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DỰ THẢO 

TỜ TRÌNH 

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

Đại hội đồng cổ đông 

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương 

 

Căn cứ Luật Doanh nhiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương 

(PVTrans - PTT). 

Ban Kiểm soát Công ty kính trình ĐHĐCĐ các tiêu chuẩn và thông qua danh sách 

các Công ty Kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 như sau: 

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập: 

 Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà 

nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng, Công ty niêm yết năm 2021 

theo Quyết định số 1733/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ Tài Chính; 

 Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng, niêm yết tại Việt Nam; 

 Có uy tín về chất lượng kiểm toán;  

 Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; 

 Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; 

 Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán. 

2. Danh sách các Công ty kiểm toán: 

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát Công ty kính đề xuất với ĐHĐCĐ 

danh sách các Công ty kiểm toán được giới thiệu để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán Báo 

cáo tài chính năm 2021 của Công ty PVTrans-PTT như sau: 

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE); 

- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y); 

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC). 

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua danh sách và uỷ quyền cho 

HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba tổ chức kiểm toán nêu trên để thực hiện 

kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương theo đúng quy 

định hiện hành. 

Trân trọng./. 

         TM. BAN KIỂM SOÁT 
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