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TJ TRINH 
V/v.' Lu'a chQn dcrn vj kie2m toán báo cáo tài chjnh näm 2022 

KInh thira: Các Qu c dông/di din c dông, Qu v! (lai biêu 

Can ctr Luat  Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 
Can ctr Luat  Chfrng khoán so 70/2006/QH1 1 ngày 29/06/2006; 
Can cr Diêu 1 Tong cong ty cô phân báo hiêm Petrolimex duge DHDCD thông 
qua ngày 19/04/2021, 
Thành viên Hi dông quãn trj dc 1p trInh Di hi dông cô dong các tiêu thrc 
hra ch9n va danh sách Cong ty kiêm toán báo cáo tài chInh cña PJICO näm 2022 
nhu sau: 
Các tiêu thu'c hya chçn to chfrc kiêm toán dc lap: 

- Là Cong ty hott dng hçip pháp ti Vit Nam và duçic Uy ban chirng khoán nhà 
nuâc chap thuan  kim toán các cong ty niêm yet näm 2022; 

- Co kinh nghim kiêrn toán dôi vOi cong ty di chUng ti Vit Nam; Co uy tin ye 
chat lucing kiêm toán; 

- Di ngü kiêm toán cO trInh d cao và thiu kinh nghim; 
- Dáp rng duçc các yêu câu cüa PJICO ye phm vi, tiên d kiêm toán; 
- CO mic phi kiêm toán hp 1, phü hp vi chat hrng kiêm toán và phm vi 

kiêm toán. 
II. Danh sách các to chfrc kim toán d xut iy'a ch9n: 

Can cir các tiêu thirc trên, Thành viên Hi dng quãn trj dc Ip kInh trInh Dti 
hi dOng cô dOng danh sách cong ty kiêm toán dc lap s duqc 1ira ch9n kiêm 
toán báo cáo tài chInh näm 2022 cüaPJICO và üy quyên cho HOi  dông quãn trj 
Tong cong ty quyêt djnh 1ira chn tOi da hai don vj trong sO các Cong ty theo 
danh sách duâi day trên co sâ dê nghj cüa Thành viên Hi dOng quãn trj dc lap: 

- Cong ty TNHH KPMG Vit Nam; 
- Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam; 
- Cong ty TNIHH Ernst & Young Vit Nam; 
- COng ty TNIHH Price Waterhouse Coopers Vit Nam. 

KInh trinh Dai  hi dng c dOng xem xët, phê duyt./. 
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