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DỰ THẢO 

 TỜ TRÌNH 

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

   Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

17/6/2020; 

-  Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans PTT); 

 Liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của 

Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương và sau khi xem xét, đánh giá các công 

ty kiểm toán uy tín được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị niêm yết năm 

2022 theo danh sách công bố của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ban Kiểm soát 

Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau: 

1. Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị lựa 

chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của 

PVTrans PTT trong năm 2022, cụ thể: 

-  Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

-  Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 

-  Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong 

ba công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, soát xét báo cáo 

tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2022 theo quy định hiện hành. 

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./. 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

    TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận: 

- Như trên 

- Lưu VT, HĐQT, BKS 

        

 

       Nguyễn Bá Nghị 

 

 


