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Thưa các Quý vị,

Năm 2011 đánh dấu một mốc son quan trọng trên 
con đường phát triển của PVI 15 năm xây dựng 
và phát triển, 15 năm thử thách và thành công. 
Công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam ngày đó (năm 
1996) - vốn điều lệ 22 tỷ đồng, nhân sự 20 người, 
doanh thu 50 tỷ đồng và Công ty Cổ phần PVI hôm 
nay - vốn chủ sở hữu 5.461 tỷ đồng, tổng tài sản 
8.194,87 tỷ đồng, nhân sự hơn 1.500 người, doanh 
thu 5.655 tỷ đồng. Một sự phát triển vượt bậc, một 
sự thay đổi về chất - từ một Công ty Bảo hiểm chuyên 
ngành PVI đã trở thành một Định chế Tài chính
Bảo hiểm quốc tế.

Năm 2011 sẽ được nhớ đến như là một năm đầy sóng 
gió với nền kinh tế thế giới. Khủng hoảng tài chính 
công nghiêm trọng ở Châu Âu và bối cảnh kinh tế 
ảm đạm trên phạm vi toàn cầu đã tác động tiêu cực 
đến nền kinh tế Việt Nam. Trong khi tăng trưởng GDP 
chỉ đạt 5,89% thì chỉ số giá tiêu dùng CPI lên mức 
18,58%(1); chỉ số chứng khoán HNX - một trong những 
hàn thử biểu của nền kinh tế Việt Nam giảm đến 
48,6%(2), một trong những mức giảm mạnh nhất thế 
giới trong năm 2011. 

Trong bối cảnh đó, việc thực hiện tái cấu trúc thành 
công của PVI thực sự là một điểm sáng khác biệt. Với 
mối hợp tác chiến lược với Talanx Group - Tập đoàn 
Bảo hiểm lớn thứ 3 ở Châu Âu, PVI đã chính thức 
tham gia vào chuỗi cung cấp dịch vụ toàn cầu. Đặc 
biệt, Talanx Group đã mua 25% cổ phần PVI với mức 
giá 36.000 đ/cổ phiếu, cao hơn giá giao dịch trên sàn 
chứng khoán tại thời điểm ký kết hợp đồng. Điều này 
một mặt giúp nâng cao năng lực tài chính cho doanh 
nghiệp, mặt khác cũng thể hiện sự đánh giá rất cao 
của các nhà đầu tư quốc tế chuyên nghiệp đối với giá 
trị nội tại cũng như khả năng tăng trưởng của PVI.

Cùng với việc tăng vốn và lựa chọn thành công cổ 
đông chiến lược, PVI đã tiến hành tái cấu trúc toàn 
diện với việc tạo ra một cấu trúc mới gồm Công ty mẹ 
Công ty Cổ phần PVI và 02 công ty con là Tổng Công 
ty Bảo hiểm PVI và Công ty Tái Bảo hiểm PVI. Trong khi 
công ty mẹ giữ vai trò định hướng, quản lý vốn và đầu 
tư tài chính, thì các công ty con tập trung vào kinh 
doanh bảo hiểm, tạo dòng vốn cho hoạt động đầu tư.

Để đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp, 
PVI kiên trì xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp 
theo các chuẩn mực quốc tế; trong đó đẩy mạnh minh 
bạch hóa thông tin, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, 

NGUYỄN ANH TUẤN
Chủ tịch HĐQT PVI

Thông điệp của 

Chủ tịch HĐQT

đầu tư chiều sâu vào con người và công nghệ là các vấn 
đề then chốt. Liên tiếp hai năm vừa qua, PVI được tổ chức 
Đánh giá Tín nhiệm Tài chính A.M. Best xếp hạng năng lực 
tài chính B+ (Tốt), được tạp chí tài chính World Finance 
trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Bảo hiểm tiêu biểu 
của Việt Nam”. Cũng để chuẩn bị cho việc hội nhập quốc 
tế một cách hiệu quả, PVI đã xây dựng Báo cáo tài chính 
năm theo Chuẩn mức Kế toán Quốc tế IFRS, chuẩn bị cơ 
sở cho việc niêm yết cổ phiếu ở thị trường chứng khoán 
quốc tế trong tương lai.

Với những thành tích xuất sắc trong 15 năm qua, bên 
cạnh các giải thưởng lớn như Sao Vàng Đất Việt, Thương 
hiệu mạnh Việt Nam,… năm 2011 PVI đã hết sức vinh dự 
được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động 
thời kỳ đổi mới.

Kết quả đạt được đã là quá khứ, trước mắt PVI là những 
thách thức to lớn trong năm bản lề sau quá trình tái cấu 
trúc. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tái cấu trúc, thành lập 
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ, cổ phần hóa các công ty 
con là những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012 để trở 
thành một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm chuyên nghiệp 
có đủ năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Bên cạnh 
đó, PVI tiếp tục tập trung nâng cấp hệ thống quản trị 
doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng đến việc củng cố hệ 
thống quản trị rủi ro và bộ máy nhân sự nhằm duy trì chất 
lượng và tốc độ tăng trưởng, nâng cao hiệu quả đầu tư, 
đảm bảo chi trả cổ tức tối thiểu 15% cho cổ đông.

Giống như một quốc gia thu nhỏ, doanh nghiệp phải 
luôn làm chủ vận mệnh của mình. Tiếp nối những thành 
công, tôi tin tưởng chắc chắn rằng với truyền thống văn 
hóa của PVI, tư duy khác biệt của Lãnh đạo, sự đam mê 
và chuyên nghiệp của cán bộ nhân viên cùng sự ủng 
hộ nhiệt thành của các đối tác, PVI sẽ tiếp tục phát triển 
nhanh, mạnh, bền vững hơn nữa, mang lại lợi ích ngày 
càng lớn cho Cổ đông và Khách hàng.

Trân trọng!

(1) Theo Tổng cục Thống kê
(2) Theo Business Insider
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“Quốc tế hóa PVI bằng đội 
ngũ nhân sự và hệ thống 
quản trị chuyên nghiệp...”
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“Năm 2011, tổng doanh thu của PVI đạt 
5.655 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế 
hoạch 16%, tăng trưởng hơn 25% so với 
năm 2010...”

6 Ngọn lửa của niềm tin PVI
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Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình kinh tế và đánh 
giá thực trạng năm 2012, PVI một mặt đảm bảo duy 
trì mức tăng trưởng về các chỉ tiêu kinh doanh đồng 
thời vẫn phải tiếp tục đầu tư xây dựng nền tảng vững 
chắc cho quá trình phát triển trong các năm tiếp 
theo.

Trong thời gian trước mắt, PVI sẽ tiếp tục tái cấu 
trúc theo mô hình đang triển khai. Năm 2011, bước 
đầu tiên của công tác tái cấu trúc đã được thực hiện 
xong. Năm 2012 và các năm tiếp theo, PVI còn phải 
hoàn thiện các công ty con để đảm bảo hoạt động 
hiệu quả. Từng đơn vị thành viên phải xây dựng 
chiến lược hoạt động phù hợp với chiến lược chung 
của PVI. Vì mục tiêu của PVI không chỉ là doanh 
số, mà phải là lợi nhuận, là niềm tin của Cổ đông - 
các Nhà Đầu tư đã đầu tư vào PVI. 

Trong năm 2012, dù dự báo thị trường vẫn tiếp tục 
khó khăn, nhưng PVI vẫn đặt mục tiêu doanh thu 
trên 6.453 tỷ đồng, tất cả các chỉ tiêu tăng trưởng 
so với năm trước 25-30%. Đồng thời, tiến hành quá 
trình Cổ phần hóa các công ty thành viên. Trong năm 
2012, dự kiến sẽ cổ phần hóa Công ty Tái Bảo hiểm 
và 2013 là cổ phần hóa Tổng Công ty Bảo hiểm PVI. 
Và mục tiêu của PVI đến năm 2015 phải đạt doanh số 
là 1 tỷ USD.

Thành công của năm 2011 là niềm tự hào của Ban 
Lãnh đạo và tập thể CBNV PVI, nhưng cũng là áp lực 
đòi hỏi PVI phải cố gắng hơn nữa để vượt qua chính 
mình. Tôi tin rằng với sự ủng hộ và tin tưởng của Cổ 
đông, Đối tác, Khách hàng, sự đoàn kết, nhất trí của 
Ban Lãnh đạo và tập thể CBNV PVI cùng những giải 
pháp đã được đề ra, năm 2012 sẽ tiếp tục là một năm 
thành công của PVI. Và PVI sẽ mãi là “Ngọn lửa của 
niềm tin”, xứng đáng với niềm tin yêu của Khách hàng 
và các Cổ đông.

Trân trọng!

Thưa các Quý vị,

Sau 15 năm hình thành và phát triển, đến năm 2011, 
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) 
đã trở thành doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu của 
Việt Nam. Đó là niềm vinh dự lớn nhưng cũng đặt ra 
cho Ban Lãnh đạo và tập thể CBNV PVI thách thức mới: 
làm thế nào để nâng cao chất lượng phát triển của PVI 
trong giai đoạn mới. Trong kế hoạch 2011 - 2015 và 
tầm nhìn 2025, năm 2011 được xác định là năm bản lề 
để nâng tầm vị thế thương hiệu PVI. Và Ban Lãnh đạo 
cùng tập thể CBNV PVI bằng nỗ lực vượt bậc đã tiếp tục 
tạo nên những dấu ấn.

Đầu tiên không thể không nhắc tới sự kiện rất quan 
trọng là công tác tái cấu trúc PVI. Tính đến nay, PVI là 
Công ty niêm yết đầu tiên của Việt Nam hoàn thành 
việc tái cấu trúc và chuyển đổi thành công mô hình 
Công ty mẹ - Công ty con. Thay vì là một doanh nghiệp 
bảo hiểm đơn thuần, hoạt động theo Luật Kinh doanh 
Bảo hiểm và có nhiều hạn chế trong quá trình mở rộng 
phạm vi hoạt động và đầu tư, nay với mô hình mới, 
kinh doanh và đầu tư trong lĩnh vực tài chính theo 
Luật Doanh nghiệp, PVI đã hoạt động hiệu quả hơn 
rất nhiều. Trong đó, Công ty mẹ - Công ty Cổ phần 
PVI chuyên về hoạt động đầu tư tài chính, các công ty 
con gồm: Tổng Công ty Bảo hiểm PVI chuyên về hoạt 
động bảo hiểm phi nhân thọ, Công ty Tái Bảo hiểm PVI 
chuyên về các hoạt động tái bảo hiểm. 

Một sự kiện khác nữa phải kể đến trong năm 2011 
đó là việc PVI đã thành công trong đàm phán với Cổ 
đông nước ngoài Talanx để tăng vốn điều lệ từ 1.597 
tỷ đồng lên 2.129 tỷ đồng. Giờ đây, PVI đã là một 
doanh nghiệp quốc tế hóa với sự tham gia của Cổ 
đông chiến lược nước ngoài là các tổ chức tài chính 
quốc tế hàng đầu: Quỹ đầu tư Oman, Tập đoàn Talanx 
cùng các Cổ đông nước ngoài khác. 

Tái cấu trúc và tăng vốn thành công đã giúp cho PVI 
có một vị thế tốt. Điều này được minh chứng rõ ràng 
khi PVI là doanh nghiệp duy nhất ở Việt Nam hai năm 
liên tiếp được A.M. Best xếp hạng năng lực tài chính 
ở mức B+(Tốt) và Tạp chí World Finance bình chọn là 
Doanh nghiệp Bảo hiểm tiêu biểu của Việt Nam. Và 
PVI cũng là Định chế Tài chính - Bảo hiểm duy nhất 
của Việt Nam năm 2011 được Chủ tịch nước phong 
tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động.

Năm 2011, PVI đã từng bước chuyển mình, vươn lên 
tầm cao mới. Điều này thể hiện rõ rệt nhất ở những chỉ 
tiêu tài chính hết sức khả quan. Năm 2011, tổng doanh 
thu của PVI đạt 5.655 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức 
kế hoạch 16%, tăng trưởng hơn 25% so với năm 2010.

BÙI VẠN THUẬN
Tổng Giám đốc PVI

Thông điệp của 

Tổng Giám đốc
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Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự lễ đón nhận Danh hiệu AHLĐ của PVI

Nền tảng vững chắc, Kết nối vươn xa 
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Ngày 23/01/1996, Công ty 

Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam 

được thành lập, với vai trò 
là công ty bảo hiểm nội bộ 
ngành Dầu khí, quản lý mọi 
rủi ro và tài sản của ngành ở 
trong nước và quốc tế. 

N
ăm

 1
99

6 Năm 2006, theo xu hướng của nền kinh 
tế thị trường, PVI tiến hành cổ phần 

hóa với một loạt những thay đổi về cơ 
cấu quản trị và chiến lược kinh doanh 
và được đổi tên thành Tổng Công ty Cổ 
phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam. Và có 
thể nói, con đường thành công của PVI 
đã thực sự rộng mở từ đây.

Ngày 30/12/2006 – PVI lần đầu chào 

bán cổ phần ra công chúng, lập kỷ lục 
phiên chào bán có số lượng đăng ký 
nhiều nhất.

N
ăm

 2
00

6

Lịch sử 

Hình thành và Phát triển 

16 năm có thể là một chặng đường không dài với sự phát triển và 
lớn mạnh của một công ty. Nhưng với Công ty Cổ phần PVI (PVI), 
16 năm qua là cuộc hành trình đầy trải nghiệm: từ vị trí của một 
công ty bảo hiểm nội ngành còn non trẻ về kinh nghiệm tới vị thế 
hàng đầu trên thị trường bảo hiểm trong nước, sẵn sàng và tự tin 
để hòa mình cùng dòng vận động của thị trường thế giới. Đó là 
16 năm một cuộc hành trình đi từ vất vả gian khó để vươn ra biển 

lớn. Nhưng cũng là 16 năm đáng tự hào khi thương hiệu PVI luôn 
đồng hành cùng với các khách hàng, đối tác.

NĂM THỨ 16 CỦA PVI 
LÀ MỘT NĂM KHÔNG 
THỂ NÀO QUÊN VỚI 
NHỮNG THÀNH CÔNG 
RỰC RỠ VỀ MỌI MẶT
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Năm 2010, PVI trở thành doanh nghiệp bảo hiểm đầu 

tiên và đến nay vẫn là duy nhất của Việt Nam nhận được 

đánh giá xếp hạng năng lực tài chính B+ (Tốt) của tổ 
chức xếp hạng danh tiếng A.M. BEST. 

Với việc trở thành đối tác chiến lược của Quỹ đầu tư 

Oman (OIF) trong năm 2010 và hàng loạt các dự án tham 
vọng, PVI khẳng định vị thế số 01 của mình trên thị trường 
bảo hiểm Việt Nam, hoàn toàn thuyết phục Tạp chí World 
Finance (Anh) trao giải thưởng “Nhà Bảo hiểm tiêu biểu 
của năm 2010” cho mình.

N
ăm

 2
01

0

Cùng với những nền tảng kế thừa, PVI tái cấu trúc hoạt động theo mô 
hình công ty mẹ (Công ty Cổ phần PVI) -  công ty con với 02 công ty 
con trực thuộc hoạt động trên cả lĩnh vực bảo hiểm (Tổng Công ty Bảo 
hiểm PVI) và tái bảo hiểm (Công ty Tái Bảo hiểm PVI). Với thế “chân kiềng” 
vững chắc, lại nhận thêm sự hỗ trợ từ đối tác chiến lược mới - Tập đoàn 

Talanx của Đức, PVI ngày càng củng cố được vị thế của mình tại Việt 
Nam và đang dần khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế.

N
ă

m
 2

0
1

1
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Lĩnh vực

Hoạt động 

A  |   KINH DOANH BẢO HIỂM, 
TÁI BẢO HIỂM

B  |   QUẢN LÝ VỐN - ĐẦU TƯ

C  |   QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN

PHÁT TRIỂN NHANH, 
BỀN VỮNG DỰA TRÊN NỀN 
TẢNG TRI THỨC, SỨC MẠNH 
CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ 
QUỐC GIA VIỆT NAM

12 Ngọn lửa của niềm tin PVI
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Mô hình 

hoạt động

* Dự kiến thành lập 2012
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CÔNG TY LIÊN KẾT 

CÔNG TY 
CP ĐẦU TƯ PV2

TỔNG CÔNG TY 
BẢO HIỂM PVI

CÔNG TY BẢO HIỂM 
NHÂN THỌ *

CÔNG TY CP 
DU LỊCH DẦU KHÍ SAPA

CÔNG TY CP THƯƠNG 
MẠI & TRUYỀN THÔNG  

NĂNG LƯỢNG MỚI

CÔNG TY TÁI 
BẢO HIỂM PVI

CÔNG TY 
QUẢN LÝ QUỸ *

CÔNG TY CP 
BỆNH VIỆN DẦU KHÍ 

VIỆT NAM

CÔNG TY CP DỊCH VỤ 
BẢO HIỂM DẦU KHÍ

CÔNG TY CP ĐẦU 
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
QUỐC TẾ NHÀ VIỆT

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐC

ỦY BAN KIỂM TOÁN 
VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO 

ỦY BAN CHIẾN LƯỢC 
VÀ PHÁT TRIỂN

VĂN PHÒNG HĐQT  

 BAN KIỂM SOÁT  

CÔNG TY CON
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ÔNG BÙI VẠN THUẬN

Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc

Hội đồng 

Quản trị

ÔNG NGUYỄN ANH TUẤN 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

ÔNG BADRI NARAYANAN 

SANTHANA KRISNAN

Thành viên Hội đồng Quản trị

ÔNG DƯƠNG THANH DANH 

FRANÇOIS

Thành viên Hội đồng Quản trị

ÔNG NGUYỄN KHUYẾN NGUỒN

Thành viên Hội đồng Quản trị

ÔNG TÔN THIỆN VIỆT

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

14 Ngọn lửa của niềm tin PVI
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BÀ PHAN THỊ THU HUYỀN

Thành viên Ban Kiểm soát

ÔNG JENS HOLGER WOHLTHAT

Thành viên Ban Kiểm soát
BÀ HÀ LAN

Trưởng Ban Kiểm soát

ÔNG GERARD AMAL WAHAB

Thành viên Ban Kiểm soát

Ban 

Kiểm Soát
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Ban 

Tổng Giám đốc

ÔNG BÙI VẠN THUẬN

Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc

ÔNG PHẠM KHẮC DŨNG

Phó Tổng Giám đốc thường trực

ÔNG PHẠM ANH ĐỨC 

Phó Tổng Giám đốc
ÔNG NGUYỄN HOÀNG TUẤN 

Phó Tổng Giám đốc
ÔNG PHÙNG TUẤN KIÊN 

Kế Toán trưởng

16 Ngọn lửa của niềm tin PVI

ÔNG NGUYỄN NGỌC MINH 

Phó Tổng Giám đốc

ÔNG VŨ VĂN THẮNG

Phó Tổng Giám đốc

ÔNG TRƯƠNG QUỐC LÂM

Phó Tổng Giám đốc
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Sơ đồ 

tổ chức 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐC

ỦY BAN KIỂM TOÁN 
VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO 

BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ 
VÀ QUẢN LÝ RỦI RO  

BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ - VĂN 
PHÒNG ĐẢNG - ĐOÀN

BAN CHIẾN LƯỢC -  
KẾ HOẠCH

BAN 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BAN XÂY DỰNG CƠ BẢN

BAN ĐẦU TƯ

VĂN PHÒNG

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 
PHÍA NAM

ỦY BAN CHIẾN LƯỢC 
VÀ PHÁT TRIỂN

VĂN PHÒNG HĐQT  

 BAN KIỂM SOÁT  
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Hệ thống quản trị &

Nguồn nhân lực

31/12/2011 là 460 tỷ đồng.

3.  CÔNG TY LIÊN KẾT
Ngoài ra PVI tham gia góp vốn vào các công ty liên 
kết khác như sau:

 Công ty Cổ phần Đầu tư PV2: PVI nắm giữ 44,9% 
vốn điều lệ.

 Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông 
Năng Lượng Mới (NLM Media): PVI nắm giữ 74,4% 
vốn điều lệ.

 Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Sapa (PVST): PVI 
nắm giữ 41,5% vốn điều lệ.

 Công ty Cổ phần Bệnh viện Dầu khí Việt Nam (PVH): 
PVI nắm giữ 50% vốn điều lệ.

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo hiểm Dầu khí: PVI 
nắm giữ 30,9% vốn điều lệ.

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Quốc tế 
Nhà Việt: PVI nắm giữ 34% vốn điều lệ.

14%

86%

ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG

Lao động dưới 40 tuổi

Lao động từ 40 tuổi 

trở lên

Từ ngày 01/08/2011 PVI đã chính thức hoạt động theo 
mô hình mới, theo đó PVI đã có sự thay đổi về cơ cấu tổ 
chức và nhân sự như sau: 

I  | VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. CÔNG TY MẸ

Công ty Cổ phần PVI đã được thành lập trên cơ sở 
tổ chức lại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí 
Việt Nam; kế thừa toàn bộ trách nhiệm, quyền lợi hợp 
pháp của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí 
Việt Nam; có chức năng đầu tư vốn vào các công ty 
con, công ty liên kết, kinh doanh dịch vụ tài chính và 
các lĩnh vực tài chính khác; chi phối các công ty con 
thông qua vốn, chiến lược phát triển, thương hiệu, thị 
trường, và công nghệ theo quy định của pháp luật. 

2. CÔNG TY CON
Thành lập các công ty con do Công ty Cổ phần PVI 
đầu tư 100% vốn:

 Ngày 28/06/2011, PVI đã thành lập Tổng Công 
ty Bảo hiểm PVI, hoạt động theo hình thức công 
ty TNHH Một thành viên (MTV); kế thừa toàn bộ 
quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với hoạt động 
kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ của Tổng Công 
ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam trước đó, 
chịu trách nhiệm về các tranh chấp phát sinh liên 
quan đến phần vốn và tài sản do Công ty mẹ giao. 
Vốn điều lệ đến 31/12/2011 là 1.500 tỷ đồng. 

 Ngày 20/07/2011, PVI đã thành lập Công ty Tái Bảo 
hiểm PVI, hoạt động trong lĩnh vực tái bảo hiểm 
theo hình thức công ty TNHH MTV. Vốn điều lệ đến 
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II | VỀ NHÂN SỰ
1.  TẠI THỜI ĐIỂM CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP 

(28/07/2011), TỔNG SỐ LAO ĐỘNG CỦA PVI LÀ 
1.378 NGƯỜI
Khi thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp, toàn bộ 
số lao động 1.378 người được bố trí lại tại Công 
ty mẹ - Công ty Cổ phần PVI và các Công ty con  
(Tổng Công ty Bảo hiểm PVI, Công ty Tái Bảo hiểm 
PVI) như sau: 

Công ty mẹ - Công ty Cổ phần PVI: 90 người

Tổng Công ty Bảo hiểm PVI: 1.263 người

Công ty Tái Bảo hiểm PVI: 25 người 

2.  TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2011, TỔNG SỐ LAO ĐỘNG 
CỦA CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CỔ PHẦN PVI 
VÀ CÁC CÔNG TY CON (TỔNG CÔNG TY BẢO 
HIỂM PVI, CÔNG TY TÁI BẢO HIỂM PVI) LÀ 1.450 
NGƯỜI, CỤ THỂ NHƯ SAU

 Công ty mẹ - Công ty Cổ phần PVI: 100 người

 Tổng Công ty Bảo hiểm PVI: 1.318 người

 Công ty Tái Bảo hiểm PVI: 32 người 

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG NHÂN SỰ CỦA PVI 

TỪ 2008 ĐẾN 28/07/2011

Tổng số lao động có trình độ Đại học trở lên

Tổng số lao động

1.600

1.099

868

1.252

1.001

1.343

1.080

1.378

1.089

800

1.200

400

1.400

600

1.000

200

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011

(đến 28/07/2011)

0

86%
LAO ĐỘNG 

DƯỚI 40 TUỔI
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Trong thời gian qua, công tác quan hệ nhà đầu tư luôn 
được Công ty Cổ phần PVI đặc biệt chú trọng và quan 
tâm. Những hoạt động nhằm củng cố mối quan hệ vững 
chắc và phát huy vai trò cầu nối giữa PVI và nhà đầu tư đã 
góp phần không nhỏ vào sự phát triển lớn mạnh của PVI 
trong năm qua. Là một Công ty đại chúng có cổ phiếu 
được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
(HNX), PVI luôn tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu công 
bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX. 
Các thông tin về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính, 
giao dịch cổ phần của Cổ đông lớn… luôn được công ty 
cập nhật trên website chính thức của Công ty (www.pvi.
com.vn) cũng như các phương tiện thông tin đại chúng. 
Đồng thời, PVI cũng nhanh chóng phản hồi các câu hỏi 
và ý kiến của các nhà đầu tư thông qua đường điện thoại 
và email công bố trên website Công ty.

Bên cạnh đó, PVI đã duy trì được nhiều kênh thông tin 
hiệu quả với Cộng đồng và Nhà Đầu tư thông qua Đại hội 
đồng Cổ đông thường niên, tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, 
trao đổi với các Nhà Đầu tư, các Quỹ và tổ chức tài chính 
trong và ngoài nước nhằm tiếp nhận và giải đáp những 
thắc mắc, thông báo về tình hình kinh doanh, chiến lược 
phát triển của PVI. Ngoài ra, Công ty đã phát hành định 
kỳ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên… giúp các 
nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về PVI. 

Với những nỗ lực như vậy, năm vừa qua PVI đã thu hút 
nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt PVI đã 
xây dựng được quan hệ đối tác chiến lược với Tập đoàn 
Talanx (CHLB Đức). Theo thỏa thuận đã ký, HDI-Gerling 
Industrie Versicherung AG, thành viên của Talanx, đã 
mua 25% cổ phần của PVI, tương ứng với tổng giá trị đầu 
tư 1.916 tỷ đồng (xấp xỉ 93 triệu USD) và trở thành đối tác 
chiến lược nước ngoài trong lĩnh vực bảo hiểm của PVI.

Trong năm 2012, PVI sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các 

Thông tin cổ đông &

Quan hệ nhà đầu tư

NĂM VỪA QUA PVI ĐÃ THU HÚT NHIỀU NHÀ 
ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC, ĐẶC BIỆT 
PVI ĐÃ XÂY DỰNG ĐƯỢC QUAN HỆ ĐỐI 
TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI TẬP ĐOÀN TALANX 
(CHLB ĐỨC). THEO THỎA THUẬN ĐÃ KÝ, 
HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG 
AG, THÀNH VIÊN CỦA TALANX, ĐÃ MUA 
25% CỔ PHẦN CỦA PVI, TƯƠNG ỨNG VỚI 
TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ 1.916 TỶ ĐỒNG (XẤP 
XỈ 93 TRIỆU USD) VÀ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC 
CHIẾN LƯỢC NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH 
VỰC BẢO HIỂM CỦA PVI.
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG PVI

TT TÊN CỔ ĐÔNG ĐỊA CHỈ 

NGÀNH 
NGHỀ HOẠT 
ĐỘNG LOẠI CỔ ĐÔNG

SỐ CP SỞ 
HỮU SAU KHI 
TĂNG VỐN

TỶ LỆ SỞ HỮU 
CP TRƯỚC KHI 
TĂNG VỐN

TỶ LỆ SỞ HỮU 
CP SAU KHI 
TĂNG VỐN

1 CỔ ĐÔNG LỚN TRONG NƯỚC/SÁNG LẬP

1.1 Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam (PVN)

18 Láng Hạ, 
Hà Nội

Dầu khí, 
đầu tư

Nhà nước/ 
sáng lập

83.149.740 52,06% 39,05%

1.2 Tổng công ty Tài chính 
Cổ phần Dầu khí 
Việt Nam (PVFC)

22 Ngô 
Quyền, 
Hà Nội

Tài chính Nhà nước/ 
sáng lập

16.250.043 10,17% 7,63%

2 CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI 

2.1 Funderburk 
Lighthouse Limited

Oman Quỹ 
đầu tư

Nước 
ngoài/ 
Chiến lược

22.092.500 13,83% 10,37%

2.2 HDI-Gerling 
Versicherung AG

Đức Bảo hiểm Nước 
ngoài/ 
Chiến lược

53.236.788 0% 25,00%

2.3 Red River Holdings/ 
Temasia Capital 
Limited

Hồng Kông Đầu tư 
tài chính

Nước ngoài 9.179.568 5,75% 4,31 %

3 CỔ ĐÔNG KHÁC 18,19% 13,64%

hoạt động quan hệ nhà đầu tư và cổ đông, tăng cường 
minh bạch hóa thông tin và tiếp nhận những phản hồi 
để hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị doanh nghiệp 
bằng các hoạt động cụ thể như:

 Tăng cường năng lực hoạt động và sự phối hợp 
chặt chẽ giữa bộ phận Quan hệ công chúng (PR) và 
các Ban quản lý và kinh doanh nhằm cung cấp cho 
nhà đầu tư nhiều thông tin bổ ích hơn nữa.

 Nâng cấp website của công ty, bảo đảm trang 
thông tin được hoạt động liên tục và thường xuyên 
cập nhật những thông tin tài chính của công ty cho 
nhà đầu tư trong và ngoài nước.

 Tiếp tục triển khai việc trao đổi và cung cấp thông 
tin, lắng nghe những phản hồi của các nhà đầu tư 
hiện hữu và tiềm năng bằng nhiều hình thức khác 
nhau: tổ chức các cuộc gặp gỡ trực tiếp, ra mắt các 
bản tin nhà đầu tư theo định kỳ…

 Cải tiến và hoàn thiện quy trình công bố thông tin 
nhằm cung cấp cho Nhà Đầu tư những thông tin 
một cách nhanh nhất, trung thực và minh bạch nhất.

 Hợp tác với các cơ quan truyền thông, đặc biệt 
là các kênh thông tin chuyên ngành kinh tế, bảo 
hiểm, tài chính, chứng khoán nhằm cung cấp 
thông tin rộng rãi đến các nhà đầu tư.

Thông qua công tác Quan hệ Nhà Đầu tư, PVI cam kết 
và khẳng định tôn chỉ hoạt động hướng về lợi ích Nhà 
Đầu tư và Cổ đông - những người đã đồng hành cùng PVI 
trong chặng đường phát triển những năm qua và trong 
những năm tiếp theo.  
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TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI

Ngày 28/06/2011 Bộ Tài chính đã cấp Giấy phép thành lập 
và hoạt động số 63GP/KDBH cho Tổng công ty Bảo hiểm 
PVI. Và từ ngày 01/08/2011, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI 
bắt đầu đi vào hoạt động, kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa 
vụ và trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh bảo 
hiểm phi nhân thọ từ PVI.

Bảo hiểm PVI mang trong mình trọng trách của một 
doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) hàng đầu Việt Nam, 
gánh trên vai trách nhiệm quản lý rủi ro cho toàn bộ tài 
sản, con người, các công trình và dự án của ngành Dầu 

khí Việt Nam cũng như các Tập đoàn kinh tế, các khách 
hàng lớn trong và ngoài nước. 

Năm 2011, doanh thu bảo hiểm gốc lũy kế của bảo hiểm 
PVI đạt 4.241 tỷ đồng (chưa tính hoàn phí và giảm phí), 
tăng trưởng 21% so với năm 2010; doanh thu từ hoạt 
động tái bảo hiểm là 640 tỷ đồng, tăng trưởng 36,6% so 
với năm 2010 trong đó doanh thu nhận tái và hoa hồng 
nhượng tái lần lượt là 453 tỷ đồng và 187 tỷ đồng.

Bảo hiểm PVI tiếp tục khẳng định DNBH hàng đầu thị 
trường với 20,8% thị phần bảo hiểm gốc, đứng thứ hai 
thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Nếu như tính 
cả doanh thu từ nhận tái bảo hiểm trong và ngoài nước 
thì Bảo hiểm PVI đã tiến rất gần với ngôi vị DNBH số 1 thị 
trường với 4.743 tỷ đồng doanh thu. Hơn nữa, Bảo hiểm 
PVI vẫn thể hiện ưu thế vượt trội so với các DNBH khác 
trên thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm công nghiệp, tiếp 
tục dẫn đầu nghiệp vụ bảo hiểm Hàng hải (30% thị phần), 
nghiệp vụ bảo hiểm Xây dựng lắp đặt (33%) và thị phần 
tuyệt đối trong nghiệp vụ bảo hiểm Dầu khí. Đầu tháng 
11/2011, tổ chức xếp hạng quốc tế A.M. Best đã chính 
thức công bố kết quả xếp hạng năng lực tài chính của 
Bảo hiểm PVI ở mức B+ (Tốt) sau tái cấu trúc. Việc tiếp tục 
giữ được xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp đã nâng cao 
năng lực cạnh tranh, cũng như khả năng huy động vốn 
trong tương lai của Bảo hiểm PVI trên thị trường quốc tế.

Các công ty liên kết 

công ty con
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Với những thành công ban đầu chỉ sau thời gian ngắn 
hoạt động theo mô hình mới, Bảo hiểm PVI đã tiếp nối 
các giá trị truyền thống của thương hiệu PVI trước đây 
và đang mạnh mẽ phát triển để đạt được những thành 
công mới mà trước mắt chính là việc hoàn thành xuất 
sắc kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2012, 
phấn đấu đạt trên 5.000 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động 
kinh doanh bảo hiểm, nhanh chóng ổn định bộ máy hoạt 
động, đưa thương hiệu Bảo hiểm PVI song hành cùng 
thương hiệu PVI tỏa sáng không chỉ trong nước mà còn 
trên trường quốc tế.

PVI RE - THƯƠNG HIỆU MỚI TRÊN 
THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM
Ngày 20/07/2011, Bộ Tài chính đã cấp Giấy phép thành 
lập và hoạt động số 66GP/KDBH cho Công ty Tái Bảo 
hiểm PVI (PVI Re). Như vậy, PVI Re đã trở thành Công ty 
Tái Bảo hiểm thứ hai được cấp phép hoạt động tại Việt 
Nam, sau 17 năm chỉ có một mình Vinare. 

Kế thừa thương hiệu và khả năng tài chính của PVI cũng 
như sự ủng hộ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 
trong việc thu xếp tái bảo hiểm cho các dự án, tài sản 
trong và ngoài nước của ngành Dầu khí, PVI Re sẽ tăng 
cường cung cấp các dịch vụ tái bảo hiểm tại thị trường 
trong nước trên cơ sở đảm bảo lợi ích các bên, từng 

bước mở rộng khai thác dịch vụ trên phạm vi quốc tế. 
Với Ban Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ tâm huyết, gắn bó, 
được đào tạo bài bản tại Anh, Úc, Đức, Thụy Sỹ, có kinh 
nghiệm nhiều năm làm tái bảo hiểm, PVI Re khát vọng 
trở thành một Công ty Tái Bảo hiểm chuyên nghiệp có 
thương hiệu và được xếp hạng quốc tế.

Kết quả kinh doanh mà PVI Re đạt được sau 5 tháng đi 
vào hoạt động rất đáng khích lệ. Kết quả Tổng doanh thu 
của PVI Re đạt 114 tỷ đồng, tổng lợi nhuận kế toán đạt 
11,4 tỷ đồng. Bên cạnh kết quả hoạt động kinh doanh, 
Ban Lãnh đạo và cán bộ nhân viên của PVI Re đang nỗ 
lực hoàn thiện mô hình tổ chức công ty, đồng thời đã ký 
hợp đồng tư vấn với tổ chức tư vấn chuyên nghiệp để 
tiến hành xếp hạng doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế. 

Để đạt được mục tiêu tổng doanh thu tái bảo hiểm năm 
2012 là 1.114 tỷ đồng, Ban Lãnh đạo PVI Re đã đề ra 
những giải pháp lớn và xuyên suốt, trong đó có 2 vấn đề 
cốt lõi là xếp hạng tài chính quốc tế và tăng vốn điều lệ, 
nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra sự khác biệt bằng 
sự chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ và uy tín với năng 
lực vượt trội. Bên cạnh các sản phẩm bảo hiểm truyền 
thống như bảo hiểm hàng không, bảo hiểm năng lượng, 
hàng hải, kỹ thuật, bảo hiểm tài sản, PVI Re tiếp tục đầu 
tư nghiên cứu các sản phẩm bảo hiểm mới nhằm đáp 
ứng nhu cầu và nắm bắt cơ hội mới từ thị trường. 

Không chỉ dừng ở việc tập trung khai thác nhận, trao 
đổi dịch vụ tại thị trường Việt Nam, xa hơn PVI Re đang 
nhắm tới các nước Đông Nam Á và châu Á, từng bước 
khai thác dịch vụ trên phạm vi toàn cầu để hướng đến 
một thương hiệu mang tầm quốc tế. 

PV2 TỰ TIN BƯỚC VÀO NĂM 2012
Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 được thành lập từ tháng 
06/2007, với ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư bất 
động sản và đầu tư tài chính. Trải qua 04 năm hình thành 
phát triển, được sự hậu thuẫn chắc chắn từ phía Cổ đông 
PVI  hoạt động kinh doanh của PV2 qua các năm đều có 
lãi. Thực tế cho thấy kết quả kinh doanh các năm sau đều 
cao hơn năm trước thể hiện một bước phát triển rất bền 
vững, tạo tiền đề để tăng tốc trong các năm tiếp theo.

Để thực hiện được thắng lợi kế hoạch, ngay từ đầu năm 
2011, Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo PV2 đã đề ra các 
giải pháp tích cực phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô và 
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trong dịch vụ bán hàng và sau bán hàng đã nhận được 
sự tín nhiệm và hài lòng từ phía khách hàng khi sử dụng 
các sản phẩm và dịch vụ của Công ty. 

Sản phẩm rượu đặc sản San Lùng do PVST độc quyền 
phân phối và sở hữu nhãn hiệu hàng hóa đã được trao 
tặng các giải thưởng uy tín như: Trí tuệ Thăng Long, Sao 
Vàng Đất Việt, Cúp Vàng sản phẩm tiêu biểu 1.000 năm 
Thăng Long Hà Nội...

Với khẩu hiệu “Nụ cười của bạn - Hạnh phúc của chúng 
tôi”, PVST đã không ngừng cố gắng hoàn thiện mình, đáp 
ứng mong mỏi của khách hàng. Hoạt động kinh doanh lữ 
hành của PVST thu hút được đông đảo du khách trong và 
ngoài nước, với các tour du lịch phong phú, hấp dẫn, giá 
cả cạnh tranh. Tổng doanh thu năm 2011 đạt 65 tỷ đồng; 
thu hút khoảng 35.000 lượt khách, chiếm 48% thị phần 
khách du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai..

Nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng tại Sapa, Công ty 
cũng đang nhanh chóng xúc tiến gấp rút hoàn thành 
việc xây dựng Khách sạn Dầu khí Sa Pa tiêu chuẩn 3 
sao và Khách sạn Chapa Garden giai đoạn 2 với tổng 
số 60 phòng.

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 
DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVH)
Công ty Cổ phần PVI là 1 trong 4 Cổ đông sáng lập Công 
ty Cổ phần Bệnh viện Dầu khí Việt Nam (PVH). PVI là cổ 
đông đóng góp 50% cổ phần và quản lý, chỉ đạo trực 
tiếp PVH.

Ngày 27/06/2011, tại Khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình 
Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần 
Bệnh viện Dầu khí Việt Nam (PVH) đã chính thức tổ chức 
lễ ra mắt hoạt động và đổi tên Bệnh viện Dung Quất 
thành Bệnh viện Dầu khí Dung Quất trực thuộc PVH.

tình hình thực tế của Công ty để chỉ đạo quyết liệt các khối 
kinh doanh bám sát thị trường, phát huy lợi thế sẵn có, vừa 
biết lựa chọn cơ hội đầu tư, vừa phòng ngừa rủi ro đảm bảo 
cho hoạt động kinh doanh của PV2 được duy trì ổn định, 
bảo toàn đồng vốn, có hiệu quả, ổn định công việc và mức 
thu nhập cho người lao động. Với giải pháp nêu trên, PV2 
đã đạt được những kết quả kinh doanh rất tích cực.

Kết thúc năm 2011, PV2 đã nỗ lực phấn đấu để đạt các chỉ 
tiêu kết quả kinh doanh cao: Doanh thu là 252 tỷ đồng 
(gấp 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2010); Lợi nhuận trước 
thuế là 38,6 tỷ đồng (gấp 1,02 lần so với cùng kỳ năm 
2010); cổ tức là 7%.

PV2 không tự thỏa mãn để dừng lại ở những thành công 
đạt được, mà bằng nhiệt huyết và sức trẻ, lấy tri thức làm 
nền tảng, phát triển bền vững làm định hướng… PV2 tự 
tin bước vào năm 2012 và những năm tiếp theo. Niềm tin 
khát vọng của PV2 là tiếp tục phấn đấu đưa Công ty ngày 
càng phát triển và tăng trưởng cao hơn nữa để khẳng định 
thương hiệu mạnh của chính mình trên thương trường, 
mang lại hiệu quả cao về kinh tế và xã hội, xứng đáng là 
thành viên của PVI và niềm tin yêu của các Cổ đông. 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU 
KHÍ SAPA (PVST)
Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Sapa (PVST) đi vào hoạt 
động chính thức từ ngày 01/07/2008, với số vốn điều lệ 
là 100 tỷ đồng.

Tình hình kinh tế - xã hội trong những năm vừa qua luôn 
biến động làm ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động 
của PVST. Tuy nhiên, với định hướng phát triển đa ngành, 
PVST đã từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức 
của năm 2011, xác lập một vị trí vững chắc trong các lĩnh 
vực kinh doanh chính của mình. Chính mẫu mã, chất 
lượng sản phẩm, phong cách phục vụ chuyên nghiệp 

Các công ty liên kết 

công ty con (tiếp theo)
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Bệnh viện Dầu khí Dung Quất được xây dựng trên diện 
tích đất đồi rộng gần 6.000 m2. theo thiết kế kiểu mẫu 
Bệnh viện hiện đại, quy mô 300 giường bệnh và đã đưa 
vào sử dụng 100 giường bệnh.  

Bệnh viện Dầu khí Dung Quất khi vừa được PVH tiếp 
nhận chỉ có 08 bác sỹ, 01 dược sỹ đại học, 71 dược sĩ 
trung học - điều dưỡng - kỹ thuật viên. Đến nay số lượng 
đã là 21 bác sỹ, thạc sỹ, chuyên khoa và 03 dược sỹ đại 
học. PVH đã đầu tư nhiều máy móc thiết bị y tế hiện đại, 
chỉnh trang lại phòng bệnh, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đầy 
đủ tiện dụng, nâng cao chất lượng các dịch vụ khám điều 
trị nội, ngoại trú. 

Đồng thời, PVH cũng ký các Thỏa thuận hợp tác với một 
số bệnh viện hàng đầu như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh 
viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện lâm sàng Nhiệt 
Đới… nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Bệnh 
viện Dầu khí Dung Quất thông qua các hoạt động cụ 
thể như đào tạo, tư vấn và cung cấp các dịch vụ y tế của 
các bệnh viện tuyến Trung ương cho Bệnh viện Dầu khí 
Dung Quất.

Với tất cả sự nhiệt huyết của đội ngũ Lãnh đạo, bác sỹ, y 
sỹ và sự đầu tư kỹ về máy móc thiết bị, Bệnh viện Dầu khí 
Dung Quất luôn tự hào là “Một địa chỉ của lương tâm và 
trách nhiệm”.

NĂNG LƯỢ NG MỚ I MEDIA - 
“CHUYÊN NGHIỆ P, TẬ N TÂM VÀ 
KHÁC BIỆT”
Công ty Cổ phần Thương mại & Truyền thông Năng 
Lượng Mới (NLM Media) - tiền thân là Công ty Cổ phần 
Truyền thông Dầu khí, đơn vị truyền thông chuyên 
nghiệp duy nhất của Tập đoàn Dầ u khí  Quố c gia Việ t 

Nam, đã ra đời vào năm 2007.

Vớ i độ i ngũ  nhân viên năng độ ng, già u kinh nghiệ m, 
đam mê sá ng tạ o, đượ c đà o tạ o bà i bả n trong và  ngoà i 
nướ c, Năng Lượ ng Mớ i Media cam kế t mang đế n cho 
khá ch hà ng cá c dị ch vụ  chuyên nghiệ p, hiệ u quả , phù  
hợ p vớ i từ ng chiế n lượ c truyề n thông. 

Để  phù  hợ p vớ i chiế n lượ c phá t triể n trong giai đoạ n mớ i, 
năm 2012, Năng Lượ ng Mớ i Media tiế n hà nh tá i cấ u trú c 
lạ i mô hì nh tổ  chứ c để  nắ m bắ t cơ hộ i mớ i, phá t triể n bề n 
vữ ng, tố i đa hó a giá  trị  dà i hạ n củ a doanh nghiệ p từ  đó  
tạ o độ ng lự c mớ i trong lao độ ng sả n xuấ t, nâng cao chấ t 
lượ ng nguồ n lao độ ng. Theo đó , bộ  má y củ a Năng Lượ ng 
Mớ i Media sẽ  tinh gọ n, độ i ngũ  sả n xuấ t thạ o nghề , mộ t 
ngườ i là m đượ c nhiề u việ c. Công ty đẩ y mạ nh thự c hà nh 
tiế t kiệ m, cắ t giả m nhữ ng chi phí  và  cá c hạ ng mụ c đầ u 
tư chưa thự c sự  cầ n thiế t. Trong chiế n lượ c phá t triể n củ a 
mì nh, Năng Lượ ng Mớ i Media không ngừ ng phấ n đấ u 
để  trở  thà nh thương hiệ u hà ng đầ u ở  Việ t Nam về  tí nh 
chuyên nghiệ p và  sự  tậ n tâm trong cung cấ p cá c dị ch vụ  
truyề n thông, hướ ng tớ i sự  phá t triể n bề n vữ ng và  uy tí n.
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Lễ ra mắt PVI Holdings

Khởi đầu bứt phá, Khát vọng tiên phong
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II  | HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2011, HĐQT của PVI đã thực hiện các nhiệm 
vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của 
PVI. HĐQT đã tổ chức họp 01 kỳ họp Đại hội đồng 
Cổ đông (ĐHĐCĐ) vào ngày 15/04/2011 và các phiên 
họp HĐQT thường kỳ hàng quý. Giữa các phiên họp 
thường kỳ, HĐQT của PVI luôn theo dõi, kiểm tra và 
giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, ban hành 
các Nghị quyết, Quyết định kịp thời, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các hoạt động của Ban Điều hành. Các 
Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành 
đều dựa trên sự chấp thuận, thống nhất của các 
thành viên HĐQT. 

HĐQT đã có những chỉ đạo kịp thời để tiến hành các 
hoạt động quan trọng sau:

 Cơ cấu lại danh mục đầu tư:

 – Góp vốn kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu 
tư PV2.

 – Thực hiện góp vốn vào các công ty liên kết: Công 
ty cổ phần Bệnh viện Dầu khí Việt Nam; Công ty 
cổ phần Đầu tư và Phát triển Quốc tế Nhà Việt.

 – Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam tại PVFC Capital.

 Tăng cường giám sát các công ty con và công ty liên 
kết thông qua người đại diện phần vốn góp của PVI.

 Tổ chức thành công họp ĐHĐCĐ thường niên năm 
2011.

 Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện thành công 
công tác tái cấu trúc, chuyển đổi hoạt động của PVI 
sang mô hình Công ty mẹ - Công ty con với Công ty 
mẹ là Công ty Cổ phần PVI (PVI); thành lập 02 công 
ty con dưới hình thức công ty TNHH MTV do PVI 
làm chủ sở hữu 100% vốn, bao gồm: 

I  | THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
Theo Nghị quyết số 01/2011/NQ - ĐHĐCĐ của Đại 
hội đồng Cổ đông  (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2011 
của PVI ngày 15/04/2011:

 Ông Trần Văn Quý được bầu làm thành viên HĐQT 
thay thế cho ông Trần Văn Kim (nghỉ hưu).

 Ông Patrick Choff el được bầu bổ sung làm thành 
viên HĐQT theo đề cử của Cổ đông chiến lược 
Funderburk Lighthouse Limited (công ty do Quỹ 
Đầu tư Oman - OIF sở hữu toàn bộ).

 Ông Gerard Amal Wahab được bầu bổ sung làm 
thành viên Ban Kiểm soát theo đề cử của Cổ đông 
chiến lược Funderburk Lighthouse Limited.

Như vậy, số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007 - 2012 
đã tăng từ 05 lên 06 thành viên theo đúng Nghị 
quyết của ĐHĐCĐ năm 2010 ngày 20/04/2010 thông 
qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT PVI.

Quản trị

Doanh nghiệp

PVI ĐÃ TĂNG 
VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 

1.597 TỶ ĐỒNG LÊN 

2.129 TỶ ĐỒNG

MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA PVI NĂM 2011
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 – Tổng Công ty Bảo hiểm PVI hoạt động trong 
lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. 

 – Công ty Tái Bảo hiểm PVI hoạt động trong lĩnh 
vực tái bảo hiểm.

 Chỉ đạo việc thực hiện chi trả cổ tức 15%.

 Cơ cấu lại tổ chức, nhân sự và ban hành các quy chế 
của Công ty Cổ phần PVI phù hợp với mô hình hoạt 
động mới sau khi tái cấu trúc của PVI.

 Đàm phán và thực hiện thành công phương án 
chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước 
ngoài (Công ty HDI - Gerling Industrie Versicherung 
AG thuộc sở hữu của Tập đoàn Talanx AG) theo 
đúng các quy định của pháp luật. Thông qua đợt 
chào bán này, PVI đã tăng vốn điều lệ từ 1.597 tỷ 
đồng lên 2.129,4 tỷ đồng. 

 Chỉ đạo mua lại cổ phiếu PVI làm cổ phiếu quỹ 
nhằm mục đích bình ổn giá cổ phiếu PVI trên thị 
trường và bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông.

III  | HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS)
BKS do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 
ngày 20/04/2010 và Đại hội đồng Cổ đông thường 
niên năm 2011 ngày 15/4/2011 bầu ra, gồm 04 thành 
viên: 01 thành viên chuyên trách làm Trưởng ban và 
03 thành viên kiêm nhiệm. Các thành viên trong BKS 
được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Hàng quý, 
BKS đều tổ chức họp định kỳ giữa các thành viên với 
nội dung: thông qua kết quả kiểm tra giám sát quý 
trước, thống nhất những ý kiến đánh giá, kiến nghị 
với PVI và xây dựng kế hoạch chi tiết cho quý sau. BKS 
thường xuyên tiến hành giám sát hoạt động của PVI 
và phối hợp với các Ban nghiệp vụ  tổ chức các cuộc 
kiểm tra theo chuyên đề.

Nội dung kiểm tra giám sát trong năm bao gồm: 

 Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều 
hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (Ban TGĐ). 
Thẩm định báo cáo hoạt động của HĐQT.

 Giám sát việc phối hợp giữa HĐQT, Ban TGĐ và các 
cán bộ quản lý khác. 

 Giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, 
quy định nội bộ của PVI.

 Kiểm tra việc thực hiện các quy chế tại PVI và các 
công ty thành viên, Quy chế chi tiêu, Quy chế đầu 
tư tài chính, Quy chế định mức chi phí kinh doanh.

 Giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm. 

Thẩm định Báo cáo Tài chính. Đánh giá, phân tích 
các chỉ tiêu tài chính trong năm. 

Trong quá trình hoạt động giám sát cũng như sau 
mỗi cuộc kiểm tra, BKS đều có các ý kiến đánh giá, 
phân tích mặt được mặt yếu và đưa ra các kiến nghị 
trong công tác điều hành kinh doanh và quản lý của 
PVI nhằm khắc phục các tồn tại đảm bảo công tác 
kinh doanh của PVI đạt hiệu quả cao nhất.   

IV  | PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN KIỂM 
SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Năm 2011, HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát 
hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo 
thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của 
ĐHĐCĐ và HĐQT, và tuân thủ theo đúng quy định 
của pháp luật. Ngoài ra, HĐQT tiếp tục chú trọng 
công tác quản trị rủi ro, hoàn thiện hệ thống kiểm 
soát nội bộ thông qua các quy định, quy chế điều 
hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động 
của PVI.

Ban Tổng Giám đốc đã điều hành các hoạt động 
kinh doanh và các lĩnh vực khác của PVI theo sát 
những quyết sách của HĐQT, đảm bảo sự phối hợp 
hoạt động quản trị của PVI được hiệu quả.

Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban 
Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của 
mình. Trong năm qua, Ban Kiểm soát cũng tăng 
cường việc kiểm tra định kỳ, nâng cao chất lượng 
cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

V  | ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 
CỦA PVI
Trong thời gian tới, trước những yêu cầu ngày càng 
cao của nền kinh tế thời kỳ hội nhập, PVI ý thức rất 
rõ yêu cầu phải hoàn thiện bộ máy quản trị của 
PVI để nâng cao năng lực cạnh tranh và tính minh 
bạch trong hoạt động của mình, đồng thời đảm bảo 
quyền lợi của các Cổ đông, Khách hàng và Đối tác 
của PVI. 

PVI tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cao tính 
chuyên nghiệp của bộ máy quản trị trên nguyên 
tắc đảm bảo cân bằng giữa định hướng, kiểm soát 
và quản trị rủi ro. 
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Quản lý

Rủi ro

QUẢN TRỊ RỦI RO 
DOANH NGHIỆP TẠI PVI
Hiện nay, hoạt động quản lý rủi ro ngày càng được chú trọng 
hơn trong doanh nghiệp khi mà nền kinh tế trong nước đang 
hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu và bị ảnh hưởng 
trực tiếp bởi các tác nhân tích cực cũng như tiêu cực. Một hệ 
thống quản lý rủi ro được tổ chức tốt và vận hành hiệu quả sẽ 
giúp doanh nghiệp đứng vững, vượt qua những biến động 
và góp phần tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp cũng như 
giúp cải thiện hiệu quả hoạt động và tạo lợi thế cạnh tranh, 
góp phần phân bổ và sử dụng hiệu quả những nguồn lực 
trong doanh nghiệp, giảm thiểu những sai sót trong mọi mặt 
hoạt động của doanh nghiệp… Tuy nhiên, việc tổ chức một 
hệ thống quản lý rủi ro hoàn chỉnh như thế nào lại là điều 
không dễ dàng. Nhận thức được điều đó, Ban Lãnh đạo PVI đã 
đưa mục tiêu hoàn thiện và nâng cấp mô hình quản lý rủi ro 
truyền thống sang mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp hiện 
đại là một trong những mục tiêu quan trọng trong giai đoạn 
2011 - 2015.

Vậy PVI đã thực hiện như thế nào để thiết lập hệ thống quản 
lý rủi ro? PVI đã bắt đầu từ việc xây dựng Chính sách quản lý 
rủi ro. Chính sách này xác định rõ phương pháp tiếp cận đối 
với rủi ro và quản lý rủi ro. Bên cạnh đó, chính sách quản lý rủi 

QUẢN LÝ RỦI RO LÀ MỘT 
QUÁ TRÌNH XEM XÉT 
ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN 
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA 
DOANH NGHIỆP ĐỂ NHẬN 
BIẾT NHỮNG NGUY CƠ 
TIỀM ẨN CÓ THỂ TÁC 
ĐỘNG XẤU ĐẾN CÁC MẶT 
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH 
NGHIỆP, TRÊN CƠ SỞ ĐÓ 
SẼ ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP 
ỨNG PHÓ, PHÒNG NGỪA 
PHÙ HỢP TƯƠNG ỨNG VỚI 
TỪNG NGUY CƠ
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ro cũng qui định rõ trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, 
Ban Tổng Giám đốc, các Ban, các Đơn vị trực thuộc đối 
với quản lý rủi ro xuyên suốt doanh nghiệp. Việc triển 
khai hoạt động quản lý rủi ro cũng gắn liền với chiến 
lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh hàng năm và các 
quy trình nghiệp vụ trong công ty.

Việc bố trí và sử dụng hợp lý các nguồn lực là điều kiện 
cần thiết cho sự thực hiện thành công quy trình quản lý 
rủi ro trong Công ty. Các nguồn lực cần thiết cho hoạt 
động quản lý rủi ro phải được thiết lập tại từng cấp 
quản lý và trong từng đơn vị. Để hệ thống quản lý rủi 
ro thực sự hoạt động, cần đảm bảo các yêu cầu: cam 
kết của Ban Lãnh đạo cấp cao đối với hoạt động quản 
lý rủi ro, phân công trách nhiệm rõ ràng trong Công ty 
đối với hoạt động quản lý rủi ro, đảm bảo phân bổ hợp 
lý các nguồn lực cho hoạt động đào tạo và nâng cao 
nhận thức về rủi ro và đặc biệt là việc thực thi, tuân thủ 
chính sách quản lý rủi ro. PVI đang hoàn thiện việc xây 
dựng và đưa vào áp dụng hệ thống tiêu chí đánh giá 
chất lượng thực hiện công việc của nhân viên (KPIs) 
trong đó bao gồm việc thực hiện các biện pháp phòng 
ngừa rủi ro. 

Hệ thống quản lý rủi ro cũng được tích hợp vào cơ cấu 
tổ chức và quá trình ra quyết định trong PVI. Các chốt 
kiểm soát được thiết lập trong từng quy trình nghiệp 
vụ đang được áp dụng tại PVI cũng như tại mỗi phòng 
ban, mỗi cấp quản lý để giảm thiểu tối đa rủi ro có thể 
xảy ra đối với từng hoạt động của Công ty.

Hiện tại PVI đang phối hợp với đơn vị tư vấn nước ngoài 
để thực hiện dự án hoàn thiện hệ thống kiểm toán và 
kiểm soát nội bộ - một trong những dự án được ưu tiên 
hàng đầu để xây dựng quy trình quản lý rủi ro thống 
nhất trong PVI, rà soát và xác định lại hệ thống kiểm 
soát nội bộ đã đủ mạnh để kiểm soát được toàn bộ các 

rủi ro có thể xảy ra cũng như nâng cao nhận thức về rủi 
ro cũng như khả năng ứng phó với rủi ro một cách phù 
hợp trong toàn hệ thống.

PVI là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt 
Nam được tổ chức A.M. Best xếp hạng tín nhiệm tài 
chính và đạt mức B+ (Tốt). Tại thời điểm lần đầu tiên 
được công bố xếp hạng, PVI là doanh nghiệp duy nhất 
trong lĩnh vực bảo hiểm và tài chính của Việt Nam được 
một tổ chức quốc tế xếp hạng tín nhiệm tài chính và đạt 
mức B+ (Tốt).  Một trong những yếu tố A.M. Best xem 
xét khi xếp hạng đó là hệ thống quản trị rủi ro doanh 
nghiệp, và PVI đã chứng minh được hệ thống của mình 
hoạt động có hiệu quả.

Môi trường công ty đang hoạt động là không ngừng 
vận động, vì vậy việc xem xét điều chỉnh các biện pháp 
đang thực hiện để quản lý rủi ro phù hợp với những 
chuyển biến của môi trường là rất cần thiết. Định kỳ, 
PVI xem xét lại mức độ phù hợp của danh sách các rủi 
ro cùng với biện pháp ứng phó tương ứng để đảm bảo 
không tồn tại vùng cấm - là những khu vực không được 
tiếp cận đánh giá, kiểm soát.

Tóm lại, hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp ngày 
càng minh chứng vai trò quan trọng của nó và đóng 
góp cho sự thành công của PVI ngày nay bởi một khi rủi 
ro được dự báo trước, PVI có thể xây dựng và triển khai 
những kế hoạch ứng phó hiệu quả và đảm bảo sự phát 
triển bền vững.

Việc triển khai hoạt động quản lý rủi ro cũng gắn 
liền với chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh 
doanh hàng năm và các quy trình nghiệp vụ 
trong Công ty.

PVI LÀ MỘT TRONG NHỮNG 

DOANH NGHIỆP ĐẦU TIÊN TẠI 

VIỆT NAM ĐƯỢC TỔ CHỨC A.M. 

BEST XẾP HẠNG TÍN NHIỆM TÀI 

CHÍNH VÀ ĐẠT MỨC B+ (TỐT)
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Ngoài việc chú trọng phát triển kinh doanh đạt hiệu 
quả cao, PVI còn chú trọng phát triển tài sản quý giá 
nhất của mình đó chính là nguồn nhân lực. Một tổ chức 
muốn phát triển vững bền thì không thể thiếu được sự 
gắn kết giữa mỗi con người trong tổ chức đó. Và Công 
đoàn PVI đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này.  Công 
đoàn tham gia vào công tác quản lý, động viên người 
lao động hăng hái thi đua trong lao động sản xuất kinh 
doanh thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch.

Năm 2011, tập thể PVI cũng như CBCNV toàn ngành 
Dầu khí đã rất vui mừng kỷ niệm “50 năm ngày truyền 
thống của ngành Dầu khí, 20 năm thành lập Công đoàn 
Dầu khí Việt Nam”. Công đoàn PVI đã vận động CBNV 
tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử ngành Dầu khí cũng 
như cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành. Ngoài 
ra Công đoàn cũng tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các 
ngày lễ lớn: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
3/2, ngày Quốc tế Lao động 1/5, Ngày Quốc tế Phụ nữ 
8/3, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, Ngày Thương 
Binh liệt sĩ 27/7,… với nhiều nội dung và hoạt động 
phong phú, hiệu quả.

Hoạt động 

Xã hội

KHÔNG CHỈ CHÚ TRỌNG 
ĐẾN NHỮNG HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÔNG TY, CÔNG ĐOÀN 
PVI CÒN ĐẨY MẠNH NHỮNG 
HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI
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Mỗi đoàn viên Công đoàn 
và người lao động PVI 
đã góp những viên gạch 
hồng để xây dựng ngôi 
nhà chung PVI phát triển 
bền vững.

Phong trào thi đua là một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm trong chương trình hoạt động toàn khoá của Công 
đoàn PVI. Các phong trào thi đua lớn hàng năm như: thi 
đua “Về đích trước” hoàn thành kế hoạch kinh doanh 
năm; Thi đua tình nguyện xây dựng thị trường trọng 
điểm phía Nam; Thi đua kinh doanh giỏi, hiệu quả cao; 
“Giữ gìn vệ sinh môi trường làm việc” đều được CBNV 
nhiệt tình hưởng ứng.

Không chỉ chú trọng đến những hoạt động phong trào 
trong PVI, Công đoàn PVI còn đẩy mạnh những hoạt 

động an sinh xã hội. Và trong năm qua Công đoàn đã 
vận động CBNV tự giác và tích cực tham gia các hoạt 
động xã hội với các chương trình như: Ủng hộ Chương 
trình khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho các 
đối tượng chính sách, người nghèo tỉnh Quảng Ngãi, 
Tặng quà cho cựu chiến binh và ủng hộ quỹ đền ơn đáp 
nghĩa nhân dịp 27/7, Tổ chức Chương trình “2000 suất 
quà Tết tặng người nghèo tỉnh Quảng Ngãi  đón Xuân 
2012”, Ủng hộ xây dựng Trường học mầm non tại huyện 
Kim Bảng và huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Ủng hộ nhân 
dân Nhật Bản bị động đất, sóng thần… với số tiền gần 
12 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công đoàn còn tham gia tài 
trợ các giải thi đấu thể thao, các chương trình sự kiện, 
chương trình nghệ thuật gây quỹ từ thiện với số tiền 
gần 2 tỷ đồng.

Hoạt động văn hóa, thể thao và xây dựng văn hoá 
doanh nghiệp cũng là một trong những hoạt động 
được Công đoàn PVI quan tâm. Phong trào xây dựng đời 
sống văn hóa được tuyên truyền và phổ biến sâu rộng 
mang bản sắc văn hóa Dầu khí, văn hóa PVI, thể hiện 
từ thái độ, trách nhiệm của mỗi người với công việc, 
từ giao tiếp ứng xử với khách hàng, với đồng nghiệp, 
với cộng đồng… Chính những giá trị đó, mỗi đoàn viên 
công đoàn và người lao động PVI đã góp những viên 
gạch hồng để xây dựng ngôi nhà chung PVI ngày càng 
bền vững.
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PVI - 3 năm liên tiếp đạt xếp hạng tín nhiệm quốc tế từ AM Best

Tiêu chuẩn quốc tế, Chứng nhận chuyên nghiệp
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1    PVI long trọng 

kỷ niệm 15 năm 

Ngày thành lập 

(23/01/1996 - 

23/01/2011).

4  Đến nay, PVI là đơn vị duy 
nhất của Việt Nam trên 
sàn chứng khoán hoàn 
thành việc tái cấu trúc và 
chuyển đổi thành công 
mô hình Công ty mẹ - 
Công ty con. Với mô hình 
này, hoạt động của PVI 
rộng hơn và có tính khác 
biệt hơn.

5  PVI đã thành công 
trong đàm phán với 
Cổ đông chiến lược để 
tăng vốn. Tại thời điểm 
PVI tăng vốn, các doanh 
nghiệp tăng vốn tỷ lệ 
1:1 đã là khó, nhưng PVI 
lại tăng vốn gấp 2,6 lần 
giá trên sàn. 

Sự kiện & 

Giải thưởng - Danh hiệu

3 PVI là Định chế Tài 
chính - Bảo hiểm 
duy nhất của Việt 
Nam trong năm 
2011 được Chủ tịch 
nước phong tặng 
Danh hiệu Anh hùng 
Lao động. 

36 Ngọn lửa của niềm tin PVI
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2    PVI là Doanh nghiệp Tài chính - Bảo 
hiểm duy nhất ở Việt Nam được 
A.M Best xếp hạng năng lực tài chính 
ở mức B+ (Tốt) hai năm liên tiếp. Tổng 
công ty Bảo hiểm PVI là công ty con 
của PVI ngay khi đi vào hoạt động 
sau tái cấu trúc cũng được A.M Best 
xếp hạng ở mức này.

7  PVI là nhà bảo hiểm công 
nghiệp đứng đầu thị 
trường, dẫn đầu trong 
các lĩnh vực bảo hiểm 
trọng yếu như Bảo hiểm 
Năng lượng (thị phần 
tuyệt đối), Bảo hiểm Kỹ 
thuật và Tài sản (40%); 
Bảo hiểm Hàng hải 
(30%).

8  Tổng kết năm 2011, 
doanh thu của PVI 
đạt 5.655 tỷ đồng, lợi 
nhuận đạt 468 tỷ đồng. 
Tất cả các chỉ tiêu của 
PVI đều vượt so với kế 
hoạch của Đại hội đồng 
Cổ đông đề ra.

6  ĐÂY LÀ LẦN THỨ 

HAI LIÊN TIẾP PVI 

ĐƯỢC TẠP CHÍ 

WORLD FINANCE 

BẦU CHỌN LÀ 

DOANH NGHIỆP 

BẢO HIỂM TIÊU BIỂU 

CỦA VIỆT NAM.
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Chỉ số tài chính kinh doanh

Nổi bật 2011

NĂM 2011 LÀ NĂM GHI DẤU ẤN VỚI NHIỀU THÀNH 
QUẢ ĐÁNG GHI NHỚ TRONG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 
VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PVI, TRONG ĐÓ THÀNH TỰU NỔI 
BẬT LÀ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CÔNG TÁC TÁI CẤU 
TRÚC TOÀN PVI, PVI CHÍNH THỨC HOẠT ĐỘNG THEO 
MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CON TỪ THÁNG 08/2011. 
ĐỒNG THỜI PVI CÒN XUẤT SẮC THỰC HIỆN THÀNH 
CÔNG VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 1.597 TỶ ĐỒNG 
LÊN 2.129 TỶ ĐỒNG VỚI CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC 
NƯỚC NGOÀI TALANX GROUP. 

VỚI ĐƯỜNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 
ĐÚNG ĐẮN VÀ QUYẾT LIỆT CỦA BAN LÃNH ĐẠO PVI, 
NĂM 2011 TOÀN PVI ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ KINH 
DOANH RẤT ĐÁNG KHÍCH LỆ:

TỔNG TÀI SẢN: 8.194 TỶ 
ĐỒNG, TĂNG GẤP GẦN 1,27 
LẦN TỔNG TÀI SẢN SO VỚI 
CÙNG KỲ NĂM 2010.
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LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ: 468 TỶ ĐỒNG
hoàn thành 111% kế hoạch năm, tăng trưởng 39% so với 
cùng kỳ năm 2010

LỢI NHUẬN SAU THUẾ: 348 TỶ ĐỒNG 
hoàn thành 108% kế hoạch năm, tăng trưởng 17% so với 
cùng kỳ năm 2010

NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 447 TỶ ĐỒNG, 
hoàn thành 120% kế hoạch năm, tăng trưởng 51% so với cùng 
kỳ năm 2010.

VỐN ĐIỀU LỆ: 2.129 TỶ ĐỒNG, 
tăng gấp 1,3 lần vốn điều lệ so với cùng kỳ năm 2010

TỔNG TÀI SẢN: 8.194,87 TỶ ĐỒNG, 
tăng gấp gần 1,27 lần tổng tài sản so với cùng kỳ 
năm 2010.

TỔNG DOANH THU: 5.655 TỶ ĐỒNG
hoàn thành 116% kế hoạch năm, tăng trưởng 25% 
so với cùng kỳ năm 2010, trong đó:

DOANH THU HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM: 4.751 TỶ ĐỒNG
hoàn thành 108 % kế hoạch năm, tăng trưởng 22% 
so với cùng kỳ năm 2010;

DOANH THU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH: 849 TỶ ĐỒNG
hoàn thành 175 % kế hoạch năm, tăng trưởng 40% so với cùng 
kỳ năm 2010.
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Định hướng

Phát triển 

cho tương lai

Định hướng
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MỤC TIÊU TỔNG QUÁT
PVI nỗ lực phấn đấu trở thành Tập đoàn Bảo hiểm - Tài 
chính có thương hiệu quốc tế với phương châm: Phát 
triển nhanh, bền vững dựa trên nền tảng tri thức, sức 
mạnh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, kết hợp hài hòa 
lợi ích của các cổ đông, khách hàng và người lao động.

MỤC TIÊU CỤ THỂ TRONG 
NĂM 2012
Với những thành tựu đã đạt được trong năm 2011, bước 
sang năm 2012, PVI tiếp tục con đường chinh phục đỉnh 
cao của mình và xác định là năm “thử lửa”, bước ngoặt 
mới cho toàn PVI với các mục tiêu và nhiệm vụ chính 
như sau: 

 Thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ lên hơn 
4.662 tỷ đồng.

 Nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh 
doanh bảo hiểm/tái bảo hiểm và đầu tư tài chính trên 
nguyên tắc tăng trưởng hiệu quả và bảo toàn vốn.

 Giữ vững vai trò là nhà bảo hiểm công nghiệp số 1 
Việt Nam với mục tiêu phát triển bền vững.

 Tăng cường hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm 
trong nước và quốc tế.

 Đầu tư cẩn trọng và chọn lọc mang lại hiệu quả cao 
cho toàn hệ thống.

MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG 
GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
Trên cơ sở mục tiêu chính của PVI là phấn đấu trở thành 
một Định chế Tài chính - Bảo hiểm vững mạnh ở trong 
nước và quốc tế, do vậy trong giai đoạn 2013 - 2015, PVI 
dự kiến:

 Tốc độ tăng trưởng doanh thu từ 15 - 20%.

 Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng từ 20 - 25%.

 Ổn định lợi nhuận chia cổ tức (15%).

TỐC ĐỘ 
TĂNG TRƯỞNG 
DOANH THU TỪ 

15-20%



Báo cáo
Tài Chính
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