
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /2021/TTr/CEO-BKS Hà Nội, ngày  08  tháng  6  năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2021 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  

 

  Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị 

kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét Báo cáo tài chính định 

kỳ của Công ty như sau: 

I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán 

1. Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho 

các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 

2021; 

2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các doanh nghiệp có cùng lĩnh vực hoạt động của 

Công ty; 

3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán; 

4. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm; 

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

6. Có mức phí kiểm toán hợp lý. 

II. Đề xuất của Ban Kiểm soát 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa 

chọn Công ty kiểm toán dựa trên các tiêu chí tại mục I để kiểm toán Báo cáo tài chính 

năm 2021 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty. 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

 Trân trọng kính trình! 
 

    

 

 

Ghi chú: Tài liệu này có thể được điều chỉnh, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết 

định tại Đại hội. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

     TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
       Trần Thị Thùy Linh 


