
TCTY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX CONG HÔA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 

Dôc lap — Tir do — Hanh phüc 
I Ni LI I . Ni 

Ha nói, ngày 09 tháng 03 nãni 2020 

T TRINH 
V/v: Ly'a chQn dan vj kkm toán báo cáo tài chInh nám 2020 

Kinh thira: Các Qu c dông/ di din c dông, Qu vl di biu! 

Can cir Lut Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 
Can cr Lut Chüng khoán so 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; 
Can cCr Diêu 1 Tng Cong ty c ph.n bão him Petrolimex ducic DHDCD thông 
qua ngày 20/06/2017, 
Thành viên HOi  dông quãn trj dOc  1p trInh Dai hOi dong cO dong các tiêu thc lila 
ch9n và danh sách Cong ty kiêm toán báo cáo tài chInh cüa PJICO näm 2020 nhu 
sau: 

Các tiêu thirc lira chQn t1 chine kim toán thic Ip: 

Là COng ty hoat dung hcp pháp ti Vit Narn và duqc Jy ban chUng khoán Nhà 
nrOc chap thun kiêm toán các cong ty niêm yet nAm 2020; 
Co kinh nghirn kim toán dôi vOi cong ty di ching ti Via Nam; 
Co uy tIn ye chat luqng kiêm toán; 
DOi ngü kiêm toan cO trinh dO cao và nhieu kinh nghim; 
Dáp rng di.rçic các yeu câu cüa PJTCO ye pham vi, tiên dO kiêm toán; 
Co mrc phi kiêm toán hcxp 1)2, phà hap vOi chat hrcing kiêm toán và phm vi kiêm 
toán. 

2. Danh sách các t chirc kim toán d xuât hra chon: 

Can cir cac tiêu thjrc trên, Thãnh viên HOi dng quán trj dOc  1p kInh trInh Dai hOi 
dông cô dong danh sách Cong ty kiêm toán dOe  Ip së ducic lira chpn kiêm toán Báo 
cáo tài chInh näm 2020 cüa PJICO vâ Uy quyên cho HOi  dông quãn trj Tong Cong 
ty quyêt djnh lira chçn tôi da hai don vj trong s các Cong ty theo danh sách duâi 
day tren co si dê nghj cüa Thành viên HOi dong quãn trj dOe  lip: 
Cong ty TNHH KPMG Vit Nam; 
Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam (Deloitte); 
Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam; 
Cong ty TNHH Price Waterhouse Coopers Vit Nam; 

KInh trinh Di hOi  dng c dông xem xét, phé duyt./. 

THANH VIEN HDQT DQC LAP 

Trinh Thi Qu'nh Hirong 
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