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Ha nói, ngày 19 tháng 04 nám 2021

TTRiNH
V/v: Thông qua ni dung sCra dôi, b sung
Quy chê ni b ye quán trj cüa Tong cong ty c phân bâo hiêm Petrolimex
KInh gin: Di hi dng cô dông Tong cong ty cô phãn bão hiêm Petrolimex
Can cCr Lust Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Can cir Lust chrng khoán s 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Can cü Lut kinh doanh Bâo him s 24/2000/QH10 ngày 19/12/2000 và Luat süa
di, b sung mt s diu Lut kinh doanh bâo him s 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
Can cir Nghj djnh s 155/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cüa ChInh phü quy djnh
chi tit thi hành mt s diu cüa Lust ChCrng khoán;
Can cir Thông tir s6 116/2020/TT-BTC cüa B Tài chInh ngày 3 1/12/2020 hisâng
dn mt s diu v quán trj cong ty áp dicing di vth cOng ty di chüng t?i Nghj djnh s
155/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cüa ChInh phñ quy djnh chi tit thi hành mt s diu
cUa Lut Chirng khoán.
Can cir Nghj quyt HDQT s 05/2021/PJICO/NQ-HDQT ngãy 15/03/202 1;
Can cu thrc tin cOng tác quán 12, diu hành hot dng cüa Tng cong ty c phn
báo him Petrolimex,
Hi ctng quãn trj Tng cong ty dã t chi'rc rà soát, dir thâo süa di, b sung Quy
ch ni b v quán trj cüa Tng cong ty hin hành d phü hçp vâi các quy dinh Pháp luât
và dáp irng yêu cu cong tãc quán l, diu hành cüa Tng cOng ty c phn bão him
Petrolimex.
NOi dung dir thâo süa d& Quy ch ni b v quãn trj cüa Tng cOng ty kern theo.

KInh d nghj Dti hi dng c dOng xern xét, thông qua./.

