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TRẦN VĨNH ĐỨC 

 

 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc  

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (đã nghỉ hưu) 

Chủ tịch Công ty Môi giới bảo hiểm Bảo An (đang thực hiện) 

 Tp. Hồ Chí Minh 

 tvducbaominh@gmail.com 

 Ngôn ngữ: Tiếng Việt 

Lĩnh vực chuyên môn 

Bảo hiểm, Bảo hiểm hàng hải, Chứng khoán, Đầu tư, Tài chính và Ngân hàng 

Thông tin chung 

Trong hơn 40 năm học tập và công tác trong ngành bảo hiểm tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong 

ngành. Từng trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau: từ cán bộ nghiệp vụ, chuyên môn, qua Cơ 

quan quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm đến các vị trí quản lý, điều hành hoạt dộng kinh 

doanh. Những mốc lớn trong qua trình công tác: 1/ Phát triễn nghiệp vụ bảo hiểm con người tại Tcty 

Bảo Việt; 2/ Xây dựng và chỉ đạo hoạt động của Phòng quản lý bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính ( nay là 

Cục quản lý, giám sát Bảo hiểm); 3/ Cùng tham gia nghiên cứu và soạn thảo Nghị định 100/CP về kinh 

doanh BH năm 1993, Luật kinh doanh BH năm 2000…; 4/ Phát triễn thị trường bảo hiểm VN với sự 

cho phép mở Văn phòng DD các cty BH nước ngoài, thành lập cty BH cổ phần, cty BH góp vốn liên 

doanh…; 5/ Chỉ đạo việc triển khai và xây dựng công ty BH nhân thọ Bảo Việt; 6/ Cổ phần hóa thành 

công Cty BH TP HCM và nâng cấp thành TCTY CP Bảo Minh. Cùng với đó tôi đã tham gia nhiều 

khóa đào tạo, Hội thảo chuyên đề trong và ngoài nước; tham gia ngồi nhiều Hội đồng khoa học bảo 

vệ luân án tiến sĩ và cao học trong lĩnh vực tài chính. ngân hàng và bảo hiểm.  

Quá trình đào tạo 

09/1976 – 06/1977 Chứng chỉ Ngoại ngữ tiếng Đức, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội 

09/1977 – 06/1982 Cử nhân Kinh tế, ĐH TH Humbold-Berlin, CHDC Đức 

2/1983 - 6/1986 Tiến sỹ Kinh tế, ĐH TH Humbold-Berlin, CHDC Đức 

8/1992 - 8/1993 Nâng cao kiến thức quản lý kinh tế, ĐHTH Darmstadt, CHLB Đức 

9/2000 - 9/2002 Cử nhân, Lý luận chính trị cao cấp, Học viên chính trị quốc gia HCM 

Quá trình công tác 

1986 – 1993 Phó/ Phụ trách phòng, Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam 
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1993 – 1996 
Trưởng phòng quản lý Bảo hiểm, Phòng quản lý Bảo hiểm - Vụ Tài chính Ngân 

hàng - Bộ Tài chính 

1996 – 2004 
Ủy viên HĐQT, Trưởng BKS, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Bảo hiểm Việt 

Nam 

2004 – 2010 
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Tổng công ty cổ phần Bảo 

Minh 

2010- 2017 Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh 

2017 – 12/2018 Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh 

2019 – nay 
Nghỉ hưu và làm thêm: Chủ tịch Công ty Bảo An, Công ty TNHH Môi giới bảo 

hiểm Bảo An 

_____________________________________________ 


