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TỜ TRÌNH 

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 
  

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ 
 

Căn cứ: 

- Quyết định 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận 

cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn 

vị có lợi ích công chúng năm 2020; 

- Quyết định 934/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019; Quyết định 937/QĐ-UBCK ngày 

19/11/2019; Quyết định 944/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019 của Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được 

kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020; 

- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ; 

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ kính trình Đại hội 

đồng cổ đông biểu quyết lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 

và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty trong năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 

- Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi 

ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020; 

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam; 

- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán; 

- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm; 

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và kế hoạch kiểm toán; 

- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của 

Công ty; 

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. 

2. Đề xuất lựa chọn 

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài 

chính và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty trong năm 2020 bao gồm: 

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

2. Công ty TNHH KPMG 

3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) 

Để thực hiên kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty phù hợp với quy 

định của pháp luật, kính trình Đại hội xem xét thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty 

quyết định lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên 

Trân trọng. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thành viên BKS; HĐQT;    

- website: www.ptscdinhvu.com.vn; 

- Lưu: Thư ký Công ty. 

        TM. BAN KIỂM SOÁT 
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