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Tóm tắt:

Đại dịch COVID-19 và các biện pháp được thực hiện để hạn chế sự lây lan 
của dịch bệnh đã làm gián đoạn đáng kể hoạt động kinh tế ở các nước trên 
thế giới, gây ra cú sốc bất ngờ và không mong đợi cho nhiều lĩnh vực. Các 

doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế đã phải đối mặt với sự sụt giảm đáng 
kể về doanh thu do các chỉ thị của chính phủ về việc đóng cửa doanh nghiệp hoặc cắt 
giảm hoạt động của họ nhằm làm chậm sự lây lan của vi rút giữa các nhân viên và khách 
hàng. Đối với ngành bảo hiểm, sự gia tăng nhanh chóng các trường hợp lây nhiễm đã 
làm suy yếu tài chính và cho đến nay, tác động của đại dịch đối với lĩnh vực này tại nhiều 
quốc gia vẫn chưa được ước tính. Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ hội để củng cố những 
thay đổi tích cực về mô hình hoạt động của ngành bảo hiểm trong điều kiện mới. Trên cơ 
sở tổng hợp, phân tích, đánh giá tác động của đại dịch covid-19 đến thị trường bảo hiểm 
và triển vọng phục hồi thị trường bảo hiểm của các quốc gia trên thế giới, bài viết sử 
dụng số liệu thứ cấp được công bố từ Cục Quản lý giám sát bảo hiểm thuộc cổng thông 
thông điện tử Bộ Tài chính và báo cáo tình hình kinh tế  - xã hội của VN tiến hành thống 
kê, so sánh đối chiếu,...từ đó đưa ra những nhận định, khuyến nghị góp phần phục hồi 
và thúc đẩy sự phát triển ngành bảo hiểm VN.
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Abstract:
The COVID-19 pandemic and the measures taken to limit the spread of the disease 

have significantly disrupted economic activity in countries around the world, causing 
an unexpected and unexpected shock to many people. fields. Businesses across many 
sectors of the economy have faced a significant drop in revenue as a result of government 
directives to close businesses or curtail their operations to slow the spread of the virus. 
of the virus between employees and customers. For the insurance industry, the rapid 
increase in infections has weakened finances, and to date, the impact of the pandemic on 
the sector in many countries has not been estimated. However, this is also an opportunity 
to consolidate positive changes in the operating model of the insurance industry in 
the new conditions. On the basis of synthesizing, analyzing and assessing the impact 
of the covid-19 pandemic on the insurance market and the prospects for recovery of 
the insurance market of countries around the world, the article uses secondary data 
compiled by the World Bank. announced from the Insurance Supervision Administration 
under the Ministry of Finance’s electronic portal and reported on the socio-economic 
situation of Vietnam to conduct statistics, compare and contrast, etc., thereby making 
judgments, recommendations to contribute to the recovery and promote the development 
of Vietnam’s insurance industry.
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