ trình phê duyệt Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi,
bổ sung lần thứ 12), Quy chế Quản trị nội bộ của Tập
đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4), Quy chế Hoạt
động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi,
bổ sung lần thứ 3).

ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Tập đoàn Bảo Việt (“Đại
hội”) đã diễn ra theo đúng trình tự các bước quy định trong
Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt cũng như
các quy định khác đối với công ty niêm yết. Trước khi tổ
chức Đại hội, Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện việc công
bố thông tin về việc tổ chức Đại hội, thông báo chốt danh
sách cổ đông tham dự Đại hội; thông báo mời họp; công
bố các tài liệu sẽ trình tại Đại hội và thực hiện công bố Báo
cáo tài chính theo đúng quy định.
Ngoài ra, trong năm 2021, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức xin
ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề cụ
thể như sau:
• Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2020 đã
được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;
• Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung
Điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt;
• Điều chỉnh việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát
hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 HĐQT đã
triển khai thực hiện các vấn đề được ĐHĐCĐ thông qua.

• Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm
soát Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5)
• Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, Kiểm soát viên
Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2021-2023;
BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
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BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỌP HĐQT ĐỊNH KỲ NHẰM ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
VÀ ĐƯA RA CÁC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập
đoàn Bảo Việt, trong năm 2021, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt
duy trì việc họp định kỳ mỗi quý một lần nhằm bàn bạc,
trao đổi, thống nhất và kịp thời đưa ra các chỉ đạo trong
điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. HĐQT đã
tổ chức 06 (sáu) cuộc họp trong đó có 05 (năm) cuộc họp
định kỳ hàng quý và 01 (một) cuộc họp mở rộng.

LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẰNG VĂN BẢN
ĐỂ THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HĐQT

Việc tổ chức các cuộc họp của HĐQT đảm bảo thực hiện
theo đúng quy định của Điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt và
Luật Doanh nghiệp. Các thành viên HĐQT đã nghiêm túc
tham dự trực tiếp các cuộc họp HĐQT hoặc ủy quyền cho
các thành viên HĐQT dự họp và biểu quyết theo đúng quy
định tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và Quy chế hoạt động
của HĐQT, cụ thể như sau:

Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị trong năm 2021

STT

1

Họ và tên

Ông Đào Đình Thi

Chức vụ

Ngày bắt đầu/
không còn là
thành viên HĐQT

Số buổi họp
HĐQT
tham dự

Tỷ lệ

Chủ tịch HĐQT

Ngày bắt đầu là t/v
HĐQT: 23/12/2014

06/06

100%

06/06

100%

2

Ông Đỗ Trường Minh

Thành viên HĐQT

Ngày bắt đầu là t/v
HĐQT: 27/6/2018

3

Bà Thân Hiền Anh

Thành viên HĐQT

Ngày bắt đầu là t/v
HĐQT: 23/12/2014

06/06

100%

5

Ông Nguyễn Xuân Việt

Thành viên HĐQT

Ngày bắt đầu là t/v
HĐQT: 27/6/2018

06/06

100%

6

Bà Trần Thị Diệu Hằng

Thành viên HĐQT

Ngày bắt đầu là t/v
HĐQT: 27/6/2018

06/06

100%

7

Nguyễn Đình An

Thành viên HĐQT

Ngày bắt đầu là t/v
HĐQT: 29/06/2020

05/06

83,33%

Ngày bắt đầu là t/v
HĐQT: 29/06/2021

04/04

Ngày bắt đầu là t/v
HĐQT: 29/6/2019

02/02

Ngày bắt đầu là t/v
HĐQT: 29/6/2019

06/06

8

9

10

Ông Kazuhiko Arai

Ông Kenji Yoneda

Ông Teruo Shimmen

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

100%

100%

Lý do
không tham dự

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG

huy năng lực lãnh đạo của các thành viên Hội đồng Quản
trị vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của
Tập đoàn.

NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT,
CÁC ỦY BAN THUỘC HĐQT NĂM 2021 THEO CÁC THÔNG LỆ TỐT VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHU VỰC

Đi công tác

Nhằm nâng cao công tác đánh giá
hoạt động của HĐQT theo các thông
lệ tốt về quản trị công ty trên thế giới
và khu vực, năm 2021, HĐQT đã triển
khai Quy chế hoạt động của HĐQT,
hoàn thành công tác 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

Không còn là thành
viên HĐQT từ ngày
29/6/2021

100%

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.

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;

(v)

• Đánh giá thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
và kế hoạch kinh doanh hàng năm.

Ngày bắt đầu là t/v
HĐQT: 29/6/2021

Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm
2021; xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo phê duyệt của ĐHĐCĐ; chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế
hoạch kinh doanh, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên toàn hệ thống Bảo Việt và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021... Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng
giúp Ban Điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Tập đoàn hiệu quả.
36

Ngoài các phiên họp trực tiếp của HĐQT, HĐQT đã thông
qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các Thành
viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo giải quyết các sự vụ
cụ thể thuộc thẩm quyền của HĐQT theo tờ trình của Tổng
Giám đốc Tập đoàn và các Ủy ban thuộc HĐQT. Trong năm
2021, HĐQT đã giải quyết hơn 100 vấn đề và ban hành 87
Nghị quyết có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị
doanh nghiệp, hoàn thiện và ban hành các quy chế quản
trị nội bộ, đầu tư phát triển nguồn nhân lực, kiện toàn bộ
máy lãnh đạo, định hướng hoạt động đầu tư tập trung trên
toàn hệ thống v.v...; chỉ đạo điều chỉnh cơ cấu tổ chức quản
trị, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong
việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và
HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị
được ban hành dựa trên tinh thần trách nhiệm cao, phát

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;

(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.

BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
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BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong tháng 12 năm 2021, HĐQT đã thực hiện đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 của HĐQT, các Ủy ban thuộc HĐQT và
các thành viên HĐQT với một số kết quả cụ thể như sau:

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT,
CÁC ỦY BAN THUỘC HĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT

CĂN CỨ 13 TIÊU CHÍ
ĐÁNH GIÁ VỀ

03

1

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.

(i)

Mức độ tương tác của các thành viên HĐQT;

(ii)

Chất lượng các ý kiến/đề xuất của các thành viên HĐQT;

2

(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 triển khai thực hiện nghiêm túc và hoàn thành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên
2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

3

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...

4

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.

5

Chủ tịch HĐQT phát huy vai trò trong việc triển khai hiệu quả các hoạt động của HĐQT, khuyến khích thành
viên HĐQT tham gia ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT; đảm bảo xây dựng các kế hoạch
hoạt động của HĐQT trước năm tài chính và gửi tài liệu họp, tài liệu lấy ý kiến thành viên HĐQT tối thiểu 5 ngày
trước ngày họp/ngày cho ý kiến.

NHÓM VẤN ĐỀ

Kết quả đánh giá: 08/08 thành viên HĐQT đều đạt từ 4,6 đến 4,8 điểm (điểm tối đa 5 điểm) - Đạt mức Tốt.
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HĐQT VÀ CÁC ỦY BAN CỦA HĐQT
Yếu

STT

TB/Cần cản thiện

Khá

Tốt

Rất tốt

Nội dung đánh giá

Điểm TB

1

Nhiệm vụ và trách nhiệm của HĐQT

4,6

2

Thành phần và cơ cấu HĐQT

4,7

3

Quy trình HĐQT

4

• Họp và tham dự họp HĐQT

4,6

• Tiếp cận thông tin

4,7

• Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản

4,6

• Bổ nhiệm và bầu lại HĐQT (nếu có)

4,9

Kết quả hoạt động của các Ủy ban
thuộc HĐQT

4,4

• Ủy ban Thù lao & Bổ nhiệm

• Ủy ban Kiểm toán

4,3

4,3

Xếp loại

Vấn đề cần cải thiện

• Tính độc lập giữa thành viên HĐQT với
Ban Điều hành và cổ đông lớn của Tập đoàn

Để tăng cường trách nhiệm của HĐQT, tuân thủ các chuẩn mực về Trách nhiệm của HĐQT tại Thẻ điểm quản trị
Công ty khu vực ASEAN, HĐQT cần tiếp tục đẩy mạnh các công tác sau:

• 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

10
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4,6

• Ủy ban Tài sản nợ - Tài sản có (ALCO)

4,5

Đánh giá thực hiện nghị quyết
của ĐHĐCĐ và kế hoạch kinh doanh
hàng năm

4,7

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG

Tiếp tục tăng cường truyền thông sứ mệnh/tầm nhìn của Tập đoàn, xem xét chiến lược kinh doanh hàng năm
để phù hợp diễn biến mới;

2

Xem xét bổ sung quy định về việc tổ chức cuộc họp giữa các thành viên HĐQT không điều hành mà không có
mặt các thành viên điều hành tại Quy chế Quản trị/Quy chế hoạt động của HĐQT;

3

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;

4

Tiếp tục nâng cao chất lượng báo cáo, tham mưu cho HĐQT các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của các
Ủy ban thuộc HĐQT;

5

Tăng cường hơn nữa việc chia sẻ thông tin giữa các thành viên HĐQT qua việc tăng cường cung cấp, cập nhật
các thông tin về lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn, về tình hình thị trường và các cơ hội phát triển kinh doanh;
khuyến khích thành viên HĐQT có những đánh giá, phân tích chuyên sâu về các vấn đề thuộc thẩm quyền
của HĐQT, cung cấp những đề xuất có tính thực tiễn và khả thi đối với các vấn đề trong chương trình nghị sự
để HĐQT thảo luận quyết định.

• Ủy ban Kiểm toán có bao gồm toàn bộ thành
viên HĐQT không điều hành với đa số thành
viên HĐQT độc lập.
• Chủ nhiệm của Ủy ban Kiểm toán là thành viên
HĐQT độc lập

• Ủy ban Chiến lược & Đầu tư

1
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BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022
Trong năm 2022, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng Quý theo
quy định và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các
thành viên HĐQT để triển khai Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, thực hiện các
vấn đề liên quan đến quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
năm 2022 trên toàn Tập đoàn.
Cụ thể như sau:

Triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, trong đó tập trung
hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022 và bám sát chiến lược giai đoạn 2021-2025;

Tiếp tục phát huy những giá trị đã xây dựng và phát triển trong thời gian vừa qua, quyết liệt triển
khai các giải pháp kinh doanh trong năm 2022, trong đó tập trung đến các vấn đề:
(i)

Hiện đại hóa hệ thống giao tiếp với khách hàng trên nền tảng công nghệ số, trực tuyến,
tạo ra những khác biệt về dịch vụ, sản phầm. Chuyển đổi số trong hoạt động quản trị,
điều hành;

(ii)

Tiếp tục thực hiện các bước Quy hoạch nhân sự cấp cao; Thực hiện luân chuyển
nội bộ, tận dụng nguồn lực sẵn có; Thực hiện đánh giá hiệu quả công việc bằng các
chỉ tiêu KPI rõ ràng.

(iii)

Đa dạng hóa sản phẩm và các kênh phân phối, mở rộng mạng lưới, cung cấp dịch vụ
chuyên nghiệp, tạo sự khác biệt.

Nâng cao năng lực quản trị công ty trên cơ sở vận dụng các thông lệ Quốc tế tốt nhất để đảm
bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn, và thu hút nguồn
vốn đầu tư vào doanh nghiệp;

DANH SÁCH TV HĐQT CÓ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO
QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2021
Ông Đào Đình Thi - Chủ tịch HĐQT
Tham gia khóa “Xây dựng và điều hành Hội đồng Quản trị hiệu quả:
Vai trò của Chủ tịch & Kế hoạch kế nhiệm” (Chứng chỉ QTCT 2015);
“Chứng nhận Thành viên HĐQT” (DCP) (Chứng chỉ VIOD).
Ông Đỗ Trường Minh - Thành viên HĐQT,
Tổng Giám đốc (Chứng chỉ QTCT 2015); “Chứng nhận Thành viên HĐQT” (DCP)
(Chứng chỉ VIOD).
Bà Trần Thị Diệu Hằng - Thành viên HĐQT
Tham gia khóa: Chương trình thạc sĩ Ủy ban kiểm toán (Chứng chỉ QTCT 2015);
“Chứng nhận Thành viên HĐQT” (DCP) (Chứng chỉ VIOD).
Bà Thân Hiền Anh - Thành viên HĐQT:
“Chứng nhận Thành viên HĐQT” (DCP) (Chứng chỉ VIOD).
Ông Nguyễn Xuân Việt - Thành viên HĐQT (Chứng chỉ QTCT 2015);
“Chứng nhận Thành viên HĐQT” (DCP) (Chứng chỉ VIOD).
Ông Nguyễn Đình An - Thành viên HĐQT:
“Chứng nhận Thành viên HĐQT” (DCP) (Chứng chỉ VIOD).

Phối hợp với các cơ quan quản lý của nhà nước xây dựng hành lang pháp lý, phát triển thị trường,
sản phẩm mới; tiếp tục chú trọng triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng
theo chủ trương của Đảng và Chính phủ, là doanh nghiệp tiên phong trong công tác bảo vệ môi
trường, hướng tới thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt.
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HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC ỦY BAN

THÀNH PHẦN
CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Nhân sự Ủy ban Kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021

Bà TRẦN THỊ DIỆU HẰNG

Năm 2021, UBKT
tiếp tục hoạt động với
thành

phần

bao

gồm

viên Ủy ban. Trong đó,

Chức vụ đang đảm nhiệm

Kiểm tra - Kiểm toán nội
viên

2

Đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về báo cáo
tài chính ra bên ngoài (gồm các yêu cầu áp dụng
cho việc niêm yết trên thị trường chứng khoán
theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tập
đoàn) thông qua việc đánh giá các Báo cáo tài
chính đã được kiểm toán (hoặc soát xét).

UBKT CÓ CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

1

42

Quản lý về mặt chuyên môn, nghiệp vụ đối
với hoạt động của Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ
(KTKTNB), bao gồm: việc xây dựng Kế hoạch kiểm
toán chiến lược và Kế hoạch kiểm toán hàng năm;
các vấn đề về nghiệp vụ của KTKTNB trong báo
cáo kết quả kiểm toán; Kiểm tra và giám sát kế
hoạch kiểm toán nội bộ, tính hiệu quả của hoạt
động kiểm toán nội bộ; Xem xét các kết quả trọng
yếu thu được từ việc kiểm toán nội bộ và các phản
hồi từ Tổng Giám đốc Tập đoàn, Lãnh đạo các Ban
chức năng/Trung tâm của Tập đoàn và các Tổng
Giám đốc Công ty con do Tập đoàn Bảo Việt đầu
tư 100% vốn.

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG

• Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023
(từ ngày 27/6/2018);
• Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán Tập đoàn Bảo Việt;
• Trưởng Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Bảo Việt.

bộ; 01 Ủy viên là thành

Ủy ban Kiểm toán (UBKT) là một bộ phận trong cơ cấu quản trị của Tập đoàn Bảo Việt, trực thuộc Hội đồng Quản trị (HĐQT),
do HĐQT quyết định thành lập từ năm 2008. Đến nay, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của UBKT được sửa đổi phù
hợp hơn với thực tế hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ủy ban. Theo đó,
UBKT có chức năng tư vấn và giúp việc cho HĐQT trong việc:

Đảm bảo có được hệ thống kiểm soát nội bộ và
tuân thủ pháp luật một cách hiệu quả thông qua
hoạt động kiểm toán nội bộ.

Trình độ chuyên môn
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Kinh nghiệm: 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm, kiểm toán

thành viên HĐQT, Trưởng

1

Quốc tịch: Việt Nam

01 Chủ nhiệm và 02 Ủy
Chủ nhiệm Ủy ban là

ỦY BAN KIỂM TOÁN

Thành viên HĐQT,
Chủ nhiệm Ủy ban

2

Đề xuất với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc
Tập đoàn Bảo Việt để đảm bảo KTKTNB có đủ
nguồn lực tổ chức thực hiện việc kiểm toán.

HĐQT,

đại

diện

của Cổ đông chiến lược
Sumitomo Life; 01 Ủy viên
thường trực là Phó Trưởng

Ông NGUYỄN QUANG VINH

Phó Trưởng Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ,
Ủy viên thường trực

Kiểm tra - Kiểm toán nội

Quốc tịch: Việt Nam

bộ Tập đoàn Bảo Việt.

Trình độ chuyên môn
Thạc sỹ kinh tế

Các Ủy viên UBKT đều có
nhiều năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực kiểm toán,

Kinh nghiệm: 32 năm trong lĩnh vực bảo hiểm
Chức vụ đang đảm nhiệm
• Phó Trưởng Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ, Ủy viên thường trực Ủy ban Kiểm toán.

tài chính, bảo hiểm và
đầu tư.
Ông TERUO SHIMMEN
Thành viên HĐQT,
Ủy viên
Quốc tịch: Nhật Bản

3

Đánh giá các báo cáo tài chính riêng và báo cáo
tài chính hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt hàng
năm và giữa niên độ về việc tuân thủ các chuẩn
mực kiểm toán, các quy định về niêm yết và các
yêu cầu của pháp luật liên quan đến báo cáo tài
chính trình Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt.
Thực hiện việc phối hợp với Ban Kiểm soát Tập
đoàn Bảo Việt về công tác liên quan đến lập báo
cáo tài chính và kiểm toán độc lập

Trình độ chuyên môn
Cử nhân Nghiên cứu quốc tế
Kinh nghiệm: 30 năm trong lĩnh vực bảo hiểm
Chức vụ đang đảm nhiệm
• Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
• Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Ủy ban Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt;
• Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ;
• Trưởng Văn phòng đại diện Sumitomo Life tại Hà Nội.
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HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC ỦY BAN
HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021
Năm 2021, UBKT đã thực hiện các công việc chính theo chức năng và quyền hạn của mình như sau:
1

Tham gia chỉ đạo việc lập kế hoạch KTNB và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của KTKTNB nhằm đảm bảo chất
lượng, tiến độ, hoàn thành 100% kế hoạch KTNB năm 2021 được HĐQT phê duyệt; Chỉ đạo Kiểm tra - Kiểm toán
nội bộ Tập đoàn thực hiện 39 cuộc kiểm toán, gồm 16 cuộc kiểm toán tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty
Bảo hiểm Bảo Việt, 15 cuộc kiểm toán tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ, 08 cuộc kiểm
toán hoạt động Đầu tư. Các cuộc kiểm toán nội bộ đã phát hiện kịp thời những điểm yếu trong việc thực hiện các
quy định nội bộ của Tập đoàn; quy chế, quy trình nghiệp vụ của các Tổng Công ty/Công ty, đưa ra các khuyến nghị
phù hợp, khả thi. Bên cạnh đó KTKTNB còn có những đánh giá về việc thực hiện các quy định của nhà nước trong
các lĩnh vực kinh doanh, giúp các đơn vị được kiểm toán tăng cường tính tuân thủ Pháp luật. Thông qua kết quả
kiểm toán, HĐQT/ Tổng Giám đốc Tập đoàn đã có những chỉ đạo kịp thời nhằm tăng cường công tác quản trị, nâng
cao hiệu quả quản lý.

2

Công tác soát xét Báo cáo tài chính: Trong năm 2021, UBKT đã thực hiện phối hợp với Ban Kiểm soát, Công ty kiểm
toán độc lập Ernst & Young và bộ phận tài chính các Tổng Công ty, Công ty con đối với Báo cáo tài chính năm 2021
đảm bảo các BCTC tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ công bố thông tin báo cáo tài chính của công ty niêm
yết. Đồng thời, UBKT tiến hành đánh giá/ tư vấn ý kiến lưu ý và trình HĐQT phê duyệt đối với các báo cáo tài chính
VAS đã kiểm toán của Công ty Mẹ và Hợp nhất của Tập đoàn năm 2021 theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS và
Chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS.

3

UBKT đưa ra ý kiến về một số báo cáo/tờ trình của KTKTNB nhằm nâng cao chất lượng hoạt động KTNB; đồng thời
tham gia ý kiến, đề xuất và báo cáo HĐQT/Tổng Giám đốc trong công tác tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy hoạt
động của KTKTNB.

4

Tham gia ý kiến đối với các nội dung theo yêu cầu của Hội đồng quản trị Tập đoàn đối với các nội dung thuộc chức
năng, nhiệm vụ của UBKT.

ỦY BAN THÙ LAO VÀ BỔ NHIỆM

5

Triển khai các hoạt động phối hợp của UBKT với các bộ phận của Công ty mẹ, các Tổng Công ty trong các công
việc: tham gia ý kiến đối với các văn bản của Tập đoàn; tham gia ý kiến trong các cuộc họp RMC, ALCO và các công
việc khác theo yêu cầu của HĐQT.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

6

Để thực hiện nhiệm vụ trên, UBKT đã triển khai họp, thảo luận, tham gia ý kiến về các Báo cáo định kỳ cũng như
các Báo cáo đánh giá Báo cáo tài chính của Ủy ban trước khi trình HĐQT.

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:
1

Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng Quản trị Tập đoàn trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực,
đặc biệt là chiến lược phát triển nguồn nhân lực cấp cao của Tập đoàn Bảo Việt;

2

Kiến nghị Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt những vấn đề cơ bản về:

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
Năm 2022, với nền tảng kinh nghiệm trong nước và quốc tế về kiểm toán, tài chính, bảo hiểm và đầu tư, UBKT tiếp tục thực
hiện chức năng tư vấn cho HĐQT với mục đích:

1

Đảm bảo hệ thống kiểm soát hiệu quả;

2

Chỉ đạo công tác chuyên môn của KTKTNB đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2022 do HĐQT giao;

4

Thực hiện tốt nhiệm vụ liên quan đến Báo cáo tài chính và tổ chức kiểm toán độc lập;

5

Chỉ đạo công tác đảm bảo chất lượng KTNB: rà soát, cập nhật các văn bản quy định, quy trình đảm bảo tuân thủ
quy định của pháp luật và Tập đoàn.

44

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG

• Mô hình tổ chức bộ máy và mô hình quản trị doanh nghiệp;
• Chính sách quản lý lao động và tiền lương của Tập đoàn;
• Chính sách quản lý cán bộ của Tập đoàn.
• Những vấn đề liên quan đến tiền lương, tiền thưởng, qui hoạch và bổ nhiệm cán bộ, kiện toàn nhân sự do
Hội đồng quản trị quản lý...
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HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC ỦY BAN
HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN THÙ LAO VÀ BỔ NHIỆM NĂM 2021
Trong năm 2021, Ủy ban Thù lao và bổ nhiệm đã tổ chức 03 cuộc họp trực tiếp với các nội dung:

THÀNH PHẦN
CỦA ỦY BAN THÙ LAO
VÀ BỔ NHIỆM

Nhân sự Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm làm việc tại thời điểm 31/12/ 2021

Ông Nguyễn Xuân Việt

Dưới sự lãnh đạo
của Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy
ban Thù lao và Bổ nhiệm
đã thực hiện tốt chức
năng giúp việc cho HĐQT
trong

việc

hoàn

thiện

mô hình quản trị doanh
nghiệp, xây dựng chiến

Thành viên HĐQT,
Chủ nhiệm Ủy ban
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn
Cử nhân kinh tế

Kinh nghiệm: 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm, công nghệ thông tin
• Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023
(từ ngày 27/6/2018);
• Chủ nhiệm Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm Tập đoàn Bảo Việt;

nhân lực (qui hoạch và bổ

• Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Tái bảo hiểm quốc gia (VinaRe).

nhiệm cán bộ lãnh đạo tại
Tập đoàn và các Công ty

các chính sách nhân sự,
tiền lương, tiền thưởng
của cán bộ do Hội đồng
Quản trị quản lý.

2

Phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ủy ban;

3

Thảo luận về định hướng xây dựng các Quy chế, Quy định của Tập đoàn Bảo Việt trong lĩnh vực quản trị nhân sự.

Bên cạnh đó, Ủy ban đã tiến hành 28 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 cấp cao sau đây:
1

Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý cấp Khối của Tập đoàn Bảo Việt và Phương án bố trí, sắp xếp nhân sự tạm thời
theo mô hình tổ chức bộ máy mới.

2

Sửa đổi và bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ủy ban TLBN theo mô hình tổ chức
bộ máy mới .

3

Việc quyết toán quĩ tiền lương năm 2020 và kế hoạch lao động tiền lương năm 2021 của Tập đoàn và các Công ty
100% vốn chủ sở hữu của Tập đoàn.

4

Việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý Tập đoàn do Hội đồng Quản trị Quyết định.

5

Việc kiện toàn nhân sự của các Ủy ban giúp việc Hội đồng Quản trị.

6

Về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh quản lý tại Tập đoàn trong giai đoạn 2021 - 2025.

7

Về việc đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt và các Thành viên HĐQT năm 2021.

8

Việc điều chỉnh cách xác định mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2021 của Người quản lý chuyên trách
Công ty con là đại diện vốn NN tại Tập đoàn.

9

Về việc ban hành Quy chế trả lương của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi bổ sung lần 6).

• Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt;
• Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt;

của Tập đoàn) cũng như

Đánh giá công việc thực hiện năm 2020 và kế hoạch thực hiện công việc trong năm 2021;

Chức vụ đang đảm nhiệm

lược phát triển nguồn

con có 100% vốn đầu tư

1

Bà Thân Hiền Anh
Thành viên HĐQT,
Ủy viên
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngân hàng, Cử nhân bảo hiểm.
Kinh nghiệm: 24 năm trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm
Chức vụ đang đảm nhiệm
• Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023 (từ ngày
27/6/2018);

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

• Ủy viên Ủy ban Thù lao và bổ nhiệm Tập đoàn;

Năm 2022, Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm tiếp tục tham gia
việc xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025,
đặc biệt vẫn quan tâm đến chiến lược phát triển nguồn
nhân lực cấp cao của Tập đoàn Bảo Việt, tư vấn tham mưu
cho Hội đồng Quản trị chính sách về quản trị nhân sự trong
phạm vi toàn Tập đoàn, nâng cấp hiệu quả quản trị điều
hành tập trung trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0.

• Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ.

Ông Trần Nhuận An

Phó Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự,
Ủy viên
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn
Thạc sỹ Quản trị nguồn nhân lực
Kinh nghiệm: 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự
Chức vụ đang đảm nhiệm

Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm tiếp tục chức năng và nhiệm vụ
tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Quản trị Tập đoàn trong
việc hoàn thiện các chính sách chế độ, quy trình, quy định
liên quan đến công tác quản trị nhân sự cấp cao, đặc biệt với
mô hình quản trị mới áp dụng tại Tập đoàn và các Công ty con
do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ (BVNT, BHBV, BVF, BVI).

Bên cạnh đó, Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm đã và đang thực
hiện công tác tham mưu cho HĐQT bổ sung thành viên
HĐQT độc lập; tham mưu cho HĐQT kiện toàn mô hình quản
trị của Tập đoàn, chú trọng quản trị mô hình kiểm soát nội
bộ, quản trị rủi ro phù hợp các quy định mới (NĐ 05).
Đồng thời, Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm cũng tham gia đóng
góp vào việc thực hiện các Quy định của Ban Bí thư và của
Chính phủ về đẩy mạnh cải tiến, đổi mới doanh nghiệp Nhà
nước, cũng như những chính sách có liên quan đến việc
triển khai thực hiện các văn kiện chính trị của Hội nghị
Trung ương XIII.

• Phó Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự, Ủy viên Ủy ban Thù lao
và bổ nhiệm Tập đoàn Bảo Việt.
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ỦY BAN QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ - TÀI SẢN CÓ (ALCO)

ỦY BAN ALCO THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1

Khuyến nghị về các chính sách, chiến lược và kế hoạch quản lý Tài sản Nợ, Tài sản Có, quản lý rủi ro liên quan đến
Tài sản Nợ, Tài sản Có cho từng thời kỳ khác nhau.

2

Xem xét, đánh giá và khuyến nghị các giải pháp nhằm bảo đảm cơ cấu Tài sản Nợ, Tài sản Có và cân đối tốc độ
tăng trưởng của Bảng Cân đối Kế toán với kế hoạch và chiến lược phát triển kinh doanh, quy mô vốn chủ sở hữu.

3

Xem xét, đánh giá và khuyến nghị về hiệu quả sử dụng Tài sản Nợ, Tài sản Có nhằm mục đích tối ưu hoá lợi nhuận
và cân đối với rủi ro của Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty Con.

4

Đánh giá khả năng thanh toán theo thực tế, theo quy định của Tập đoàn Bảo Việt và của Pháp luật (nếu có),
vị thế an toàn vốn, cân đối giữa tài sản và trách nhiệm của Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty Con.

5

Đánh giá và khuyến nghị các giải pháp quản lý các rủi ro có khả năng ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh và
Bảng Cân đối Kế toán. Khuyến nghị về các hạn mức đầu tư, hạn mức sinh lời, hạn mức rủi ro và các chỉ tiêu khác
đối với các cấp tại Tập đoàn Bảo Việt và tại các Công ty Con.

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN ALCO NĂM 2021
Năm 2021, nhằm đánh giá các tác động ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên,
Ủy ban ALCO đã lập Báo cáo ALCO toàn Tập đoàn định kỳ và gửi đến lãnh đạo Tập đoàn, các thành viên Ủy ban ALCO để lấy
ý kiến (bằng văn bản) với các nội dung cụ thể tại Báo cáo như sau:

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Ủy Ban ALCO có chức năng tham mưu và tư vấn cho Hội đồng Quản trị trong việc:
1

Đánh giá, giám sát tình hình kinh doanh, kết quả tài chính và việc phát triển kinh doanh, quản lý và phát triển
vốn và tài sản tại Tập đoàn Bảo Việt và tại các Công ty Con.

2

Đánh giá và khuyến nghị các chính sách, biện pháp quản lý hiệu quả cơ cấu, tính cân đối và tốc độ tăng trưởng
của Tài sản Nợ và Tài sản Có tại Tập đoàn Bảo Việt và của Tập đoàn Bảo Việt đối với các Công ty Con với mục đích
sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính và đảm bảo khả năng thanh toán.

3

Theo dõi môi trường bên ngoài và xác định tác động lên mức độ sinh lợi, Bảng Cân đối Kế toán và khả năng
thanh toán theo các tình huống giả định.

4

Đánh giá và đưa ra các biện pháp triển khai thực hiện quản lý các rủi ro có khả năng ảnh hưởng tới Bảng Cân đối
Kế toán và kết quả kinh doanh tại Tập đoàn Bảo Việt và của Tập đoàn Bảo Việt đối với các Công ty Con.
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Rà soát các kết luận của cuộc họp trước và cập nhật tình hình triển khai thực hiện các khuyến nghị;

2

Rà soát hiệu quả hoạt động đầu tư của Ban Đầu tư;

3

Báo cáo của Ban Kế toán, Ban Tài chính về các nội dung:
• Tình hình tài chính, Sự phù hợp Tài sản và Nợ phải trả;
• Tình hình sử dụng vốn, nhu cầu vốn;
• Biên khả năng thanh toán và Rủi ro thanh khoản

2

THÀNH PHẦN ỦY BAN ALCO
Ủy ban ALCO gồm các thành viên cơ cấu theo chức danh,
trong đó: Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt là Chủ nhiệm
Ủy ban, Giám đốc Ban Tài chính Tập đoàn Bảo Việt là
Thành viên Thường trực Ủy ban, Thư ký Ủy ban gồm ba

1

(3) thành viên. Các thành viên còn lại đến từ các Ban chức
năng trong Tập đoàn và đại diện của các đơn vị thành
viên, trong đó mỗi công ty thành viên có ít nhất 01 đại
diện (Chủ nhiệm Ủy ban ALCO các Công ty thành viên).

Tóm tắt các vấn đề chính của từng đơn vị thành viên.

Trong năm 2021, Ủy ban ALCO đã bước đầu xây dựng và chuyển đổi hệ thống số liệu hiện có để thực hiện lập báo cáo
ALCO toàn Tập đoàn trên Power BI bên cạnh việc duy trì hệ thống báo cáo theo format cũ.
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HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC ỦY BAN

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
Năm 2022, Ủy ban ALCO Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục định hướng tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài sản, các
khoản nợ của toàn Tập đoàn và tại các đơn vị thông qua việc đánh giá các tác động của thị trường, các rủi ro thanh khoản và
các rủi ro có thể ảnh hưởng tới sự phù hợp giữa Tài sản Nợ và Tài sản Có; đưa ra khuyến nghị và đề xuất giải pháp nâng cao
hiệu quả sử dụng vốn và tài sản, cũng như cung cấp các thông tin quản trị một cách đầy đủ kịp thời, cụ thể:

Căn cứ Luật
doanh nghiệp, Điều
lệ Tập đoàn, Quy
chế quản trị của
Tập

đoàn,

HĐQT

đã bổ nhiệm Người
1

2

3

3

Tăng cường công tác đánh giá, quản lý, cân đối tài sản Nợ - tài sản Có tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên, cả về
tần suất và chất lượng thực hiện;

Các Ban chức năng, đơn vị có liên quan thường xuyên trao đổi trực tiếp hoặc trực tuyến, hợp lực thực hiện
các đánh giá và đề xuất khuyến nghị về chính sách, chiến lược và kế hoạch quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có tại
Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên cho từng thời kỳ khác nhau; trên cơ sở xem xét, cập nhật các thay đổi
trong kinh tế vĩ mô cũng như môi trường kinh doanh và tình hình thực tế tại đơn vị.
Xem xét, đánh giá các yếu tố tác động và đưa ra khuyến nghị về các giải pháp nhằm bảo đảm cơ cấu hợp lý của
Tài sản Nợ, Tài sản Có, cân đối tốc độ tăng trưởng của tài sản trên Bảng Cân đối Kế toán đảm bảo trách nhiệm với
khách hàng, phù hợp với kế hoạch, chiến lược phát triển kinh doanh bền vững của Tập đoàn;
Ủy ban ALCO tăng cường thực hiện đa dạng hóa các phương thức thông tin trao đổi; thảo luận, xin ý kiến qua thư
điện tử Workchat…; tiếp tục và tăng cường việc ứng dụng Power BI vào công tác theo dõi, phân tích đánh giá và
xây dựng báo cáo ALCO.

Nhân sự NPTQTTĐ làm việc tại thời điểm 31/12/2021

phụ trách Quản trị
Tập đoàn theo quy

Bà Lương Thị Bích Ngọc

Người phụ trách Quản trị Công ty,
kiêm Thư ký Tập đoàn (Người phụ trách chung)
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn
Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng, Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp,
Chứng chỉ Kiểm toán viên, Bộ Tài chính

định. Đến thời điểm

Kinh nghiệm: 17 năm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, thư ký công ty

ngày

Chức vụ đang đảm nhiệm

31/12/2021,

NPTQTTĐ
đạo

là

Văn

lãnh

phòng

Tập đoàn, lãnh đạo

• Người Phụ trách quản trị Tập đoàn kiêm Thư ký Tập đoàn;
• Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn.
Chức vụ công tác đã qua
• Trưởng Ban, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thư ký - Tổng hợp Tập đoàn;

Ban Tuyên giáo -

• Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn;

Pháp chế, lãnh đạo

• Chuyên viên Ban Đầu tư/Đầu tư dự án/Đầu tư chiến lược Tập đoàn;

Ban Truyền thông
thương
kinh

hiệu

có

nghiệm

về

tài chính, đầu tư;
tham mưu, tư vấn
đề
trong

xuất

HĐQT

các

hoạt

động của Hội đồng
quản

trị,

trong

hoạt động quản trị
doanh nghiệp.

• Kiểm toán viên - Công ty Cổ phần Kiểm toán Tư vấn thuế (ATC).

Bà Nguyễn Thanh Hoa

Người phụ trách Quản trị Công ty,
kiêm Giám đốc Ban Truyền thông - Thương hiệu
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Ngân hàng-Tài chính, Cử nhân tiếng Anh Thương mại
Kinh nghiệm: 18 năm trong lĩnh vực Tài chính, Bảo hiểm, Ngân hàng, Quản trị công ty,
Quan hệ nhà đầu tư và phát triển bền vững
Chức vụ đang đảm nhiệm
• Giám đốc Ban Truyền thông - Thương hiệu kiêm Người phụ trách quản trị công ty;
• GRI Certified SME Training Course based on G4 reporting Guidelines 28/08/2015;
• VCGI (Vietnam Corporate Governance Initiative) Công bố thông tin theo thẻ điểm
quản trị Công ty ASEAN 2017-2018;
Chức vụ công tác đã qua
• Giám đốc Ban Truyền thông Thương hiệu, Tập đoàn Bảo Việt
(từ tháng 04/2014 đến nay) kiêm Người phụ trách quản trị Công ty (11/07/2021);
• Trưởng Ban Thư ký Tập đòan, Tập đoàn Bảo Việt;
• Phó Trưởng Ban Thư ký Tập đoàn, Tập đoàn Bảo Việt;
• Chuyên viên Ban Thư ký Tập đoàn, Tập đoàn Bảo Việt;
• Chuyên viên Phòng Bancassurance, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ;
• Chuyên viên Phòng Nghiên cứu Phát triển Kinh doanh, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ;
• Cán bộ Trợ lý Dự án, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA Việt Nam).
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HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC ỦY BAN

ỦY BAN CHIẾN LƯỢC VÀ ĐẦU TƯ
Bà Trần Thị Thụy Anh

Nhân sự NPTQTTĐ làm việc
tại thời điểm 31/12/2021

Người phụ trách Quản trị Công ty,
kiêm Phó Giám đốc Ban Tuyên giáo - Pháp chế

và Đầu tư trong năm 2021

Chức vụ đang đảm nhiệm

hoạt động với 01 Chủ

Chức vụ công tác đã qua
• Giám đốc Pháp chế tại Eximbank, Sumitomo Mitsui Banking Coporation và Jaccar
Capital Fund, Công ty cổ phần Chứng khoán MB, Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện
Việt Nam (GELEX), Tập đoàn GTNfoods.

HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN NĂM 2021
Năm 2021, Người phụ trách quản trị Tập đoàn thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ và theo chỉ đạo, yêu cầu của
Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt, cụ thể như sau:

2

Ủy ban Chiến lược

Kinh nghiệm: 22 năm
• Phó Giám đốc Ban Tuyên Giáo - Pháp chế kiêm Người phụ trách quản trị công ty.

nhiệm - là Thành viên
HĐQT Tập đoàn Bảo Việt
và là Thành viên HĐTV,
Tổng Giám đốc Công ty
TNHH Quản lý Quỹ Bảo

Thành viên HĐQT,
Chủ nhiệm Ủy ban
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn
Thạc sỹ

Kinh nghiệm: 16 năm trong lĩnh vực đầu tư, quản lý quỹ
Chức vụ đang đảm nhiệm
• Thành viên HĐQT TĐBV;
• Thành viên HĐTV/ Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt;
• Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia;
• Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Bảo Việt.

Việt, 01 Ủy viên là đại diện
của cổ đông Sumitomo
Life; 01 Ủy viên là Kế toán

Ông Nguyễn Xuân Hòa

Kế toán trưởng Tập đoàn Bảo Việt
Ủy viên

Tư vấn Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
theo quy định và các công việc liên quan giữa Tập đoàn Bảo Việt và cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt;

trưởng Tập đoàn Bảo

Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông trong năm 2021 theo yêu cầu
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, phù hợp kế hoạch hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và tuân thủ quy
định pháp luật, Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Ban đều có kinh nghiệm

Trình độ chuyên môn
Thạc sỹ

chuyên môn vững vàng

Kinh nghiệm: 21 năm trong lĩnh vực tài chính kế toán

trong lĩnh vực xây dựng

Chức vụ đang đảm nhiệm
• Kế toán trưởng Tập đoàn Bảo Việt kiêm Giám đốc Ban Tài chính;
• Ủy viên Ủy ban Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt;
• Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt;
• Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt;
• Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Bảo Việt Âu Lạc;
• Thành viên Ban Đại diện Quỹ BVIF.

Việt. Các thành viên Ủy

3

Tham dự và ghi chép, lập biên bản các cuộc họp HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ thường niên Tập đoàn Bảo Việt trong năm 2021;

4

Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ phù hợp với luật pháp; Phối hợp tổ chức triển khai,
đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông báo, kết luận của Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông
đảm bảo thời hạn theo quy định;

5

Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên
Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;

6

Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Tập đoàn;

7

Nghiên cứu, đề xuất các khóa đào tạo cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Ủy viên Ủy ban
trực thuộc HĐQT Tập đoàn;

chiến lược phát triển và

8

Thực hiện công tác lưu trữ, bảo mật các tài liệu, công văn ban hành của ĐHĐCĐ, Hội đồng Quản trị và các văn bản
khác theo quy định;

của Tập đoàn.

9

Tham mưu, đề xuất HĐQT, BKS trong việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quản trị nội bộ của Tập đoàn phù hợp với
các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Tập đoàn;

10

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
Với vai trò là cơ quan tham mưu, tư vấn HĐQT đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị, trong năm
2022, NPTQTTĐ sẽ tiếp tục chủ động tham mưu việc tổ chức các cuộc họp HĐQT hàng quý, các cuộc họp Ban Kiểm soát,
tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 và các nội dung khác theo chức năng nhiệm vụ của NPTQTTĐ và theo chỉ đạo của HĐQT.
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Nhân sự Ủy ban Chiến lược và Đầu tư làm việc tại thời điểm 31/12/ 2021

Ông Nguyễn Đình An

Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn
Cử nhân Luật, Cử nhân tiếng Anh, Thạc sỹ Luật kinh tế

1

THÀNH VIÊN ỦY BAN
CHIẾN LƯỢC VÀ ĐẦU TƯ

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG

và quản trị chiến lược,
triển khai thực hiện các
dự án đầu tư, nâng cao
vai trò tham mưu, tư vấn

Quốc tịch: Việt Nam

đề xuất HĐQT trong các
quyết định liên quan tới
các hoạt động đầu tư

Ông Teruo Shimmen
Thành viên HĐQT,
Ủy viên
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn
Cử nhân Nghiên cứu quốc tế
Kinh nghiệm: 30 năm trong lĩnh vực bảo hiểm
Chức vụ đang đảm nhiệm
• Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt;
• Ủy viên viên Ủy ban Kiểm toán, Ủy viên Ủy ban Chiến lược
và Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt;
• Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ;
• Trưởng đại diện Văn phòng Sumitomo Life tại Hà Nội.

BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
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HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC ỦY BAN

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NĂM 2021
Trong năm 2021, Ủy ban đã tiến hành 08 phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản liên quan đến các nội dung sau:
1

Tạm giao kế hoạch đầu tư Công nghệ thông tin năm 2021 cho Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt;

2

Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

3

Phân loại đầu tư chiến lược và đầu tư tài chính;

4

Thông qua định hướng chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt đối với Công ty Chứng khoán Bảo Việt giai đoạn 2021-2025;

5

Phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ hạ tầng Trung tâm dữ liệu cho Tập đoàn Bảo Việt;

6

Phê duyệt sửa đổi tạm thời một số quy định của Quy chế Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt (lần 1 và lần 2);

7

Kê khai báo cáo và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với đất tại địa chỉ 220 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
của Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và NĐ 67/2021/NĐ-CP
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THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Ông ÔNG TIẾN HÙNG
Trưởng Ban kiểm soát
Tập đoàn Bảo Việt

Ông ĐINH HOÀI LINH
Kiểm soát viên
Tập đoàn Bảo Việt

Ông VŨ THANH HẢI
Kiểm soát viên
Tập đoàn Bảo Việt

Năm sinh

: 1964

Năm sinh

: 1983

Năm sinh

: 1983

Quốc tịch

: Việt Nam

Quốc tịch

: Việt Nam

Quốc tịch

: Việt Nam

Trình độ
chuyên môn

:

Trình độ
chuyên môn

: Cử nhân tài chính kế toán

Trình độ
chuyên môn

:

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Chứng chỉ Kế toán viên, Bộ Tài chính

Cử nhân kiểm toán
Chứng chỉ Kiểm toán viên, Bộ Tài chính

Kinh nghiệm : 32 năm trong lĩnh vực tài chính, kế toán

Kinh nghiệm : 16 năm trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính

Kinh nghiệm : 16 năm trong lĩnh vực kiểm toán

Chức vụ đang đảm nhiệm:
• Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ
2018-2023 (từ ngày 29/6/2019)

Chức vụ đang đảm nhiệm:
• Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023
(từ ngày 29/6/2019);
• Phó Trưởng ban Kiểm toán bảo hiểm nhân thọ thuộc
Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Bảo Việt.

Chức vụ đang đảm nhiệm:
• Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023
(từ ngày 29/6/2019);
• Trưởng nhóm Kiểm toán bảo hiểm phi nhân thọ thuộc
Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Bảo Việt.

Chức vụ công tác đã qua:
• Trưởng nhóm, Kiểm toán viên Ban Kiểm toán hoạt động
bảo hiểm nhân thọ, Khối Kiểm toán nội bộ Tập đoàn
Bảo Việt.
• Chuyên viên phân tích tài chính, Tập đoàn Bim Group.
• Trưởng nhóm kiểm toán, Công ty TNHH Honda Việt Nam.

Chức vụ công tác đã qua:
• Kiểm toán viên Ban Kiểm toán hoạt động bảo hiểm phi
nhân thọ, Khối Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Bảo Việt
• Kiểm toán viên, trưởng nhóm kiểm toán Công ty TNHH
Kiểm toán và tư vấn A&C - chi nhánh Hà Nội.

Chức vụ công tác đã qua:
• Kiểm soát viên Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018-2023
(từ ngày 27/6/2018);
• Thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ
2012-2017 từ ngày 29/11/2012;
• Giám đốc Ban Tổ chức - Nhân sự, Tổng công ty
Bảo hiểm Bảo Việt;
• Trưởng phòng, Giám đốc Ban Kiểm tra nội bộ và Quản lý
rủi ro, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt;
• Phó Trưởng phòng Thanh tra nội bộ ngành; Thanh tra
viên chính, Thanh tra Bộ Tài chính.
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BÁO CÁO CỦA
BAN KIỂM SOÁT
NHÂN SỰ CỦA BAN KIỂM SOÁT
Nhân sự của BKS trong năm 2021 gồm các thành viên sau:
Bảo vệ quyền và lợi ích của cổ
đông, nhà đầu tư là nhiệm vụ quan

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày được bầu Trưởng ban kiểm soát,
Kiểm soát viên (KSV)

Tỷ lệ sở hữu
cổ phiếu BVH

0,0069%
(54.239 CP)

trọng của Ban Kiểm soát. Xác định
được trọng trách của mình, Ban Kiểm
soát đã không ngừng hoàn thiện các

1

Ông Ông Tiến Hùng

Trưởng Ban kiểm soát

Ngày 29/11/2012 được bầu KSV
Ngày 27/06/2018 được bầu lại KSV
Ngày 29/06/2019 được bầu Trưởng BKS

2

Bà Trần Thị Phương

KSV

Ngày 27/06/2018 được bầu KSV
Ngày 29/06/2021 được miễn nhiệm KSV

0,00%
(1.500 CP)

3

Ông Vũ Thanh Hải

KSV

Ngày 29/06/2019 được bầu KSV

0,00%
(80 CP)

4

Ông Đinh Hoài Linh

KSV

Ngày 29/06/2021 được bầu KSV

hoạt động để đáp ứng sự mong đợi
của cổ đông và nhà đầu tư.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT
Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt (BKS) là một bộ phận trong mô hình quản trị doanh nghiệp, được Đại hội đồng cổ đông Tập
đoàn Bảo Việt bầu ra, hoạt động của BKS tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và các
quy định của pháp luật, quy định nội bộ có liên quan.
Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt, BKS có các quyền và nghĩa vụ chính như sau:
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1

Thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc (TGĐ), người quản lý khác của Tập đoàn trong
việc quản lý và điều hành Tập đoàn.

2

Thực hiện giám sát tình hình tài chính Tập đoàn, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ
cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác
kế toán, thống kê và việc lập các báo cáo tài chính.

3

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng
năm và sáu tháng của Tập đoàn; Báo cáo đánh giá công tác quản lý hàng năm và sáu tháng của HĐQT và
trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

4

Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo
sớm của Tập đoàn.

5

Kiến nghị HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý,
giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

6

Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các cuộc họp khác
của công ty.

7

Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo
cáo tài chính của Tập đoàn.
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BKS có 03 KSV, trong đó Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách và 02 KSV kiêm nhiệm. Các KSV đều đủ tư cách và
đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện của KSV theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và Quy
chế hoạt động của BKS (hiện tại các KSV đều có bằng tốt nghiệp đại học trở lên được đào tạo chuyên ngành kế toán, kiểm
toán và thường trú tại Việt Nam; Trưởng Ban kiểm soát được đào tạo chuyên ngành kế toán). Các KSV đều hoạt động độc
lập, không giữ các chức vụ quản lý tại Tập đoàn, không làm việc tại bộ phận Kế toán của Tập đoàn hoặc Kiểm toán viên độc
lập kiểm toán báo cáo tài chính của Tập đoàn trong ba năm liền trước.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt (BKS) là một bộ phận trong mô hình quản trị doanh nghiệp, được Đại hội đồng cổ đông Tập
đoàn Bảo Việt bầu ra, hoạt động của BKS tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và các
quy định của pháp luật, quy định nội bộ có liên quan.

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát
Trong các cuộc họp, các KSV đều tham
gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách
nhiệm cao. Việc tổ chức các cuộc họp
và ban hành văn bản của BKS đã thực
hiện theo đúng quy định của Luật Doanh
nghiệp, Điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt và
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Số KSV tham dự: 3/3
Tỷ lệ: 100%

Bên cạnh đó, để thực hiện các công việc
khác của BKS, ngoài các cuộc họp trực
tiếp, Trưởng Ban kiểm soát đã tổ chức lấy
ý kiến của các KSV qua thư điện tử để kịp
thời tham gia ý kiến với HĐQT, TGĐ và Ban
điều hành.

BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
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BKS đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ với các nội dung chính như sau:
Ngày họp: 02/06/2021
Số KSV tham dự: 3/3
Tỷ lệ: 100%

Nội dung
Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS trong Quý I, II/2021 gồm các nội dung:
• Phối hợp với Ban Kế toán, Kiểm toán độc lập đôn đốc thực hiện lập và soát xét, kiểm toán
BCTC Quý IV/2020 và BCTC năm 2020.

Ngày họp:09/09/2021
Số KSV tham dự: 3/3

• Phối hợp hỗ trợ lập Báo cáo quản trị bán niên năm 2021 của Tập đoàn Bảo Việt (phần
hoạt động của BKS).

Tỷ lệ: 100%

• Các KSV tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT, Trưởng BKS tham gia các
phiên họp do Tập đoàn tổ chức để nắm bắt tình hình và thực hiện việc giám sát việc quản
trị và điều hành Tập đoàn.

• Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của BKS để phù hợp với những thay
đổi của Luật Doanh nghiệp (ban hành 2020) có hiệu lực từ 1/1/2021.

• Các công việc thường xuyên khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

• Phối hợp với Ban điều hành lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC của
TĐBV năm 2021, 2022, 2023.
• Thẩm định BCTC riêng năm 2020 của Tập đoàn và ban hành công văn gửi HĐQT về nhận
xét, đánh giá của BKS đối với Dự thảo BCTC riêng năm 2020.
• Tham gia chuẩn bị Báo cáo quản trị năm 2020 của TĐBV (mảng hoạt động của BKS)
• Thông qua dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.
• Đề xuất bổ sung nhân sự cho BKS (do BKS có 01 KSV xin chuyển công tác).
• Các KSV tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT, Trưởng BKS tham gia các
phiên họp do Tập đoàn tổ chức để nắm bắt tình hình và thực hiện việc giám sát việc quản
trị và điều hành Tập đoàn.
• Các công việc thường xuyên khác theo chức năng nhiệm vụ của BKS.

Ngày họp:09/09/2021
Số KSV tham dự: 3/3
Tỷ lệ: 100%

Nội dung
Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS tại kỳ họp gồm các nội dung:
• Tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: i) Trình bày Báo cáo của hoạt
động của BKS, Báo cáo kết quả giám sát, thẩm định báo cáo tài chính riêng, Báo cáo
đánh giá kết quả hoạt động của BKS và KSV, Kế hoạch hoạt động của BKS năm 20212022; ii) Báo cáo ĐHĐCĐTN thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021,
2022, 2023 của TĐBV.
• Phối hợp với Ban Kế toán, Kiểm toán độc lập đôn đốc hoàn thiện BCTC riêng và hợp nhất
bán niên năm 2021.
• Thẩm định BCTC hợp nhất năm 2020 của Tập đoàn và ban hành công văn gửi HĐQT về
nhận xét, đánh giá của BKS đối với Dự thảo BCTC hợp nhất năm 2020.
• Thẩm định BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2021 và ban hành công văn gửi HĐQT
về nhận xét, đánh giá của BKS đối với Dự thảo BCTC riêng, hợp nhất bán niên năm 2021.
• Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi bổ sung lần
thứ 5).
• Thông qua Kế hoạch hoạt động của BKS giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
thường niên năm 2021 - 2022;
• Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các KSV (sau khi được ĐHĐCĐ bầu bổ sung
thêm 01 thành viên)
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Nội dung

Một số nội dung khác

Nội dung

Số KSV tham dự: 3/3

• Phối hợp lập Báo cáo quản trị năm 2021 của Tập đoàn Bảo Việt (phần hoạt động của
BKS).

Tỷ lệ: 100%

• Tham gia giám sát việc kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt theo hình
thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, TGĐ và Ban Điều hành năm 2021
Trên cơ sở quyền hạn và nghĩa vụ được quy định, BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, TGĐ và Những người quản lý
khác trong việc quản lý và điều hành Tập đoàn, cụ thể:
Giám sát việc tổ chức các phiên họp của HĐQT (thường xuyên và bất thường), việc ban hành các Nghị quyết,
Quyết định của HĐQT; việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tập đoàn Bảo Việt.
Giám sát việc xây dựng, sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị
của Tập đoàn để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.
Giám sát việc phê duyệt và thực hiện các giao dịch nội bộ, người có liên quan giữa Tập đoàn với các Công ty
con, Công ty do Tập đoàn Bảo Việt nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ.
Giám sát việc kiện toàn quy hoạch nhân sự chức danh Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, TGĐ, Ủy viên Ủy ban
thù lao và bổ nhiệm, Trưởng Ban kiểm soát và KSV, Kế toán trưởng Tập đoàn.
Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, các Nghị quyết, Quyết định của
HĐQT ban hành trong năm 2021.
Giám sát việc xây dựng và tạm giao kế hoạch kinh doanh năm 2022 cho Công ty Mẹ Tập đoàn và các Công
ty con.
Giám sát việc kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản.
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THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BCTC)
VÀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH
Giám sát các hoạt động của HĐQT, TGĐ, Người quản lý khác trong việc quản lý, điều hành Tập đoàn Bảo Việt
trong năm 2021.
Giám sát việc thực hiện chế độ kế toán và công tác lập, kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính; việc thực hiện
kiến nghị tại Thư quản lý năm 2020 đối với Tập đoàn của Kiểm toán độc lập.

Qua công tác giám sát, BKS thấy rằng các thành viên
HĐQT, TGĐ và những Người quản lý khác đã rất nỗ lực để
hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trong công tác quản
trị điều hành.

Các Nghị quyết, Quyết định trong quản trị, điều hành của
HĐQT, TGĐ ban hành phù hợp với các quy định quản trị
nội bộ của Tập đoàn và pháp luật, đảm bảo các quyền
và lợi ích hợp pháp của cổ đông được thực hiện đúng
và đầy đủ.

Mặc dù điều kiện kinh doanh trong năm 2021 không thuận
lợi (dịch Covid tiếp tục bùng phát trên diện rộng với khả
năng lây lan nhanh, nguy hiểm hơn), HĐQT, TGĐ và những
Người quản lý khác luôn bám sát tình hình thực tiễn, có chỉ
đạo kiên quyết, kịp thời, sáng tạo đã động viên được toàn
thể CBCNV trong toàn Tập đoàn hoàn thành tốt Kế hoạch
kinh doanh năm 2021, cụ thể: Doanh thu hợp nhất toàn
Tập đoàn năm 2021 ước đạt 50.485 tỷ đồng, hoàn thành
103% kế hoạch năm và tăng trưởng 3% so với năm 2020;
lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 1.974 tỷ đồng, hoàn
thành 146,3% kế hoạch năm, tăng trưởng 19,7% so với năm
2020. Riêng Công ty Mẹ doanh thu ước đạt1.490 tỷ đồng,
tăng trưởng 5,7% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế ước
đạt 1.031 tỷ đồng, hoàn thành 100,1% kế hoạch năm, tăng
trưởng 1,9% so với năm 2020. Các đơn vị thành viên trong
Tập đoàn qua số liệu báo cáo ước thực hiện đều hoàn
thành tốt kế hoạch kinh doanh được giao.

Giám sát quá trình tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và việc thông qua các Nghị quyết của
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Qua giám sát BKS thấy rằng việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên và thông qua các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm
2021 tại Tập đoàn Bảo Việt đã tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn.

Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Tập đoàn đã thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:
Năm 2021, Tập đoàn đã thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tập đoàn
thông qua với các nội dung như đã nêu trên.
Tập đoàn đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm tài chính 2020 theo tỷ lệ 8,895%/mệnh giá cổ phiếu tính trên
vốn điều lệ 7.423.227.640.000 đồng với tổng số tiền đã chi trả là 666.977.003.454 đồng và sử dụng lợi nhuận
sau thuế năm tài chính 2020 để trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCD-TĐBV ngày
29/06/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
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Năm 2021, BKS đã thường xuyên trao đổi, phối hợp tốt với
Ban Tài chính, Ban Kế toán, Kiểm toán viên độc lập và các
bộ phận có liên quan để thẩm định việc lập, kiểm toán
BCTC riêng của Công ty Mẹ và BCTC hợp nhất toàn Tập
đoàn năm 2021.

bán biên năm 2021 đã được kiểm toán bởi EY Việt Nam và
không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán; 4) BKS thống nhất
về các số liệu đã được thể hiện trong BCTC riêng và BCTC
hợp nhất bán niên năm 2021 của Tập đoàn đã được EY Việt
Nam soát xét, kiểm toán.

Qua thẩm định các BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên
năm 2021 của Tập đoàn đã được soát xét, kiểm toán bởi
Công ty Kiểm toán độc lập Ernst & Young Việt Nam (EY Việt
Nam), BKS nhận thấy: 1) Các BCTC riêng và BCTC hợp nhất
bán niên năm 2021 đã được lập trên cơ sở lựa chọn các
chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách
này một cách nhất quán, thực hiện các đánh giá và ước
tính một cách hợp lý, thận trọng và phù hợp các quy định,
các Chuẩn mực Kế toán và Chế độ Kế toán Việt Nam; 2)
Các BCTC riêng và BCTC hợp nhất bán niên năm 2021 đã
được trình bày rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong 6
tháng đầu năm tài chính 2021 theo chuẩn mực Kế toán và
Chế độ Kế toán Việt Nam; 3) BCTC riêng và BCTC hợp nhất

SỰ PHỐI HỢP CỦA BAN KIỂM SOÁT
BKS với HĐQT, TGĐ và những Người quản lý khác đã duy trì
được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên
tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Tập đoàn và cổ đông, trên
cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tập
đoàn và quy định nội bộ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, BKS thường xuyên
trao đổi với các bộ phận chức năng: Ủy ban Kiểm toán, các
Ban/Trung tâm/Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ của Tập đoàn
để nắm bắt kịp thời các thông tin về việc quản trị, điều
hành của HĐQT và TGĐ.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
Để hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, góp phần
nâng cao năng lực trong quản trị, điều hành, nâng cao tính
minh bạch nhằm mang lại quyền lợi hợp pháp, tối đa cho
Tập đoàn và cổ đông, BKS sẽ tập trung thực hiện các nội
dung sau:
• Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà Pháp luật,
Điều lệ Tập đoàn, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
và các quy chế nội bộ của Tập đoàn quy định, trong
đó tập trung vào công tác giám sát tình hình tài chính,
thẩm định Báo cáo tài chính của Tập đoàn.
• Nghiên cứu, cập nhật kịp thời các cơ chế chính sách
mới ban hành, giám sát, đề xuất, kiến nghị sửa đổi bổ
sung những vấn đề còn chưa phù hợp để đảm bảo tuân
thủ đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật và nâng
cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

• Tham gia các lớp đào tạo, cập nhật kiến thức có liên
quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát để
nâng cao hơn nữa chất lượng công việc thực hiện.
• Phối hợp tốt với HĐQT, TGĐ và các Ban chức năng của
Tập đoàn để kịp thời nắm bắt thông tin, tham gia ý kiến
nhằm phục vụ tốt hơn nữa công tác quản trị điều hành
của Tập đoàn Bảo Việt.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết
quả đã đạt được trong năm 2021, BKS tin
tưởng rằng HĐQT, Ban TGĐ sẽ tiếp tục lãnh
đạo Tập đoàn Bảo Việt hoàn thành tốt các
mục tiêu, kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên
2022 thông qua.
BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
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TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO
VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA
THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

NGUYÊN TẮC CHI TRẢ THÙ LAO
Việc chi trả thù lao hằng tháng đối với
Thành viên không chuyên trách HĐQT
và Ban Kiểm soát thực hiện theo Nghị
quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường
niên hằng năm của Tập đoàn Bảo Việt.

Quỹ thù lao năm 2021 của Thành viên không chuyên trách HĐQT và Ban Kiểm
soát của Tập đoàn Bảo Việt do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
phê duyệt cụ thể như sau:
• Mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị: 20 triệu đồng/người/tháng;
• Mức thù lao của Thành viên Kiểm soát viên: 10 triệu đồng/người/tháng.

Quỹ thù lao thực hiện năm 2021 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 2021

VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN THƯỞNG
CỦA THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG
Tiền lương của Thành viên chuyên trách Hội
đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được xác định
theo quy định của Nghị định số 53/2016/NĐCP ngày 13/6/2016 của Chính Phủ. Theo đó,
tiền lương được gắn với mức độ hoàn thành chỉ
tiêu sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.

Tiền thưởng năm 2021 của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm
soát được chi trả từ nguồn quỹ khen thưởng của người quản lý Tập đoàn.
Quỹ khen thưởng của người quản lý Tập đoàn được trích lập từ nguồn lợi
nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Tập đoàn và được ĐHĐCĐ
thông qua tại nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 29/6/2021,
bằng: 629,380 triệu đồng, tương đương 0,06% lợi nhuận sau thuế.

VỀ CÁC CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ KHÁC ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT
Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban điều hành được hưởng các chế độ đãi ngộ khác bao gồm:

Chế độ sử dụng
ô tô của Tập đoàn

Chế độ sử dụng
điện thoại

Công tác
phí

Chế độ
Khám sức khỏe định kỳ

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 2021 đối với thành viên không
chuyên trách HĐQT và Ban Kiểm soát
được xác định bằng: 1.920.000.000
đồng, trong đó:
• Quỹ thù lao Thành viên Hội đồng
Quản trị: 1.680.000.000 đồng.
• Quỹ thù lao Thành viên Ban Kiểm
soát: 240.000.000 đồng.

Bảng chi trả thù lao đối với thành viên không chuyên trách Hội đồng Quản trị
và Ban Kiểm soát năm 2021

STT

Họ và tên

HĐQT/BKS

Thù lao đã chi
(đồng)

1

Teruo Shimmen

Thành viên HĐQT

240.000.000

2

Kazuhiko Arai

Thành viên HĐQT

120.000.000

3

Kenji Yoneda

Thành viên HĐQT

120.000.000

4

Thân Hiền Anh

Thành viên HĐQT

240.000.000

5

Trần Thị Diệu Hằng

Thành viên HĐQT

240.000.000

6

Nguyễn Xuân Việt

Thành viên HĐQT

240.000.000

7

Đỗ Trường Minh

Thành viên HĐQT

240.000.000

8

Nguyễn Đình An

Thành viên HĐQT

240.000.000

9

Trần Thị Phương

Thành viên BKS

60.000.000

10 Vũ Thanh Hải

Thành viên BKS

120.000.000

11 Đinh Hoài Linh

Thành viên BKS

60.000.000

Tổng

1.920.000.000

Tiền lương sau thuế TNCN của Tổng Giám đốc và những Người quản lý khác
của Tập đoàn năm 2021, như sau:
Sử dụng vé máy bay hạng thương gia và nghỉ tại khách sạn
(trong và ngoài nước) theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao
tại nơi công tác hoặc khoán theo chuyến công tác
theo mức quy định của Tập đoàn.
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Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
và các loại hình bảo hiểm khác
(Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm bệnh
Ung thư, Bảo hiểm nhân thọ An Phát
trọn đời, Hưu trí Tự nguyện, và bảo hiểm
An nghiệp thành công);

STT

Họ và tên

Chức vụ

Lương đã chi năm 2021
(đồng)

1

Đào Đình Thi

Chủ tịch HĐQT

1.228.757.948

2

Đỗ Trường Minh

Tổng Giám đốc

1.102.092.191

3

Tiến Hùng

Trưởng BKS

825.196.450

4

Nguyễn Xuân Hòa

Kế toán trưởng

990.628.204
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THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
(Tại thời điểm 01/03/2022)

Ông ĐỖ TRƯỜNG MINH
Tổng Giám đốc
Tập đoàn Bảo Việt

Ông NGUYỄN XUÂN HÒA
Kế toán trưởng
Tập đoàn Bảo Việt

Ông NGUYỄN THANH HẢI
Giám đốc Trung tâm Đào tạo
Tập đoàn Bảo Việt

Ông TRƯƠNG TUẤN LÂM
Giám đốc Chi nhánh Trung tâm
Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt

Năm sinh

: 1971

Năm sinh

: 1977

Năm sinh

: 1972

Năm sinh

: 1973

Quốc tịch

: Việt Nam

Quốc tịch

: Việt Nam

Quốc tịch

: Việt Nam

Quốc tịch

: Việt Nam

Trình độ
chuyên môn

: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Trình độ
chuyên môn

: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Trình độ
chuyên môn

: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Trình độ
chuyên môn

: Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân tin học kinh tế

Kinh nghiệm : 27 năm trong lĩnh vực bảo hiểm

Kinh nghiệm : 22 năm trong lĩnh vực tài chính, kế toán

Kinh nghiệm : 25 năm trong lĩnh vực tài chính, kế toán

Kinh nghiệm : 26 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Chức vụ đang đảm nhiệm:
• Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt nhiệm
kỳ 2018-2023 (từ ngày 27/6/2018);
• Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt (từ ngày 27/06/2018).

Chức vụ đang đảm nhiệm:
• Kế toán trưởng Tập đoàn Bảo Việt (từ ngày 13/01/2016),
• Ủy viên Ủy ban Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn,
• Giám đốc Ban Tài chính Tập đoàn,
• Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo hiểm
Bảo Việt,
• Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán
Bảo Việt (BVSC),
• Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bảo Việt Âu Lạc.

Chức vụ đang đảm nhiệm:
• Giám đốc Trung tâm Đào tạo Tập đoàn Bảo Việt (từ ngày
13/01/2016).

Chức vụ đang đảm nhiệm:
• Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Công nghệ thông tin
Tập đoàn Bảo Việt (từ ngày 05/02/2020);
• Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ
CMC.

Chức vụ công tác đã qua:
• Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt (từ ngày
03/01/2018);
• Thành viên Hội đồng Thành viên, Quyền Tổng Giám đốc
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt;
• Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt.

Chức vụ công tác đã qua:
• Phó Giám đốc Khối Quản lý Tài chính Tập đoàn Bảo Việt;
• Giám đốc Ban Kế toán Tập đoàn Bảo Việt;
• Trưởng ban Tài chính, Kế hoạch - Tài chính Tập đoàn
Bảo Việt;
• Phó Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính Tập đoàn Bảo Việt.
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Chức vụ công tác đã qua:
• Kế toán trưởng Tập đoàn Bảo Việt;
• Phó Trưởng ban, Trưởng ban Kế hoạch Tài chính
Tập đoàn Bảo Việt;
• Phó Giám đốc, Quyền Giám đốc, Giám đốc Bảo Việt
Nhân thọ Quảng Ninh;
• Trưởng phòng Tài chính kế toán, Bảo Việt Nhân thọ
Hà Nội.

Chức vụ công tác đã qua:
• Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Trung tâm
Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt (từ ngày
08/3/2018 đến 05/02/2020)
• Phó Giám đốc Chi nhánh Trung tâm CNTT Tập đoàn
Bảo Việt
• Phó Giám đốc Khối CNTT - Tập đoàn Bảo Việt
• Trưởng ban Vận hành và Quản trị hệ thống CNTT Tập đoàn Bảo Việt.
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BÁO CÁO CỦA
BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG QUAN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH
TOÀN TẬP ĐOÀN TRONG NĂM 2021

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid -19 có nhiều diễn biến phức
tạp và gây ảnh hưởng trên khắp thế giới, Tập đoàn Bảo Việt đã thành công
trong việc tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên cả hai mảng kinh doanh
chính là bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ nhờ chiến lược kinh
doanh linh hoạt, tối ưu hóa các cơ hội cũng như nhờ sự đồng lòng, quyết
tâm và nỗ lực của toàn hệ thống trong việc ứng dụng và triển khai các giải
pháp, sản phẩm công nghệ, giúp tận dụng cơ hội đầu tư và phát huy tối đa
sức mạnh hợp lực toàn Tập đoàn.

KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH

50.380
(TỶ ĐỒNG)

Tổng Doanh thu
vượt 3% so với kế hoạch

2.376

Năm 2021, dưới tác động của các diễn biến
phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid
- 19, nền kinh tế nói chung ghi nhận nhiều
khó khăn, thị trường bảo hiểm, đặc biệt là
lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ghi nhận sự cạnh
tranh gay gắt trong khi mức tăng trưởng của
thị trường giảm, Tập đoàn Bảo Việt vẫn nỗ lực
hoàn thành vượt kế hoạch cả về Doanh thu và
đặc biệt là Lợi nhuận, với Tổng Doanh thu đạt
50.380 tỷ VND, lợi nhuận trước thuế đạt 2.376
tỷ, vượt lần lượt 3% và 43% so với kế hoạch.

8.912

527

Là một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu, kết quả kinh doanh khả
quan của Tập đoàn Bảo Việt có sự đóng góp cốt lõi từ hoạt động bảo
hiểm với doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2021
đạt 36.828 tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với năm 2020. Tập đoàn Bảo Việt
tiếp tục khẳng định vị thế số 1 trên cả thị trường bảo hiểm phi nhân thọ
và bảo hiểm nhân thọ.
Cùng với bảo hiểm, năm 2021 hoạt động tài chính tiếp tục đạt hiệu
quả cao: doanh thu đạt 8.912 tỷ, lợi nhuận đạt 7.852 tỷ đồng, là kết quả
rất khả quan trong bối cảnh thị trường chịu nhiều tác động của dịch
bệnh, góp phần quan trọng vào kết quả kinh doanh chung ấn tượng của
Tập đoàn.

36.225

ĐVT: Tỷ đồng

36.828

(TỶ ĐỒNG)

Lợi nhuận trước thuế
vượt 43% so với kế hoạch

169.504
(TỶ ĐỒNG)

Tổng tài sản hợp nhất toàn Tập đoàn
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3.998
2.266

Doanh thu
thuần từ
HĐkD
bảo hiểm

Doanh thu Doanh thu &
HĐTC
thu nhập khác
và LN trong
Cty LDLK

Tổng chi
HĐKD
bảo hiểm

CP
quản lý
doanh nghiệp

CP
bán hàng

1.060

679

2.376

CP
hoạt động
tài chính

CP
hoạt động
khác

Lợi nhuận
trước thuế
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KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT
TOÀN TẬP ĐOÀN

Các lĩnh vực đều tăng trưởng khả quan:

DOANH THU

LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Tổng doanh thu Lĩnh vực
kinh doanh bảo hiểm nhân thọ
(Tỷ đồng)

37.848

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ghi nhận tổng doanh thu lên
đến 37.848 tỷ đồng, tăng trưởng 4,6%, trong đó tổng doanh thu phí bảo
hiểm đạt 30.562 tỷ đồng, tăng trưởng 9,0% so với năm 2020; tiếp tục giữ
vững ngôi vị số 1 thị trường. Luôn nỗ lực trong việc nghiên cứu, đáp ứng
nhu cầu và chăm sóc khách hàng, liên tiếp trong nhiều năm, Bảo Việt
Nhân thọ duy trì được mức tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm từ các
hợp đồng đang có hiệu lực, cụ thể năm 2021 mức tăng trưởng này so
với cùng kỳ là 12,7%. Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tiếp tục có
đóng góp lớn nhất (74%) vào tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn.

LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

Tổng doanh thu lĩnh vực
kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ
(Tỷ đồng)

10.588

GHI NHẬN DẤU ẤN KHẢ QUAN TRONG MỌI LĨNH VỰC KINH DOANH

Doanh thu hợp nhất
giai đoạn 2017-2021
(ĐVT: Tỷ đồng)

49.000

48.999

44.878

41.854

50.380

↗2,8%

60.000

50.000

Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19, Tập đoàn Bảo Việt vẫn
đạt được những dấu ấn khả quan trong kết quả kinh doanh của các lĩnh vực nhờ
sớm nắm bắt và đầu tư vào nền tảng công nghệ, phát triển và hoàn thiện hệ sinh
thái số bằng cách tận dụng các giải pháp công nghệ, tài nguyên số; đồng thời
liên tục củng cố nội lực, kết hợp các chính sách ứng phó linh hoạt, không ngừng
nghiên cứu, phát triển và tạo ra những sự đột phá về sản phẩm, kênh phân phối
và dịch vụ khách hàng. Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 50.380 tỷ
đồng, vượt 2,8% kế hoạch đề ra, tăng trưởng 2,8% so với năm 2020.

32.750

40.000

Doanh thu theo các lĩnh vực cốt lõi năm 2020-2021
(ĐVT: %)
Bảo hiểm nhân thọ
Bảo hiểm phi nhân thọ
Dịch vụ tài chính và khác

30.000

4%

20.000

5%

23%

2019

2020
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Thực hiện

Kế hoạch
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2018

LĨNH VỰC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VÀ KHÁC

Tổng doanh thu lĩnh vực
Dịch vụ tài chính và khác
(Tỷ đồng)

>2.500

Lĩnh vực Dịch vụ tài chính và khác, với tổng doanh thu đạt trên
2.500 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 34,1%, đã đóng góp 5% vào tổng
doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức
thấp, thị trường chứng khoán diễn biến phức tạp, Bảo Việt với nhiều
năm tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán và quản lý quỹ
đã chủ động nhận định, nắm bắt thời cơ tốt của thị trường, hiện thực
hóa lợi nhuận, thu về những kết quả khả quan. Tổng doanh thu lĩnh vực
kinh doanh chứng khoán ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 130,3%
so cùng kỳ, đạt 1.147 tỷ đồng. Lĩnh vực quản lý quỹ tiếp tục có sự tăng
trưởng ổn định với tổng doanh thu đạt 115 tỷ đồng. Tổng tài sản quản lý
bởi Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt kết thúc năm 2021 đạt 96.298 tỷ đồng,
tăng trưởng 22,6%.

21%

2020

10.000

2017

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ khẳng định vững vàng
vị thế số 1 Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp. Tổng doanh thu năm
2021 đạt 10.588 tỷ đồng, đóng góp 21% vào tổng doanh thu toàn
Tập đoàn; trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 8.949 tỷ đồng. Tỷ lệ
bồi thường trên phí gốc là 43,7%, giảm 11% so với tỷ lệ năm 2020 (54,7%),
hướng đến mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh trong
lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

2021
73%

74%

Hoạt động quản lý và cho thuê văn phòng, xây lắp và kinh doanh
bất động sản duy trì ổn định trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh,
giãn cách, với tổng doanh thu đạt 312 tỷ đồng, góp phần vào kết quả
kinh doanh khả quan chung toàn Tập đoàn.

2021
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TỐI ƯU HÓA CÁC CƠ HỘI,
LỢI NHUẬN HỢP NHẤT TĂNG TRƯỞNG CAO

TÀI SẢN HỢP NHẤT

Ngay từ đầu năm 2021, nhận diện trước các
khó khăn, thách thức của nền kinh tế, toàn
Tập đoàn đã nỗ lực phát huy sức mạnh tổng
thể trên nền tảng công nghệ và hệ sinh thái
Bảo Việt nhằm tiếp tục phát huy thành quả từ
năm 2020, nhờ đó kết thúc năm Tập đoàn về
đích với kết quả xuất sắc: Lợi nhuận sau thuế
Hợp nhất đạt 2.003 tỷ đồng, tăng trưởng 21,4%
so với năm 2020, vượt 48,4% kế hoạch.

Dịch vụ tài chính và khác

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG

128.238

113.175

91.392

146.413

2021

Quy mô tài sản hợp nhất

• Lĩnh vực dịch vụ tài chính và khác có kết quả kinh doanh ấn tượng
với lợi nhuận tăng trưởng 27,5%, đạt trên 830 tỷ đồng, nhờ kết quả
kinh doanh khởi sắc trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, cũng
như hiệu quả đầu tư cao tại Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt và Quỹ
đầu tư Giá trị Bảo Việt (BVIF) do Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt quản lý.
Trong cơ cấu lợi nhuận, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm duy trì là lĩnh vực
có tỷ trọng đóng góp cao nhất (56%), các lĩnh vực dịch vụ tài chính và
khác chiếm 44%. Hiệu quả đầu tư tăng cao so với cùng kỳ cũng như kết
quả kinh doanh khởi sắc từ lĩnh vực chứng khoán đã góp phần nâng cao
tỷ trọng của lĩnh vực dich vụ tài chính và khác trong cơ cấu lợi nhuận.

41%

2020

59%

44%

2021

56%

Đối với khoản mục đầu tư tài chính dài hạn, nhằm đảm bảo cân đối giữa
trách nhiệm bảo hiểm của doanh nghiệp và quyền lợi của người được
bảo hiểm (cân đối trách nhiệm và tài sản dài hạn - đặc thù của doanh
nghiệp hoạt động bảo hiểm), trái phiếu dài hạn duy trì là kênh đầu tư
trọng yếu - đạt 50.903 tỷ đồng, tăng 16.950 tỷ đồng so với năm 2020.

Đối với khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn,
tiền gửi ngắn hạn cũng ghi nhận mức tăng
gần 7.000 tỷ đồng so với năm 2020, góp phần
nâng cao giá trị danh mục đầu tư cũng như
Tổng tài sản. Tận dụng các cơ hội lãi suất tiền
gửi ngắn hạn, nguồn vốn từ hoạt động kinh
doanh của Tập đoàn được phân bổ một phần
cho danh mục tiền gửi ngắn hạn, vừa giúp tối
ưu hóa các cơ hội lãi suất vừa đảm bảo tính
linh động trong bối cảnh thị trường có nhiều
biến động.

Tài sản hợp nhất 2021 theo khoản mục chính
ĐVT: Tỷ đồng
2020
2021
↘-21,0%

↗11,2%

↗11,1%

↘-4,3%

↗1,1%

↗29,9%

↘-13,7%

67.383

• Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tiếp nối những thành công của
việc tái cấu trúc, cũng như của việc sớm thay đổi để thích ứng môi
trường kinh doanh số, ghi nhận Lợi nhuận sau thuế năm 2021 với
mức tăng trưởng ấn tượng 192,6% so cùng kỳ, đạt 207 tỷ đồng.
Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt mức lợi nhuận sau thuế tương
đương cùng kỳ với 875 tỷ đồng.

So với năm 2020, Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2021 tăng hơn 23.000
tỷ đồng (tương ứng với 15,8%), chủ yếu nhờ nguồn tiền từ hoạt động bảo
hiểm. Phần tài sản tăng lên chủ yếu tập trung ở danh mục đầu tư tài
chính dài hạn và ngắn hạn (lần lượt đạt 82.007 và 67.383 tỷ đồng, tăng
11,2% và 29,9% so với năm 2020).

51.874

Cụ thể:

Tiền & tương
đương tiền
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2020

Đầu tư tài chính
Phải thu
ngắn hạn
ngắn hạn, dài hạn

Tài sản
tái bảo hiểm

TSCĐ,
BĐS đầu tư,
TS dở dang

Đầu tư
tài chính dài hạn

886

Bảo hiểm

2019

1.027

Cơ cấu Lợi nhuận sau thuế hợp nhất
theo lĩnh vực năm 2020-2021
(ĐVT: %)

2018

2.422

2021

2017

2.396

2020

Tài sản khác
TSCĐ, BĐS đầu tư, TS dở dang
Phải thu ngắn hạn, dài hạn
Tiền và tương đương tiền

2.149

2019

Đầu tư tài chính dài hạn
Tài sản tái bảo hiểm
Đầu tư tài chính ngắn hạn

2.247

2018

doanh nghiệp bảo hiểm.

9.303

2017

đảm bảo được các trách nhiệm dài hạn của

8.370

Kế hoạch

400

Thực hiện

800

các diễn biến của thị trường tài chính đồng thời

82.007

1.350

1.650

2.003

1.200

1.243

1.175

1.600

1.603

2.000

phiếu duy trì là kênh đầu tư chính nhằm tận dụng

73.718

↗21,4%

2.400

Tập đoàn đạt 169.504 tỷ đồng. Tiền gửi và trái

5.354

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất
giai đoạn 2017-2021 (ĐVT: Tỷ đồng)

Năm 2021, tổng tài sản hợp nhất toàn

6.781

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh kém
khởi sắc cùng với các thách thức trong việc áp
dụng công nghệ (lãi suất duy trì ở mức thấp là
rào cản cho hoạt động tài chính, trong khi đặc
thù kinh doanh bảo hiểm là duy trì tỷ trọng trái
phiếu và tiền gửi cao; chi phí duy trì và phát
triển mạng lưới, đầu tư hệ thống công nghệ
thông tin thích ứng môi trường mới vẫn ở mức
cao…), Bảo Việt đã nỗ lực nắm bắt, lường định
từ sớm để đưa ra các giải pháp kinh doanh
hợp lý, nhờ đó, các lĩnh vực đều đạt kết quả lợi
nhuận đáng ghi nhận.

169.504

Tổng tài sản hợp nhất giai đoạn 2017-2021
ĐVT: Tỷ đồng

Tài sản
khác
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NGUỒN VỐN HỢP NHẤT

Cơ cấu tài sản hợp nhất

Tiền và tương đương tiền
Phải thu ngắn hạn, dài hạn
TSCĐ, BĐS đầu tư, TS dở dang
Tài sản khác

Đầu tư tài chính ngắn hạn
Tài sản tái bảo hiểm
Đầu tư tài chính dài hạn

1%
5%

1%
3%

Nguồn vốn hợp nhất giai đoạn 2017-2021
(ĐVT: Tỷ đồng)

Nguồn vốn hợp nhất theo các khoản mục chính
(ĐVT: Tỷ đồng)

Các khoản phải trả tại thời điểm cuối năm 2021 ghi nhận mức tăng nhẹ
hơn 1.000 tỷ đồng, chủ yếu từ danh mục nợ ngắn hạn, do các công ty
thành viên tận dụng đòn bẩy tài chính để tối ưu hóa các cơ hội đầu tư,
nâng cao hiệu quả kinh doanh.

40%

1%
1% 5%

48%

Vốn chủ sở hữu
Dự phòng NV bảo hiểm
Các khoản phải trả

2020

2021
↗9,5%

↗19,0%

↗5,8%

2017

2018

2019

2020

2021

Các khoản phải trả

Dự phòng NV bảo hiểm

22.027

20.822

22.249

20.321

91.392

125.229

2021

105.270

50%

169.504

2020
2%2%
6%

của Nguồn vốn năm 2021. Quỹ dự phòng nghiệp vụ tăng cao thể hiện
cam kết đối với các nghĩa vụ bảo hiểm của doanh nghiệp, đồng thời góp
phần giảm thiểu tác động của các tổn thất tài chính có thể xảy ra trong
tương lai.

146.413

35%

Tương tự, năm 2021 tổng nguồn vốn hợp nhất
tăng 15,8% so với năm 2020, đạt 169.504 tỷ
đồng, trong đó quy mô quỹ dự phòng nghiệp vụ
tăng 19.958 tỷ đồng, tương ứng 19,0%; chủ yếu
từ quỹ dự phòng tại Bảo Việt Nhân thọ. Cùng
với mức tăng cao của doanh thu bảo hiểm, tác
động của việc lãi suất trái phiếu Chính phủ duy
trì thấp khiến quy mô quỹ dự phòng nghiệp vụ
tăng mạnh, góp phần chủ yếu vào mức tăng

113.175

Việc duy trì tỷ trọng cao của danh mục đầu
tư tài chính ngắn hạn trong các năm gần đây
nhằm tận dụng các diễn biến thị trường lãi
suất khi mặt bằng lãi suất trái phiếu dài hạn
còn chưa cao, các kênh đầu tư dài hạn tốt còn
hạn chế.

Quy mô Nguồn vốn

Cơ cấu Tài sản hợp nhất 2020-2021
(ĐVT: %)

128.238

Cơ cấu tài sản hợp nhất năm 2021 về cơ bản
không có nhiều biến động so với năm 2020,
đầu tư tài chính luôn chiếm tỷ trọng cao nhất,
tuy nhiên có sự dịch chuyển nhẹ giữa danh
mục đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn.
Tỷ trọng đầu tư ngắn hạn dù giảm nhẹ so
với năm 2020 song vẫn duy trì cao nhất với
48%. Với giá trị đầu tư trái phiếu dài hạn tăng
gần 17.000 so với năm 2020, tỷ trọng danh
mục đầu tư tài chính dài hạn tăng từ 35%
(năm 2020) lên 40% tại cuối năm 2021.

Vốn chủ sở hữu

Ngoài các biến động trên, các khoản mục chính khác không có nhiều thay đổi so với năm 2020. Nguồn vốn chủ sở hữu chủ
yếu tăng 5,8% từ nguồn lợi nhuận để lại và các quỹ.

Cơ cấu Nguồn vốn
Nhìn chung, cơ cấu nguồn vốn năm 2021
không có nhiều biến động so với năm 2020.
Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm vẫn tiếp tục là
khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất và tăng
nhẹ so với năm 2020, chiếm 74% trong tổng
cơ cấu nguồn vốn. Quỹ dự phòng nghiệp vụ
được nâng cao cả về giá trị và tỷ trọng thể
hiện năng lực tài chính vững mạnh, không
ngừng được gia tăng cũng như cam kết vững
chắc về việc đảm bảo quyền lợi ổn định, lâu
dài cho khách hàng của Bảo Việt.

74

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG

Cơ cấu nguồn vốn 2020-2021
(ĐVT: %)
Vốn chủ sở hữu
Dự phòng NV bảo hiểm

14%

14%

2020
72%

Các khoản phải trả

13%

13%

2021
74%
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Luôn đảm bảo vượt mức các quy định về khả năng thanh toán

7,0

3,3

3,8

Tại ngày 31/12/2021, hệ số an toàn vốn/tỷ lệ an toàn tài chính của các
thành viên trong Tập đoàn luôn đảm bảo mức an toàn cao và tuân thủ
quy định của Pháp luật, đặc biệt là Công ty Chứng khoán Bảo Việt và
Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt, với tỷ lệ an toàn vốn khả dụng tương ứng
lên đến 489% và 530%, cao hơn nhiều lần so với quy định (180%)

Hệ số thanh toán năm 2021
(ĐVT: Lần)

4,8

Hệ số thanh toán của các đơn vị luôn được duy trì tốt, đảm bảo tốt nghĩa
vụ thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn. Năm 2021, nhằm
tiếp tục tận dụng các cơ hội đầu tư, tăng cường vai trò trên thị trường,
BVSC đã tận dụng một số đòn bẩy tài chính nhằm tham gia sâu hơn các
nghiệp vụ chứng khoán, khiến Nợ ngắn hạn tăng, hệ số thanh toán dù
giảm nhẹ so với năm 2020 song vẫn ở mức an toàn.

1,6

Tương tự, tỷ lệ biên khả năng thanh toán tại thời điểm cuối năm của Bảo
hiểm Bảo Việt (201%) và Bảo Việt Nhân thọ (111%) đều ở mức an toàn, cao
hơn mức quy định của Bộ Tài chính (100%).
(*): Đối với Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, nợ ngắn hạn dùng
để tính hệ số thanh toán đã loại trừ Dự phòng nghiệp vụ.
BVNT (*)

BHBV (*)

BVF

BVSC

BVI

Tối ưu mọi nguồn lực và cơ hội, Bảo Việt vượt qua khó khăn,
nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng khả năng sinh lời
Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam năm
2021 bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi làn sóng dịch thứ 4,
Tập đoàn Bảo Việt đã phát huy sức mạnh hợp lực; ứng dụng
nền tảng công nghệ thông tin để khắc phục khó khăn, đáp
ứng các yêu cầu đặt ra trong điều kiện “bình thường mới”,
đồng thời tối ưu hóa các cơ hội, không ngừng cải thiện chất
lượng các dịch vụ cung cấp cho khách hàng, nâng cao năng

lực quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh,
chủ động và vững vàng vượt qua đại dịch.
Kết quả kinh doanh tích cực năm 2021 với mức hoàn thành
cao của Lợi nhuận sau thuế là yếu tố chính giúp các chỉ số
sinh lời năm 2021 tăng trưởng tốt so với năm 2020 và ở mức
cao so với cả giai đoạn 5 năm 2017 - 2021.

Tỷ suất sinh lời giai đoạn 2017-2021
(ĐVT: %)
LNST/Vốn điều lệ (ROCC)

LNST/Vốn CSH (ROE)

LNST/Tổng doanh thu

LNST/Tổng TS (ROA)

30

30

30

30
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25

25
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5

5

5

2017
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HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA
KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Năm 2021, tiếp tục chịu sự tác động của dịch bệnh Covid-19 và trước xu
hướng chuyển đổi số chung của toàn thế giới, Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ (KTKTNB)
Tập đoàn Bảo Việt đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ nhằm chủ động thích
ứng với tình hình mới. 100% các cuộc kiểm toán được thực hiện từ xa trong đó ưu
tiên việc truy cập trực tiếp vào các hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ của đơn

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NĂM 2021
Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và xu hướng chuyển đổi số toàn cầu càng thêm
mạnh mẽ, Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai các cuộc kiểm toán theo phương pháp kiểm toán từ
xa. Bằng phương pháp này, Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ đã hoàn thành 100% số cuộc kiểm toán được Hội đồng quản trị giao
với chất lượng được đảm bảo, tiết kiệm nguồn lực về thời gian và chi phí.

Đầu tư

ứng dụng phần mềm Power PI trong phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh, môi
trường kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán cũng được đẩy mạnh.

8

Phi nhân thọ

vị được kiểm toán để lấy mẫu hồ sơ, nhằm tiết kiệm thời gian và nguồn lực. Việc

39

16

CUỘC KIỂM TOÁN/ĐẢM BẢO
HOÀN THÀNH

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.

Nhân thọ

CHỨC NĂNG,
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.

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

GRI 202-1
Tỷ lệ mức lương thỏa thuận của nhân viên tuyển dụng mới theo giới tính
so với mức lương tối thiểu của vùng.

1

ĐẢM BẢO TÍNH ĐẦY ĐỦ,
CHÍNH XÁC VÀ THỐNG NHẤT
CỦA SỐ LIỆU 04 CHỈ TIÊU
TRONG BÁO CÁO PTBV
NĂM 2020

ĐỘC LẬP

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG

15

Tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
Tập đoàn Bảo Việt thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra,
giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Tập đoàn theo quy định của Điều
lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra
Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt giao; là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công
tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng của Đảng ủy Tập đoàn, đầu mối
tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng ủy
Tập đoàn.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

78

100%

KẾ HOẠCH ĐƯỢC HĐQT
PHÊ DUYỆT

4

Trong 5 năm liên tiếp thực hiện đảm bảo có giới hạn
Báo cáo phát triển bền vững (PTBV) theo Tiêu chuẩn GRI,
KTKTNB đã 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. Trên cơ sở thực hiện các thủ
tục, phương pháp được quy định tại Nghị định 05/2019/
NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội
bộ, Quy chế và quy trình kiểm toán nội bộ của Tập đoàn
và 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), KTKTNB đã đưa ra ý
kiến đảm bảo có giới hạn về các chỉ tiêu Báo cáo phát triển
bền vững được lựa chọn, đồng thời khuyến nghị các giải
pháp nhằm cải thiện chất lượng Báo cáo Phát triển bền
vững hàng năm để phù hợp với Bộ tiêu chuẩn GRI và Công
bố bổ sung ngành dịch vụ tài chính của GRI.

2

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

3

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 G4 - 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.

BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

79

HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA
KIỂM TOÁN NỘI BỘ

QUY TRÌNH ĐẢM BẢO CÓ GIỚI HẠN
BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
1

LẬP KẾ HOẠCH
Họp khai mạc với các bên
liên quan;
Xác nhận phạm vi đảm
bảo có giới hạn và thời
gian triển khai;
Thu thập và nghiên cứu
tài liệu;

THỰC HIỆN
Đánh giá tính đầy đủ và
hiệu lực của các kiểm
soát thiết lập đối với việc:
• Lập Báo cáo PTBV
• Cập nhật nội dung dự
thảo Báo cáo PTBV

2

PHÁT HÀNH BÁO CÁO
VÀ THƯ ĐẢM BẢO
Lập dự thảo Báo cáo
PTBV và thư đảm bảo;
Trao đổi với các bên liên
quan;

3

THEO DÕI THỰC HIỆN
KHUYẾN NGHỊ

4

Đánh giá việc thực hiện
các khuyến nghị của
KTKTNB trong kỳ trước.

Phát hành báo cáo và thư
đảm bảo.

Thực hiện đánh giá rủi ro,
xây dựng chương trình
đảm bảo, kế hoạch triển
khai chi tiết.

• Quy chế quản lý CNTT
• Quy chế trích lập và sử dụng Quỹ đầu
tư phát triển của Tập đoàn Bảo Việt

• Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung lần
thứ 12 của Tập đoàn Bảo Việt

HÀNG CHỤC
VĂN BẢN CÓ Ý KIẾN
THAM GIA CỦA
KTKTNB

• Quy chế đào tạo của Tập đoàn Bảo Việt
• Quy định về quản lý hiệu quả làm việc
tại Tập đoàn Bảo Việt

• Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung
của BVF, BVL, BVGI, BVI...

• ...

Minh họa một số rủi ro có thể xảy ra trong quá trình lập Báo cáo Phát triển bền vững
và một số biện pháp kiểm soát rủi ro trọng yếu:
Mô tả rủi ro

THU THẬP
THÔNG TIN,
SỐ LIỆU

Vai trò tư vấn của Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ tiếp tục được nâng cao thông qua việc đóng góp ý kiến cho các văn bản,
quy trình, quy chế của Nhà nước và của Tập đoàn Bảo Việt.

Thông tin, số liệu của
các chỉ số PTBV không
được thu thập đầy đủ,
kịp thời

Mô tả biện pháp kiểm soát

Thành lập Nhóm thực hiện báo cáo PTBV bao gồm đầy đủ các bộ
phận, cá nhân liên quan của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên,
trong đó có Nhóm thành viên chủ chốt chịu trách nhiệm điều
phối toàn bộ quá trình lập báo cáo.

93%

Tình hình thực hiện khuyến nghị của đơn vị được kiểm toán:
các khuyến nghị của KTKTNB đã được hoàn thành góp phần ngăn chặn/ giảm thiểu
các rủi ro có khả năng ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu của các đơn vị
Tỷ lệ khuyến nghị đã hoàn thành (toàn bộ/một phần) (%)
Tỷ lệ khuyến nghị đang thực hiện (%)

100%

95%

93%

93%

90%

90%
80%
70%

KIỂM SOÁT,
TỔNG HỢP
THÔNG TIN,
SỐ LIỆU

LẬP VÀ
TRÌNH BÀY
BÁO CÁO

Thông tin, số liệu
cung cấp không được
rà soát để đảm bảo
tính chính xác và thống
nhất trước khi trình bày
báo cáo
Thông tin, số liệu
được trình bày trên
báo cáo PTBV không
đầy đủ, không chính
xác, không thống nhất,
không rõ ràng

Nhóm thành viên chủ chốt rà soát thông tin, số liệu thu thập được
về tính đầy đủ, tính chính xác cơ học (cộng ngang, cộng dọc, tỷ lệ
%), tính so sánh (so sánh số liệu năm hiện tại với năm liền trước
để xác định biến động lớn hoặc bất thường), tính thống nhất (với
thông tin, số liệu đã được báo cáo ra bên ngoài).

1. Nhóm thành viên chủ chốt thực hiện nghiên cứu, ban hành và
tổ chức hướng dẫn các thành viên cách thức trình bày báo cáo
đối với từng nội dung thông tin, từng chỉ số.
2. Nhóm thành viên chủ chốt thực hiện rà soát toàn bộ nội dung
trình bày trên báo cáo để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác,
thống nhất, rõ ràng của các thông tin, số liệu trên báo cáo.

60%
50%
40%
30%
20%
10%

7%

Phi nhân thọ
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10%
5%

Nhân thọ

Đầu tư

7%

Kiểm tra kiểm toán nội bộ
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HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA
KIỂM TOÁN NỘI BỘ

KẾ HOẠCH NĂM 2022
HOẠT ĐỘNG

Hoàn thành kế hoạch kiểm toán năm 2022
được Hội đồng quản trị giao

47

Đầu tư

9

20

CUỘC KIỂM TOÁN
theo kế hoạch năm 2022

Phi nhân thọ
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18
Nhân thọ

toá
n

Liên tục đổi mới,
nâng cao chất lượng
công tác kiểm toán nội bộ
Tiếp cận các phần mềm quản lý hoạt động
KTNB tiên tiến trong khu vực và trên thế giới

CHUYỂN ĐỔI SỐ
TRONG CÔNG TÁC
KIỂM TOÁN
NỘI BỘ

Xây dựng hệ thống
lưu trữ hồ sơ kiểm toán điện tử

Nhằm nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí, Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ tiếp tục xác định chuyển đổi số
trong công tác kiểm toán nội bộ là mục tiêu trọng tâm của năm 2022. Để thực hiện việc này, Kiểm tra - Kiểm toán
nội bộ đặt ra kế hoạch tiếp cận các phần mềm quản lý hoạt động KTNB tiên tiến nhằm từng bước tự động hóa công
tác kiểm toán. Đồng thời, Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ đã triển khai dự án xây dựng hệ thống lưu trữ hồ sơ kiểm toán
điện tử ngay từ những ngày đầu năm 2022 để phù hợp với quy trình kiểm toán từ xa, tiết kiệm thời gian và chi phí in ấn,
lưu trữ, bảo quản hồ sơ tài liệu. Việc đổi mới hoạt động kiểm toán theo hướng chuyển đổi số sẽ giúp nâng cao
năng suất, hiệu quả hoạt động KTNB, phát hiện kịp thời các rủi ro, lỗ hổng trong quy trình kiểm soát nội bộ, quản lý
rủi ro, quản trị doanh nghiệp, nhanh chóng đưa ra các ý kiến tư vấn, khuyến nghị để xử lý rủi ro, góp phần hỗ trợ
các đơn vị được kiểm toán đạt được các mục tiêu của mình.
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QUẢN LÝ RỦI RO
Tầm quan trọng của hoạt động Quản lý rủi ro càng được thể hiện rõ rệt trong
giai đoạn kinh tế thế giới và Việt Nam ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19.
Các giải pháp quản lý rủi ro được áp dụng linh hoạt trong kịch bản bình thường và
khủng hoảng, các rủi ro được nhận diện và báo cáo thường xuyên đến Hội đồng
quản trị và Ban điều hành để có hành động xử lý kịp thời.

KẾT QUẢ NỔI BẬT
CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO NĂM 2021
Xây dựng Chiến lược Quản lý rủi ro giai đoạn 2021-2025; rà soát Chính sách quản lý rủi ro, Tuyên bố
Khẩu vị rủi ro và Hạn mức rủi ro chủ yếu; thực hiện báo cáo rủi ro tháng/quý/năm.
Tổ chức các cuộc họp Hội đồng Quản lý rủi ro tại Tập đoàn Bảo Việt và Công ty con theo kế hoạch
(bao gồm cả hình thức trực tuyến và trực tiếp).
Đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo xây dựng nội dung và tiến hành đào tạo online (tháng 8/2021)
về tuân thủ và quản lý rủi ro.
Hoàn thành đánh giá, phân loại ngân hàng và xác định hạn mức đầu tư tiền gửi năm 2021 và kỳ rà soát
lần 2 (tháng 12/2021).
Hỗ trợ các Công ty con của Tập đoàn Bảo Việt xây dựng, hoàn thiệncác quy định về quản lý rủi ro và rà soát
chính sách quản lý rủi ro, khẩu vị rủi ro.

Quản lý
rủi ro
bảo hiểm

Quản lý
rủi ro
tín dụng

Quản lý
rủi ro
thị trường

Quản lý
rủi ro
thanh khoản,
biên khả năng
thanh toán

Quản lý
rủi ro
tích tụ

Quản lý
rủi ro
hoạt động

Quản lý
rủi ro
danh tiếng

Quản lý
rủi ro
chiến lược

Mục tiêu hoạt động quản lý rủi ro của Tập đoàn Bảo Việt năm 2021

84

1

Tăng cường phối hợp hoạt động quản lý rủi ro giữa Tập đoàn và các Công ty con để nâng cao hiệu quả
hệ thống quản lý rủi ro toàn Tập đoàn.

2

Duy trì và nâng cao hiệu quả của các cuộc họp RMC tại Tập đoàn và các Công ty con; nâng cao hiệu quả của
việc phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin giữa ba tầng phòng thủ.

3

Sử dụng phương pháp định tính và định lượng để xác định, đánh giá và giảm thiểu 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.

4

Nâng cao hiệu quả của các báo cáo rủi ro để 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.

5

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.
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Năm 2021, Hội đồng Quản lý rủi ro (RMC) Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty
con đã tổ chức các cuộc họp như kế hoạch đã đề ra để đánh giá, giám sát việc thực

QUẢN LÝ RỦI RO BẢO HIỂM

hiện QLRR trong toàn hệ thống; tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về quản lý rủi ro,
xác định các rủi ro trọng yếu cần tập trung quản lý, tăng cường các chính sách,
biện pháp, mô hình để đánh giá và giảm thiểu rủi ro một cách tổng thể, bảo đảm
tất cả các rủi ro được quản lý kịp thời, hiệu quả.
Các vấn đề chủ yếu được đề cập, xử lý tại cuộc họp Hội đồng Quản lý rủi ro, bao gồm:
Cập nhật các quy định về quản lý rủi ro, thảo luận nội dung mang tính chiến lược như: Chính sách quản lý
rủi ro, Tuyên bố Khẩu vị rủi ro và các Hạn mức rủi ro chủ yếu...
Rà soát, phân tích, đánh giá các loại rủi ro và đề xuất các biện pháp kiểm soát phù hợp như rủi ro bảo hiểm,
rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường và một số rủi ro trọng yếu khác.

Năm 2021, Hội đồng Quản lý rủi ro (RMC) Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty
con đã tổ chức các cuộc họp như kế hoạch đã đề ra để đánh giá, giám sát việc thực
hiện QLRR trong toàn hệ thống; tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về quản lý rủi ro,
xác định các rủi ro trọng yếu cần tập trung quản lý, tăng cường các chính sách,
biện pháp, mô hình để đánh giá và giảm thiểu rủi ro một cách tổng thể, bảo đảm tất
cả các rủi ro được quản lý kịp thời, hiệu quả.
Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ
Ngoài ra, Bảo Việt Nhân thọ xây
dựng các hạn mức khai thác bảo
hiểm, các quy trình phê duyệt các
giao dịch có liên quan đến hợp đồng
mới hoặc các giao dịch vượt quá hạn
mức được ban hành cụ thể và chặt
chẽ;đa dạng hóa các sản phẩm, dịch
vụ và xác định nguyên tắc định giá,
nguyên tắc tái bảo hiểm và thực
hiện chia sẻ rủi ro.

Hoạt động kiểm soát rủi ro cũng được thực hiện thông qua việc phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Quản lý rủi ro với
các Ủy ban tại Tập đoàn Bảo Việt cũng như giữa Tập đoàn Bảo Việt với các Công ty con:
Phối hợp với Ủy ban Chiến lược và Đầu tư trao đổi thông tin, số liệu và đưa ra các kiến nghị, giải pháp liên quan
đến quản lý rủi ro trong lĩnh vực chiến lược và đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt;
Phối hợp với Ủy ban Kiểm toán rà soát các rủi ro trọng yếu tiềm ẩn, đặc biệt là những rủi ro liên quan đến
tuân thủ chính sách, chuẩn mực, quy trình và các quy định pháp luật có liên quan để kịp thời đưa ra phương án
xử lý phù hợp; phối hợp xây dựng hệ thống chỉ số đo lường rủi ro.
Phối hợp với Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có (ALCO) để trao đổi thông tin về rủi ro liên quan đến cân
đối Tài sản Nợ - Tài sản Cótại các cuộc họp Hội đồng Quản lý rủi ro. Đại diện Hội đồng Quản lý rủi ro đã tham dự
các cuộc họp định kỳ của ALCO để tham gia ý kiến và đưa ra các khuyến cáo về các rủi ro liên quan.
Thành viên thường trực Hội đồng Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng
Quản lý rủi ro các công ty con để hỗ trợ, tư vấn chuyên môn về quản lý rủi ro tại các đơn vị, đảm bảo hoạt động
quản lý rủi ro thống nhất, hiệu quả trong toàn Tập đoàn.
Các Công ty Con tiếp tục kiện toàn hệ thống quản trị nội bộ, thành lập các Hội đồng, Ủy ban nhằm giúp việc,
tư vấn cho Hội đồng thành viên trong hoạt động đầu tư.
Hệ thống báo cáo rủi ro được thực hiện hàng tháng, hàng quý và đột xuất để các thông tin được báo cáo kịp thời
đến Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.

Ngoài ra, công tác quản lý rủi ro của Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty Con nhận được hỗ trợ tư vấn từ đối tác
cổ đông chiến lược Sumitomo Life trong hoạt động đầu tư, dự báo...
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Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đóng
góp doanh thu chủ yếu cho toàn
hệ thống, chiếm 74% tổng doanh
thu của toàn Tập đoàn. Chính vì vậy,
công tác quản lý rủi ro tại Bảo Việt
Nhân thọ được chú trọng trong lĩnh
vực bảo hiểm và đầu tư.
Hệ thống khung quản lý rủi ro tại
Bảo Việt Nhân thọ được xây dựng đồng
bộ và thống nhất với Tập đoàn bằng
hệ thống các văn bản quy định nội bộ
được ban hành gồm Quy chế Quản lý
rủi ro (bao gồm Quy chế hoạt động của
Hội đồng Quản lý rủi ro), Chính sách
Quản lý rủi ro, Tuyên bố Khẩu vị rủi ro và
các hạn mức rủi ro chủ yếu, Hệ thống
các báo cáo định kỳ.

Bảo Việt Nhân thọ luôn chú trọng
đánh giá và giám sát rủi ro bảo
hiểm trong quá trình hoạt động kinh
doanh,cụ thể: sử dụng các biện
pháp/mô hình đo lường rủi ro nội bộ,
các phân tích về độ nhạy, phân tích
kịch bản và lý thuyết xác suất để xác
định mức phí bảo hiểm và danh mục
các loại sản phẩm bảo hiểm có thể
cung cấp.
Bảo Việt Nhân thọ thực hiện quy định,
quy trình chặt chẽ về thiết kế và quản
lý sản phẩm; theo dõi kết quả triển
khai; định kỳ đánh giá doanh số, lợi
nhuận sản phẩm; phân tích kịch bản;
kịp thời hoàn thiện sản phẩm, định
phí lại khi thực tế khác với giả định.

Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch
Covid-19, công tác quản lý rủi ro bảo
hiểm càng được chú trọng. Để ứng
phó với các rủi ro do dịch COVID19,Bảo Việt Nhân thọ đã thực hiện
đồng bộ các giải pháp như:
• Theo dõi chặt chẽ biến động tỷ
lệ rủi ro, đánh giá định kỳ để có
phương án đề xuất điều chỉnh
định hướng kinh doanh sản
phẩm phù hợp; rà soát các chính
sách, hạn mức rủi rovà điều
chỉnh kịp thời để đảm bảo vừa
tăng trưởng doanh thu vừa quản
lý rủi ro hiệu quả.
• Đánh giá ảnh hưởng của Covid-19
trong các tỷ lệ rủi ro giả định và
xem xét chi phí triển khai các kênh
phân phối mới trong đánh giá lợi
nhuận và định phí sản phẩm mới.
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Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ
tham gia bảo hiểm, áp dụng mức
miễn thường. Chương trình tái bảo
hiểm được xây dựng căn cứ vào các
yêu cầu luật pháp liên quan, năng lực
tài chính, chiến lược kinh doanh, các
yêu cầu về biên khả năng thanh toán,
danh mục rủi ro, danh mục tổn thất…
của Bảo hiểm Bảo Việt.

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

RỦI RO TÍN DỤNG
Đầu tư tiền gửi
Đầu tư trái phiếu

Chú trọng chất lượng công tác
đánh giá rủi ro, đặc biệt ở các
nhóm có dấu hiệu trục lợi, địa bàn
có nhiều hồ sơ trục lợi.

Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ là
một trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi
của Bảo Việt, doanh thu lĩnh vực này
đến từ Bảo hiểm Bảo Việt.

• Triển khai nhiều giải pháp số hóa
nhằm giảm tiếp xúc trực tiếp và
rút ngắn thời gian thực hiện bao
gồm quy trình khai thác, tuyển
dụng, thu phí không tiếp xúc (từ kê
khai giấy yêu cầu bảo hiểm online,
ký điện tử đến thanh toán online,
quy trình giải quyết quyền lợi bảo
hiểm, chăm sóc khách hàng...)

Hệ thống khung quản lý rủi ro tại Bảo
hiểm Bảo Việt được thiết lập đồng
bộ và thống nhất với Tập đoàn bằng
hệ thống các văn bản gồm Quy chế
Quản lý rủi ro, Quy chế hoạt động của
Hội đồng Quản lý rủi ro, Chính sách
Quản lý rủi ro, Tuyên bố Khẩu vị rủi
ro…

• Nhiều ứng dụng được nâng cấp
và triển khai đồng bộ nhằm nâng
cao lợi ích cho khách hàng bao
gồm:ứng dụng Loyalty dựa trên
công nghệ blockchain dành cho
khách hàng thân thiết, ứng dụng
MyBVLife - Cổng thông tin khách
hàng của Bảo Việt Nhân thọ giúp
khách hàng tra cứu thông tin về
các hợp đồng bảo hiểm đang
tham gia, thanh toán phí bảo hiểm
trực tuyến nhanh chóng, thuận
tiện và an toàn, tra cứu hóa đơn
điện tử và các thông báo thường
niên của từng hợp đồng trên ứng
dụng.Do đó, năm 2021, các rủi ro
bảo hiểm nhân thọ được cơ bản
kiểm soát tốt.
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Hoạt động quản lý rủi ro bảo hiểm
của Bảo hiểm Bảo Việt được thực
hiện thông qua các quy trình kiểm
soát chặt chẽ như: đánh giá rủi ro khi
nhận bảo hiểm, tái bảo hiểm, giám
định tổn thất, giải quyết bồi thường,
tính toán, phân tích các tỉ lệ kinh
nghiệm (theo dữ liệu quá khứ) và
định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả của
sản phẩm bảo hiểm để điều chỉnh tỷ
lệ phí bảo hiểm, điều chỉnh phạm vi
bảo hiểm...bảo đảm tỷ lệ tổn thất
trong mức độ chấp nhận được.
Bảo hiểm Bảo Việt áp dụng các giải
pháp chuyển giao rủi ro để chia sẻ
rủi ro với các công ty bảo hiểm khác
thông qua đồng bảo hiểm, tái bảo
hiểm và chia sẻ rủi ro với chính người

Đại dịch Covid-19 đã tác động đến
doanh thu bảo hiểm do lệnh cách ly
xã hội và thu nhập của khách hàng
bị giảm sút, tuy nhiên chi phí bồi
thường giảm tương ứng. Do đó, lĩnh
vực bảo hiểm phi nhân thọ vẫn đạt
hiệu quả. Về dài hạn, Bảo hiểm Bảo
Việt đánh giá, phân tích dữ liệu chi
phí điều trị và tử vong liên quan đến
đại dịch Covid-19 để có chính sách
bán hàng phù hợp. Bảo hiểm Bảo
Việt thường xuyên rà soát, kịp thời
điều chỉnh giả định tính toán trong
thiết kế sản phẩm để đảm bảo trách
nhiệm với khách hàng.
Đối với các rủi ro được chấp nhận
bảo hiểm, năm 2021, Bảo hiểm Bảo
Việt đã xác định lại tỉ lệ phí bảo hiểm
áp dụng với từng nhóm rủi ro dựa
trên kinh nghiệm tổn thất và dự báo,
xu thế của rủi ro, lạm phát, mức độ
cạnh tranh, các quy định của pháp
luật. Đối với các nhóm rủi ro có tỉ lệ
tổn thất và chi phí gia tăng, Bảo hiểm
Bảo Việt chỉ chấp nhận bảo hiểm nếu
người tham gia bảo hiểm chấp nhận
tăng phí bảo hiểm tương ứng hoặc
giới hạn phạm vi bảo hiểm, tăng mức
miễn thường. Đối với các nhóm rủi
ro có tỉ lệ tổn thất vẫn đảm bảo lợi
nhuận bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt
chủ trương tăng tỷ trọng chấp nhận
bảo hiểm để gia tăng thị phần, gia
tăng dòng tiền vào để sinh lợi ở hoạt
động đầu tư tài chính.
Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng bởi đại
dịch COVID-19, Bảo hiểm Bảo Việt vẫn
cơ bản kiểm soát tốt rủi ro bảo hiểm
và đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Bảo hiểm
Giao dịch ký quỹ

Quản lý rủi ro tín dụng
từ hoạt động đầu tư tiền gửi

Quản lý rủi ro tín dụng
trong hoạt động bảo hiểm

Hoạt động đầu tư tiền gửi được quản lý rủi ro bằng
quy định chấm điểm, phân loại các ngân hàng
thương mại và công ty tài chính, thiết lập hạn mức
đầu tư định kỳ 2 lần/ năm.

Rủi ro tín dụng trong hoạt động bảo hiểm chủ yếu phát sinh tại Bảo
hiểm Bảo Việt. Để quản lý rủi ro này, Bảo hiểm Bảo Việt đã ban hành
các quy định, hướng dẫn và yêu cầu các bên liên quan tuân thủ chặt
chẽ quy định của pháp luật về nợ phí bảo hiểm.

Hạn mức đầu tư tiền gửi của Tập đoàn Bảo Việt
được rà soát, cập nhật định kỳ 2 lần/ năm. Việc
thực hiện hạn mức đầu tư tiền gửi toàn Tập đoàn
giúp hạn chế rủi ro tín dụng phù hợp với tình hình
kinh tế, tài chính, chính sách vĩ mô và các quy định
của pháp luật.

Để quản lý rủi ro tín dụng đối với các nhà nhận tái bảo hiểm, việc
nhượng tái bảo hiểm chỉ được thực hiện đối với các công ty nhận
tái bảo hiểm đạt tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng theo quy định hiện
hành.

Rủi ro tín dụng được theo dõi, đánh giá thường
xuyên và định kỳ trong các Báo cáo rủi ro để đưa
ra hành động kịp thời khi đối tác xuất hiện các dấu
hiệu suy giảm chất lượng tín dụng.
Quản lý rủi ro tín dụng
từ hoạt động đầu tư trái phiếu
Trong hoạt động đầu tư trái phiếu, rủi ro tín dụng
chủ yếu xuất phát từ danh mục đầu tư trái phiếu
doanh nghiệp. Tuy nhiên, trái phiếu Chính phủ vẫn
chiếm tỷ trọng lớn trong tổng danh mục đầu tư trái
phiếu nên hoạt động đầu tư trái phiếu được đánh
giá là có mức độ rủi ro trung bình thấp.
Tập đoàn Bảo Việt xây dựng quy định về quản lý rủi
ro trong hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp,
phê duyệt hạn mức đầu tư từng loại trái phiếu phù
hợp với chiến lược đầu tư và cơ cấu tổng tài sản.

Quản lý rủi ro tín dụng
từ hoạt động giao dịch ký quỹ
Đánh giá tín nhiệm và xếp loại khách hàng để cấp hạn mức ký quỹ
phù hợp với khả năng tài chính, tài sản ký quỹ của khách hàng.
Định kỳ thực hiện rà soát nhóm các khách hàng có rủi ro tích tụ,
tuân thủ theo hạn mức rủi ro BVSC đã ban hành.
Lựa chọn Danh mục chứng khoán được vay ký quỹ theo đúng
quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch
chứng khoán. Thường xuyên cập nhật thông tin cổ phiếu trên thị
trường để sớm nhận diện và đưa ra cảnh báo sớm các mã có dấu
hiệu mất thanh khoản, giảm giá kéo dài.
Xây dựng bộ tỷ lệ ký quỹ an toàn, từ đó, thực hiện công tác theo dõi
gọi bổ sung ký quỹ để sớm cảnh báo tới khách hàng về tình trạng
món vay và tiến hành công tác xử lý tài sản đảm bảo nhằm bảo
toàn vốn cho BVSC trong quá trình cho vay ký quỹ.
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RỦI RO THỊ TRƯỜNG
Lãi suất
Giá cổ phiếu
Tỷ giá ngoại tệ
Giá chứng chỉ quỹ

Rủi ro lãi suất

Rủi ro giá cổ phiếu

Lãi suất thay đổi sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt
động kinh doanh của công ty bảo hiểm, quyền lợi
của chủ hợp đồngvà giá trị hợp lý của danh mục đầu
tư, thu nhập lãi hoạt động tái đầu tư. Trong danh
mục đầu tư toàn Tập đoàn, các khoản đầu tư trái
phiếu và tiền gửi có lãi suất cố định chiếm tỷ trọng
lớn và được nắm giữ phù hợp để đáp ứng các khoản
phải trả trong tương lai.

Danh mục đầu tư cổ phiếu toàn Tập đoàn bao gồm cổ phiếu niêm
yết và chưa niêm yết. Danh mục cổ phiếu niêm yết chịu ảnh hưởng
trực tiếp từbiến động của thị trường chứng khoán.

Năm 2021, lãi suất trái phiếu chính phủ và lãi suất
huy động của ngân hàng đi ngang ở mức thấp.

Danh mục cổ phiếu chưa niêm yết cũng có thể thay đổi theo điều
kiện thị trường và tình hình tài chính của doanh nghiệp đầu tư.
Danh mục cổ phiếu của Tập đoàn được đầu tư đa dạng hóa theo
các ngành, lĩnh vực khác nhau đảm bảo theo quy định Tập đoàn về
hạn mức đầu tư vào một ngành, một công ty hoặc nhóm công ty..
Tại thời điểm ngày 31/12/2021, tỷ trọng cổ phiếu chiếm 2,3% danh
mục đầu tư tài chính toàn Tập đoàn.

Bảo Việt Nhân thọ triển khai tăng tỷ trọng các hợp
đồng bảo hiểm có cấu phần không đảm bảo, chia
sẻ thu nhập với người tham gia bảo hiểm giúp giảm
thiểu rủi ro lãi suất. Đồng thời, Bảo Việt Nhân thọ
tăng cường tìm kiếm các cơ hội đầu tư an toàn hiệu
quả phù hợp với mục tiêu chiến lược. Bảo Việt Nhân
thọ cũng đã ứng dụng mô hình dự báo lãi suất được
chuyển giao từ đối tác chiến lược Sumitomo Life để
ứng phó kịp thời với diễn biến lãi suất trong tương lai.

Đối với danh mục cổ phiếu niêm yết, Tập đoàn Bảo Việt và các
Công ty con sử dụng thước đo Giá trị rủi ro (“VaR”) để ước tính
tổn thất tối đa có thể xảy ra khi có những biến động bất lợi trong
khoảng thời gian nhất định (1 ngày, 1 tuần, 1 tháng), với mức độ tin
cậy cho trước (95%) và phương pháp phân tích kịch bản “stresstesting” để đánh giá những ảnh hưởng đối với danh mục đầu tư
trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Tập đoàn Bảo Việt sử dụng các thước đo Duration và
PVO1 để đánh giá độ nhạy của danh mục tiền gửi có
kỳ hạn và trái phiếu đối với lãi suất.

Đối với danh mục cổ phiếu chưa niêm yết (OTC), Tập đoàn sử
dụng phương pháp phân tích cơ bản, theo dõi, giám sát tình hình
tài chính và phi tài chính của các doanh nghiệpmà Tập đoàn góp
vốn đầu tư thông qua những Người đại diện phần vốn góp của Tập
đoàn tại các doanh nghiệp đó.

Tập đoàn Bảo Việt chú trọng công tác dự báo lãi suất
thị trường, thường xuyên rà soát và lựa chọn chiến
lược đầu tư, kỳ hạn tái đầu tư hợp lý để giảm thiểu
ảnh hưởng của rủi ro lãi suất trong khi vẫn bảo đảm
mục tiêu lợi nhuận và bảo đảm tính thanh khoản
của Tập đoàn và các Công ty con.
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Các thước đo/phương pháp nêu trênsẽ được cập nhật trong Báo
cáo rủi ro hàng tháng, là cơ sở giúp Ban lãnh đạo đưa ra các quyết
định kịp thời.

Rủi ro tỷ giá ngoại tệ

Rủi ro giá chứng chỉ quỹ

Rủi ro tỷ giá ngoại tệ là rủi ro thiệt hại về tài chính
do biến động của tỷ giá ngoại tệ. Biến động tỷ giá
giữa đồng Việt Nam và các ngoại tệ khác có thể
ảnh hưởng đến tình hình tài chính và kết quả kinh
doanh của Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty con.
Đơn vị chịu rủi ro ngoại tệ chủ yếu là Bảo hiểm Bảo
Việt, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng của rủi ro này
là thấp.

Các chứng chỉ quỹ mà Tập đoàn và các Công ty con đầu tư chủ
yếu đượcquản lý bởi Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt và được
rà soát, đánh giá thường xuyên. Giá trị Tài sản ròng (NAV) trên mỗi
chứng chỉ quỹ có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào Giá trị Tài sản
và những khoản thanh toán của Quỹ phát sinh tùy từng thời điểm
trong quá trình hoạt động của Quỹ. Rủi ro này phát sinh chủ yếu do
sự giảm giá của các loại chứng khoán như trái phiếu, cổ phiếu mà
Quỹ đã đầu tư. Khi đó, NAV của Quỹ sẽ bị giảm sút và ảnh hưởng
trực tiếp đến thị giá của chứng chỉ quỹ.

Trong danh mục nợ của Bảo hiểm Bảo Việt, một
phần công nợ tái bảo hiểm được quy đổi và chốt
theo đồng Đô la Mỹ. Hình thức thanh toán được áp
dụng chủ yếu là thanh toán bù trừ và chỉ thực chi
phần chênh lệch. Vì vậy, mức độ ảnh hưởng của
biến động tỷ giá đối với kết quả kinh doanh của Bảo
hiểm Bảo Việt là không đáng kể.

Việc đầu tư của Quỹ được thực hiện thông qua các nghiên cứu,
thẩm định thận trọngvà tuân thủ tiêu chí hoạt động của quỹ nhằm
lựa chọn cơ hội đầu tư hiệu quả, tăng trưởng cao với mức rủi ro
phù hợp. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt luôn
theo dõi chặt chẽ những biến động và xu hướng của nền kinh tế,
cập nhật thường xuyên kết quả kinh doanh và đánh giá triển vọng
trong tương lai để xác địnhnhững chiến lược đầu tư hiệu quả.

QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN, BIÊN KHẢ NĂNG THANH TOÁN
Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty
con quản lý cân đối các nguồn lực
tài chính để duy trì biên khả năng
thanh toán ở mức phù hợp, đáp
ứng quy định hiện hành và nhucầu
kinh doanh. Tập đoàn Bảo Việt và
các Công ty con tiến hành phân
tích dòngtiền ước tính, các nhu cầu
thanh toántrong quá khứ để phát
hiện những biến động và các nhân tố
ảnh hưởng. Mức độ thanh khoản của
Tập đoàn được định kỳ rà soát và báo
cáo Ủy ban Quản lý Tài sản Nợ - Tài
sản Có (ALCO) nhằm đưa ra các biện
pháp phù hợp.
Bảo Việt Nhân thọ và Bảo hiểm Bảo
Việt luôn duy trì biên khả năng thanh
toán tuân thủ quy định tại Thông tư
số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017
và Thông tư số 01/2019/TT-BTC ngày
02/01/2019 của Bộ Tài chính.
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Rủi ro tích tụ có thể phát sinh từ hoạt động kinh doanh
bảo hiểm và hoạt động đầu tư tài chính.

Rủi ro hoạt động được báo cáo
trong bảng đánh giá rủi ro tại các cuộc

RỦI RO TÍCH TỤ

họp RMC Tập đoàn và RMC Công ty con.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Mỗi loại rủi ro hoạt động chính đều có
các tiêu chí nhận diện, đánh giá cụ thể,

Hoạt động đầu tư tài chính

các rủi ro trọng yếu trong kỳ được phân

• Rủi ro tích tụ được đo lường bằng cơ cấu tài sản,
tổng giá trị đầu tư, doanh thu phí bảo hiểm, giá trị
chi trả/ bồi thường theo đối tượng khách hàng,
theo địa bàn và/ hoặc lĩnh vực kinh doanh.

tích và đưa ra hành động cần thực hiện
nhằm giảm thiểu tổn thất từ rủi ro này.

• Rủi ro tích tụ được giám sát bằng hệ thống báo cáo
từ bộ phận kinh doanh tới Ban điều hành, RMC Tập
đoàn và RMC Công ty con.
• Rủi ro tích tụ được quản lý bằng các hạn mức đầu
tư, quy trìnhnghiệp vụ vàthẩm quyền quyết định
đầu tư.

Quản lý rủi ro tích tụ từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Tại Bảo hiểm Bảo Việt,rủi ro tích tụ bảo hiểm có thể phát sinh từ các loại
hình bảo hiểm như bảo hiểm hàng hóa vận chuyển, bảo hiểm tàu thủy,
bảo hiểm hàng không, bảo hiểm dầu khí, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm con
người, bảo hiểm kỹ thuật… Do vậy, ngoài rủi ro tích tụ cùng loại rủi ro, Bảo
hiểm Bảo Việt còn đối mặt với rủi ro tích tụ từ các loại rủi ro liên quan,
như bảo hiểm đồng thời tàu và hàng, bảo hiểm đồng thời tài sản và con
người… Bảo hiểm Bảo Việt đã có quy định về quản lý rủi ro tích tụ và mua
các hợp đồng tái bảo hiểm bảo vệ để giới hạn mức trách nhiệm khi xảy
ra sự kiện bảo hiểm.
Tại Bảo Việt Nhân thọ, chiến lược khai thác bảo hiểm đảm bảo những rủi
ro bảo hiểm được đa dạng cả về loại hình và quyền lợi bảo hiểm. Hoạt
động khai thác bảo hiểm được triển khai ởtất cả các ngành, vùng lãnh
thổ, đặc thù về sức khỏe, nghề nghiệp của những người làm việc trong
từng ngành.Các vụ bồi thường thực tế và quy trình định giá các sản phẩm
bảo hiểm, quy trình giải quyết bồi thường được rà soát thường xuyên.
Đồng thời,các hạn mức khai thác bảo hiểm được thực hiện nhằm đảm
bảo các tiêu chí lựa chọn rủi ro phù hợp.
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Quản lý rủi ro tích tụ từ hoạt động đầu tư tài
chính
Tập đoàn và các Công ty Con quản lý rủi ro tập
trung bằng các hạn mức rủi ro, được cập nhật
hàng năm. Nhằm giảm thiểu rủi ro tích tụ trong
đầu tư, chiến lược đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt
dựa trên nguyên tắc đa dạng hóa danh mục đầu
tư:
• Đa dạng hóa với nhiều loại tài sản đầu tư (ví
dụ như đầu tư vào: cổ phiếu, trái phiếu, tiền
gửi, chứng chỉ quỹ…);

Năm 2021, tình hình dịch bệnh kéo dài với nhiều biến chủng
mới, có tốc độ lây nhiễm cao và các biện pháp giãn cách
xã hội kéo dài khiến nhu cầu làm việc online tăng cao, ảnh
hưởng tới hiệu suất hoạt động của hệ thống công nghệ
thông tin, có thể gây gián đoạn hệ thống cục bộ vào thời
gian cao điểm có thể tác động tới việc duy trì hoạt động kinh
doanh liên tục và năng suất lao động...

RỦI RO HOẠT ĐỘNG
Báo cáo & Kiểm soát tài chính
Pháp lý, tuân thủ
Con người

• Đa dạng hóa với một loại tài sản (ví dụ đầu
tư trái phiếu bao gồm: trái phiếu Chính phủ,
trái phiếu doanh nghiệp hoặc trái phiếu
chính quyền địa phương...);
• Đa dạng hóa ngành nghề: mở rộng phạm vi
đầu tư vào các công ty, lĩnh vực không có sự
liên kết, sở hữu chéo với nhau…;
• Đa dạng hóa theo vốn hóa thị trường: Phân
bổ danh mục đầu tư vào các cổ phiếu của
công ty có quy mô khác nhau.

Quy trình, quy chế
Hệ thống CN thông tin

Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện các giải pháp để vừa đảm
bảo tuân thủ những quy định về phòng chống dịch bệnh,
bảo đảm sức khỏe cho người lao động, tạo môi trường làm
việc an toàn để duy trì các hoạt động kinh doanh tại các đơn
vị trong Tập đoàn.

Bảo Việt cũng đã thực hiện chuyển đổi số sâu rộng trên hệ
thống để thích ứng linh hoạt trong đại dịch Covid19, đảm
bảo các rủi ro an toàn, bảo mật thông tin được giám sát và
xử lý kịp thời, cụ thể:
• Rà soát, bố trí nhân sự dự phòng; ứng dụng công nghệ
thông tin hỗ trợ làm việc trực tuyến, từ xa cho hầu hết
các mảng nghiệp vụ.
• Tăng cường bảo mật và an toàn hệ thống thông tin. Chú
trọng đầu tư hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin
theo chuẩn mực quốc tế, bảo đảm đồng bộ, hiện đại,
hiệu quả và an toàn và thực hiện các giải pháp, chiến
lược phù hợp nhằm theo kịp xu hướng phát triển và sự
hội nhập của Việt Nam với thế giới.
• Truyền thông, hướng dẫn người dùng thường xuyên cập
nhật các phần mềm bảo mật; thực hiện một giải pháp
bảo mật đáng tin cậy cho các thiết bị, kể cả điện thoại
di động.
• Đội ngũ chuyên trách An toàn thông tin luôn theo dõi
các xu hướng và những cuộc tấn công mới nhất để nắm
bắt tình hình, đồng thời liên tục khuyến khích nhân viên
báo cáo các phát hiện và liên hệ đáng ngờ.
• Quản lý an toàn thông tin theo một kiến trúc quản lý rủi
ro an ninh mạng tổng thể với tiêu chuẩn ISO 27001 và
định hướng áp dụng giải pháp Zero trust.
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QUẢN LÝ RỦI RO DANH TIẾNG
Tập đoàn Bảo Việt quản lý các rủi ro danh tiếng
thông qua việc theo dõi thái độ, phản ứng của các
bên liên quan gồm cơ quan quản lý, khách hàng,
cơ quan truyền thông, báo chí và người lao động
đối với uy tín, thương hiệu của Tập đoàn;

Thực hiện chiến lược Quản lý rủi ro giai đoạn 2021-2025;Tiếp tục cập nhật, sửa đổi, bổ sung các văn bản
quy định về Quản lý rủi ro tại Tập đoàn và các Công ty Con gồmChính sách quản lý rủi ro, Tuyên bố Khẩu vị
rủi ro và các hạn mức rủi ro chủ yếu, và các quy định khác.
Tổ chức các cuộc họp Hội đồng Quản lý rủi ro tại Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty con theo kế hoạch.

Rà soát, điều chỉnh các quy định nội bộ bảo đảm
tuân thủ pháp luật và phù hợp với thực tiễn kinh
doanh; xây dựng các biện pháp quản lý, kiểm soát
an toàn hệ thống CNTT.
Tổ chức đào tạo và truyền thông cho các cán bộ
và lãnh đạo trong Tập đoàn về Xử lý khủng hoảng
truyền thông và các khóa đào tạo chuyên đề về
quản lý rủi ro danh tiếng.

QUẢN LÝ RỦI RO CHIẾN LƯỢC

Chú trọng quản lý các rủi ro chủ yếu; tiếp tục duy trì hệ thống báo cáo rủi ro hàng tháng, quý. Ứng dụng
chuyển đổi số trong hoạt động quản lý rủi ro.
Tăng cường hoạt động quản lý rủi ro trong giai đoạn Chuyển đổi số tại Tập đoàn và các Công ty Con, đặc biệt
chú trọng thực hiện chính sách An ninh bảo mật và an toàn hệ thống thông tin; diễn tập tình huống hệ thống
công nghệ thông tin xảy ra sự cố.
Thường xuyên nhận diện, đánh giá rủi ro do dịch Covid-19, biến động chính trị thế giới và các rủi ro mới
khác làm tác động đến nền kinh tế Việt Nam và các lĩnh vực kinh doanh thuộc hệ thống Bảo Việt.
Tổ chức các khóa đào tạo nội bộ, đào tạo chuyên sâu về quản lý rủi ro tại Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty con.

Tập đoàn Bảo Việt quản lý rủi ro chiến lược thông quaviệc đo lường, giám sát các chỉ số tài chính và phi tài chính kết quả thực
hiện chiến lược; phân tích kịch bản sự biến động các nhân tố kinh tế vĩ mô và các nhân tố nội tại để kịp thời rà soát, điều chỉnh
chiến lược phù hợp. Phân tích, đánh giá các ảnh hưởng của rủi ro an toàn thông tin liên quan đến chuyển đổi số và tự động
hóa các hoạt động kinh doanh để xác định các mục tiêu chiến lược hiệu quả.
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