
Thân gửi toàn thể nhân viên và đội ngũ tư vấn viên Cathaylife, 
 
Cuối năm là thời điểm thích hợp để chúng ta nhìn nhận lại kết quả sau một năm 
lao động vất vả và đặt mục tiêu cho năm mới. Nhìn lại năm 2020 vừa qua, chúng ta 
đã phải đối mặt với khó khăn do đại dịch Covid gây ra và hậu quả nghiêm trọng do 
nó để lại, tuy nhiên, qua cuộc khủng hoảng này đã cho thấy được khả năng tiềm ẩn 
của ngành bảo hiểm trong thị trường hiện nay. Kết quả là Cathay đã đạt doanh số 
ấn tượng trong năm 2020 với doanh thu phí bảo hiểm đạt được hơn 1600 tỷ đồng, 
tăng hơn 50% so với năm 2019.  

        Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội 
ngũ nhân viên và tư vấn viên đã từng bước đưa 
Cathay vượt qua mọi thách thức, trở thành công ty 
bảo hiểm uy tín, vững mạnh trong thị trường bảo 
hiểm Việt Nam. Thay mặt cho Ban Giám đốc công ty, 
chúng tôi xin ghi nhận những đóng góp to lớn ấy và 
tin rằng với lòng nhiệt huyết, sự quyết tâm và tinh 
thần đoàn kết của toàn thể Ban lãnh đạo, nhân viên 
công ty và đội ngũ tư vấn viên sẽ cùng nhau xây 
dựng Cathay tiếp tục phát triển hơn nữa với những 
thành quả mới trong tương lai. 



       Với khẩu hiệu “Cùng gieo mầm hôm nay, 
cho tương lai phồn thịnh” khẳng định rõ 
những cam kết và tập trung trong việc đem lại 
những giá trị bền vững lâu dài của Cathay trong 
tất cả các giai đoạn, từng bước đẩy mạnh mô 
hình kinh doanh đa dạng, nâng cao trách nhiệm 
với khách hàng và chất lượng dịch vụ ngày càng 
tốt hơn. Song song với đó, Cathay luôn đặt cao 
động lực tăng trưởng dài hạn trong thị trường 
bảo hiểm nhân thọ Việt Nam và Châu Á. Mục 
tiêu năm 2021, Cathay sẽ đạt 2255 tỷ doanh thu 
phí, với doanh thu phí mới chạm mốc hơn 1000 
tỷ trên thị trường. 

       Trong quá trình quản trị điều hành Cathay, Ban Giám đốc có thể đưa ra các 
chỉ đạo, quyết định chưa hoàn toàn hoàn hảo. Theo đà phát triển và quy mô 
công ty ngày một lớn mạnh, công tác vận hành và kiểm soát cũng ngày càng 
quan trọng hơn. Vì vậy, chúng tôi luôn lắng nghe các ý kiến đóng góp, tham mưu 
của toàn thể nhân viên và đội ngũ tư vấn viên để Cathay hoạt động ngày càng 
dân chủ và hiệu quả hơn. Ban Giám đốc luôn mong muốn tạo dựng một môi 
trường làm việc năng động, thân thiện và xây dựng các phúc lợi ngày càng tốt 
hơn để tạo sự gắn kết dài hạn với công ty. Rất mong  toàn thể nhân viên và đội 
ngũ tư vấn viên luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết và phát huy tâm, tài , trí của mình 
để góp phần đưa Cathay phát triển ngày càng vững mạnh hơn nữa.  
Sự đồng sức, đồng lòng và đồng chí hướng của toàn thể công ty là nguồn năng 
lượng lớn để Cathay luôn thành công về mọi mặt. 

       Trong niềm vui hân hoan chào đón năm mới 2021, Ban Giám đốc Cathaylife 
xin gửi đến toàn thể đồng nghiệp và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc an 
khang, chúc các anh/chị và gia đình một cái tết thật đầm ấm, một năm mới 

Vạn Sự Như Ý. 



To all our dear employees and agencies,

Year end is doubtless a good time to put things into perspective, to look back on
results after one year of hard work and to set new goals for the year ahead. 2020
has been a tough year for everyone: the Covid-19 pandemic has hit the world
hard, driving the global economy into recession and perhaps changing our ways of
living forever. Nevertheless, this unprecedented crisis did offer insurance industry
a great opportunity to thrive. In 2020, Cathay Life Vietnam has achieved
impressive result with premium income of more than VND 1600 billions,
increasing by 50% as compared to 2019.

Thanks to the tireless efforts of our employees
and agencies, Cathay Life Vietnam has been able to
overcome all difficulties and step-by-step become
one of the biggest and most trusted life insurance
company in Vietnam insurance market. On behalf of
the Board of Managers, we would like to
acknowledge your amazing performance. We truly
believe that, with the commitment, dedication and
solidarity of the entire Board of Managers,
employees and agencies, Cathay Life Vietnam will
continue to grow stronger and reach new
milestones in the coming years.



“Invest today, prosper tomorrow” our slogan
affirms our commitment to continuously
extending our business model, increasing
responsibility to customer and enhancing
customer service in order to bring them more
and more permanent value. We have also set a
high target on long-term growth in Vietnam
and Asia life insurance market. In 2021, Cathay
Life Vietnam targets premium income of VND
2255 billions with new premium income of
VND 1000 billions.

During our time of management, the Board of Managers may make decisions
that are not entirely appropriate. However, as our company continues to
expand, business operation will be more complicated and the role of a good
business control should be emphasized. Therefore, we are open to your
suggestions and would appreciate any contribution that helps our company
better the controlling process and operate more effectively. The Board of
Managers is committed to creating a dynamic and friendly working
environment and offering more benefits to enhance employee long-term
engagement. We hope that you all can stay motivated and be more dedicated to
the strong growth of Cathay Life Vietnam. The corporate synergies are a great
source of energy for Cathay to always succeed in all aspects.

Once again, on behalf of Cathay Life Vietnam, the Board of Managers wishes you
and your family good health, wealth and joyfulness in the new year ahead.
HAPPY AND SUCCESSFUL 2021!



各位業務員以及各位同仁大家好！ 
 
年底是我們反思整一年的辛苦工作的成果以及為新的一年設定
目標。 回顧過去的2020年，我們要面對Covid大疫病困難及疫
病留下的嚴重後果，但是，通過這次疫病，我們可以看到目前
市場上保險業的潛力。結果是，越南國泰人壽在2020年取得了
很理想的業績，總保費達到1.6萬億越南盾，比2019年增長了
50％以上。 

經過各位業務員以及各位同仁的不懈
努力，已讓國泰逐步克服了所有挑戰，
成為越南保險市場上信譽卓著的保險
公司。 我們謹代表公司BOM表示感謝，
我們感謝這些巨大的貢獻，並相信在
所有各位領導，員工和業務員的熱情，
決心和團結之下，越南國泰在未來會
繼續發展和取得更多新的成就。 



以``今天播下種子，共創美好未來”
為口號，明確申明承諾並專注於國泰
在各個階段的永續價值，逐步推廣 
多元化的經營模式，提高了對客戶的
責任感和更好的服務質量。 除此之
外，國泰一直為越南和亞洲的人壽保
險市場的長期發展寄予厚望。 2021
年的目標，國泰總保費會達到2255B，
FYP超過1000B。 

隨著公司規模越來越大之下, 公司營運及控管也愈加重要.  因
此，我們很歡迎各位員工以及業務員的建議，以使國泰越來越
民主，有效地開展工作。BOM一直希望可以創造一個好的工
作環境，並創造越來越好的福利，以與公司建立長期的合作關
係。我們希望所有員工和業務員始終保持熱情，提升自己的思
維，才，為國泰發展做出更大貢獻。大家一起同心協力就是國
泰取得全面成功的巨大的動力。 

迎接2021年新年，BOM祝全體同仁以及家庭: 新年快樂，幸福
美滿，身體健康，萬事如意。 


