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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
(V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán) 

 
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 
  Để thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ 
phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam theo quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động 
của công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty kính trình đại hội đồng cổ đông về 
việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo 
cáo tài chính năm 2021, cụ thể như sau:  
 1/ Danh sách công ty kiểm toán lựa chọn 
 HĐQT xin đề xuất 03 công ty kiểm toán có uy tín, đưa vào danh sách để chọn 
cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2021 của 
công ty như sau: 

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam 
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam 

(AASCs) 
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C 

 2/ Đề xuất của Hội đồng quản trị 
 HĐQT Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết 
định lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán các báo 
cáo tài chính trong năm 2021 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 xem xét và thông qua. 
 

              T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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