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TỔNG CÔNG TY 

HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP 

 

        Số:          /TTr-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Hà Nội, ngày     tháng    năm 2022 

 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022  

của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP  

 

  Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

                                         Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP. 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 

về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; 

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP; 

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt 

Nam - CTCP; 

Căn cứ Nghị quyết số 164/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, 

Ban kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (“VIMC”) kính 

trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán thực hiện 

kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của VIMC như sau: 

1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 

a. Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại 

chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.  

b. Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các công ty 

kiểm toán có đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm.  

c. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ 

kiểm toán của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP. Lựa chọn đơn vị kiểm toán 
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hàng đầu trong danh sách các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công 

bố hàng năm để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 của 

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP. 

d. Cung cấp các dịch vụ ưu đãi, miễn phí cho Tổng công ty Hàng hải Việt 

Nam - CTCP.  

2. Danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất 

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; 

- Công ty TNHH KPMG; 

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. 

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn 

đơn vị kiểm toán và danh sách các công ty kiểm toán theo đề xuất nêu trên, uỷ 

quyền cho Hội đồng quản trị VIMC quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo 

tài chính năm 2022 của VIMC đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý 

theo đúng quy định của pháp luật. 

Trân trọng./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT VIMC; 

- Lưu: VT, BKS, TKTH, TGTT. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Lương Đình Minh 

 

 

      


