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TỜ TRÌNH 

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ và 

Truyền hình. 

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

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; 

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam; 

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán; 

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

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở 

xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán. 

2. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất 

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam 

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. 

- Công ty Kiểm toán Ernst & Young (EY) Việt Nam 

3. Đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán 

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các 

công ty kiểm toán như trên. 

- Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội 

đồng quản trị quyết định việc chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất 

và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty 

kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty 

đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp 

luật. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./. 
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