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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 937/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 kính trình Đại hội xem xét và thông qua việc lựa chọn Công ty 

TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Lý 

do lựa chọn như sau: 

 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam có tên trong danh sách các doanh nghiệp 

kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2020 được Bộ Tài 

Chính công bố tại Quyết định 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 và được Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại Quyết định số 937/QĐ-UBCK ngày 

19/11/2019; 

 Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty trong những năm 

qua đều do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện và đạt kết quả tốt, đảm 

bảo về chất lượng, thời gian, đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành; 

 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài 

chính cho Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và toàn 

bộ các đơn vị thành viên, do đó có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời hơn trong quá 

trình kiểm toán. 

Kính trình Đại hội xem xét thông qua. 
 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thành viên BKS; HĐQT ;    

- website: www.ptscdinhvu.com.vn; 

- Lưu: Thư ký Công ty. 
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