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             Thái Bình, ngày      tháng 04 năm 2022 

TỜ TRÌNH 
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14  đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái 

Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và 

đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021; 

 ội đồng qu n tr  Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình kính trình Đại hội 

đồng cổ đông xem x t  thông qua danh sách đơn v  kiểm toán của Công ty Cổ phần Xăng 

dầu Dầu khí Thái Bình và đề xuất có liên quan cụ thể như sau: 

1. Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán: 

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty; 

- 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; 

- Đáp ứng được yêu cầu của PVOIL Thái Bình về phạm vi và tiến độ kiểm toán; 

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

2. Danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất: 

- Công ty TN   Kiểm toán VACO; 

- Công ty TN   Kiểm toán DELOITTE Việt Nam (Deloitte); 

- Công ty TN   Kiểm toán An Việt; 

3. Đề xuất: 

 ội đồng qu n tr  kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho  ĐQT Công ty 

chủ động lựa chọn đơn v  kiểm toán theo danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo 

tài chính năm 2022 theo đúng các quy đ nh hiện hành. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem x t và thông qua    

         

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các TV  ĐQT; 

- Ban KS Công ty (để biết); 

- Lưu: VT, NVT (01 b n). 
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