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TONG CONG TV CO PHAN BAO hEM CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
PETROLIMEX Dc 1p  - Tir do - Hanh phóc 

S& 24/2021 /PJICO/QD-HDQT Ha Ni, ngày 10 tháng 05 näm 2021 

QUYET D!NH 

(V vic: giãi th Cong ty Trách nhim hilu han Ciru h PJICO) 

CHU S HUU 

CONG TY TNHH CUU HQ PJ!CO 

Can cir Lut Doanh nghip s, 59/2020/QH14 &rçic Quôc hci nuOc Cong hôa Xã hi 
chU nghia Vit Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

Can cr Diu 1 Tng Cong ty c phAn Báo him Petrolimex duçic Di hi dng c 
dông thông qua ngày 19/04/202 1; 

Can cu1r Quy ch hot dcng cüa Hi dng quãn trj Tng Cong ty c phAn Báo 
Petrolimex duçc D?i  hi dng c dang thông qua ngày 19/04/2021; 

Can cu1r T trInh s 878/TTr-TGD ngày 30/03/2021 cüa Tng Giám doe Tong 
ty c phAn Bão him Petrolirnex "va giãi th Cong ty TNHH Culru h PJICO"; 

Can cu1r kEt qua Phiu 1y kin ti van bàn s 27/2021/PJICO-CV-HDQT 
26/4/2021 cüa Hi dông quán trj Tng Cong ty c6 phn Báo him Petrolimex, 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Quyt djnh Giái th doanh nghip: 

1.1. Thông tin doanh nghip: 

Ten doanh nghip: Cong Ty TNHH Cuu Ho PJ!CO (Sau day gi tat là Cong Ty) 

Ma s doanh nghip: 5701352866 

Ngày cap: 24/12/2009, dang k thay di lAn thu1r 04 ngày 22/11/2017 

Nii cap: Phàng Dang k kinh doanh, Sâ K hoach và DAu tu tinh Quáng Ninh 

Dja chi tri1 sO chInh: S 55 duOng Nguyn VAn Cr, phuOng Hng Ha, thành ph Ha 
Long, tinh Quáng Ninh. 

1.2. L do giãi th: 

Không hoat dng do ngành ngh kinh doanh không cOn phü hp. Chü sO hüu quyt 
djnh giãi th Cong Ty. 

ThOi dim giái the: K tu1r ngày 20/05/2021. 

Diu 2. ThOi han,  thu tiic thanh l các hqp dng dA k kt: 
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Cong Ty khong thrc hin hoat dung kinh doanh nen không k kt, giao k& hçip 
ding. Do vây, không phát sinh doanh thu. 

Diu 3. Thii han,  thu ti,ic thanh toán các khoãn nq: 

Do không phát sinh doanh thu nén không có các khoàn nçi phát sinh. 

Diu 4. Xü 1 các nghia vi phát sinh tr hcip dng lao dng: 

Cong Ty không giao kt, k k& hcip dng lao dng vâi ngu1i lao dng. Do vy. Cong 
ty không tn tai  nghia vi vâi ngi.thi lao dung. 

Diu 5. Xir 1 tãi san con lai  sau khi thanh toán h& các khoán no va chi phi giái th 
doanh nghip: 

Tài san cüa Cong ty tai  thii dim ban hành quy& djnh giài th là 0 (khong dng). D6i 
vâi khoãn kinh phi nhn M trcl khoán dAu tu cho vic giãi phOng mt bang thüa dt Dr an 
Trung Tam ciru hO theo Hcip dng thuê Mt s6 33/HD-T[) ngày 02 tháng 3 nm 2015 giüa 
Cong ty vâi Uy ban Nhân dan tinh Quãng Ninh (nu co) s duçic chuyn trrc tip vao tài 
khoán cüa chCi sâ hUu duy nht cüa Cong Ty là T6ng Cong ty C phn Bão him Petrolimex. 

Diu 6. Trách nhim cüa Chü tjch, Giám d6c Cong Ty và cá nhân cO lien quan: 

Chü tjch, Giám d6c Cong Ty; ChU sà hüu Cong Ty và các thành viên cO lien quan lien 
dài chju trách nhim Ca nhân tnràc pháp 1ut v nhUng h qua phát sinh cüa doanh nghip 
không chinh xác, trung thuc vâi h so giài th np h so giái th tai  co quan däng k kinh 
doanh trong thyi han 03 (ba) näm. 

Chü tjch Cong Ty, Giám d6c-Ngtthi dai  din theo pháp 1ut cüa Cong Ty tin hành 
các thu tiIc can thi& d giái th doanh nghip theo quy djnh cüa pháp lut. 

Diu 7. Quy& djnh Co hiu lrc k tr ngày k, dtrqc niêm yt cong khai tai  trii so cong 
Ty và duqc gt'ri Mn co quan Nhà nuOc lien quan và cong b thông tin giái th trén . g 
thông tin dang k doanh nghip Quc gia. 

Quyt djnh &rçic chü sO hthi Cong ty 1'NHH CCru hO PJJCO thông qua thi di 
th tir ngày 20/05/2021 và cO hiu h1rc tr ngày k. Tng Giám d6c, các Ban cua H1 
Quàn trj; K toán truOng; Chü tjch, Giám dc Cong ty TNHH CCru hO PJICO và các 
viên lien quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh nay.!. 

N01 nhi1n: 
- Nhu dièu 7. 
- Ltru VT. 
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