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Tóm tắt: 

hành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế thương mại-dịch  vụ, là đầu 

tàu kinh tế của cả nước và là đầu cầu hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư nước 

ngoài, thúc đẩy phát triển các thị trường hàng hóa, lao động, khoa học – công 

nghệ và tài chính,... Trong đó, việc phát triển thị trường dịch vụ tài chính nói chung, dịch 

vụ bảo hiểm nói riêng, không chỉ là việc tận dụng cơ hội, tiềm năng lớn sẵn có của thành 

phố mà còn có ý nghĩa phát huy vai trò của của một dịch vụ “mũi nhọn”, đảm bảo cho sự 

phát triển kinh tế - xã hội không chỉ của riêng thành phố mà còn cho cả nước. Trên cơ s  

phân tích mức độ và tiềm năng đóng góp của TP.HCM vào sự phát triển của thị trường 

bảo hiểm VN, nhận diện những thách thức của thành phố trong bối cảnh hội nhập, bài 

viết đã đề  u t giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường dịch vụ bảo 

hiểm trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. 

Từ khóa: Dịch vụ bảo hiểm, thị trường bảo hiểm, hội nhập quốc tế. 
 

Abstract: 

Ho Chi Minh City is not only a major economic, trade and service center, but also an 

economic hub and a bridge-head for international integration of the country, attracting 

foreign investment, promoting the development of markets: goods, labor, science- 

technology and finance ... The development of financial services market in general, 

insurance services in particular, is not only taking advantage of opportunities of the 

city, but also to bring into play the role of a “spearhead” service, ensures the socio- 

economic development of the city and country. Based on the analysis of Ho Chi Minh 

City’s contribution and potential to the development of Vietnam insurance market, this 

paper identifies the city’s challenges in the context of international integration, proposing 

solutions to improve the efficiency of the insurance services market. 
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