
TCTY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM 

Dôc lap — Tir do — Hanh phüc 

I 
Ha n5i, ngày 19 tháng 04 nàm 2021 

T TRNH 
V/v: Thông qua ni dung si:ra di, b sung 

Quy chê hot dng cüa HDQT Tong cong ty cô phân Bão hiêm Petrolimex 

Kinh gü'i: Pal hi ding c dông Tong cong ty c phn Bão hiêm Petrolimex 

Can cCr Lut Doanh nghip s6 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

Can cir Lut chirng khoán s6 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

Can cCr Lust  kinh doanh Báo him s6 24/2000/QH1O ngày 19/12/2000 vã Luât si'ra 

di, b sung mt s diu Lut kinh doanh bão him s6 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

Can c(r Nghj djnh s 155/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cüa ChInh phil quy djnh 

chi tit thi hành mt so diu cüa Lut ChUng khoán; 

Can cr Thông tu s6 116/2020/1'T-BTC cüa Bô Tài chInh ngày 3 1/12/2020 huàng 

dn mt s6 diu v quân trj cong ty ap ding di vài cong ty di chüng ti Nghj djnh s 

15 5/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tit thi hânh mt s diu 

cüa Luãt Chirng khoán. 

Can cü Nghj quyt HDQT s 05/2021/PJICO/NQ-HDQT ngày 15/03/202 1; 

Can cü thuc tin cOng tác quân 1, diu hành hoat dông cüa TOng cong ty c6 ph&n 

Bão him Petrolimex, 

Hi ding quãn trj Tng cOng ty dã t chrc rà soát, dij thão scra di, b sung Quy 

ch hot dng cüa HDQT hin hành d phU hçip vâi các quy djnh Pháp 1ut và dáp iing 

yéu cAu cOng tác quán 1, diu hành cüa Tng cOng ty c phAn Bão him Petrolimex. 

Ni dung du tháo Quy ch hoat dng cüa HDQT kern theo. 

KInh d nghj D?i  hi dng c6 dOng xem xét, thông qua./. 
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