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Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập  

thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 

 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương 

 

 

Liên quan đến việc lực chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo            

tài chính năm 2020 của Công ty, Ban Kiểm soát Công ty đã xem xét, đánh giá các công ty kiểm 

toán lớn, có nhiều kinh nghiệm và có trên trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và 

thông qua lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện 

kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, đây là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu    

Việt Nam và cũng là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo 

tài chính năm cho Công ty.  

Việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam dựa trên các cơ sở sau: 

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam có tên trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều 

kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2020 đã được Bộ Tài chính công bố công khai thường 

xuyên trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính www.mof.gov.vn cập nhật đến ngày 

15/12/2019. 

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính 

hàng năm của Công ty trong những năm qua đạt kết quả tốt, đảm bảo về chất lượng, thời gian và 

đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua. 

Trân trọng. 
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