
 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ 

 

 

Số:       /2022/TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2022 

 
 

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 

Qua quá trình tìm hiểu và xem xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài 

chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận các tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện 

kiểm toán cho các tổ chức niêm yết, Hội đồng quản trị (HĐQT) giới thiệu và lựa chọn 06 doanh 

nghiệp kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đủ tư cách kiểm toán 

cho các tổ chức niêm yết của Bộ Tài chính gồm: 

1. Công ty TNHH PwC Việt Nam; 

2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; 

3. Công ty TNHH KPMG Việt nam; 

4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. 

5. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam 

6. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC 

Để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022. Sau 

khi hoàn thành sẽ cung cấp đầy đủ báo cáo tài chính đã kiểm toán về cho công ty.  

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung:  

- Giao cho HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn một trong các đơn vị trên thực hiện kiểm toán 

độc lập báo cáo tài chính của công ty.  

- HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc thương thảo các điều khoản thực hiện, kinh phí và 

các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán, báo cáo đầy đủ kết quả kiểm toán 

theo quy định pháp luật và điều lệ công ty. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:  
- Cổ đông; 

- HĐQT, BTGĐ,  

- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Vũ 

 
Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại 

hội. 


