
 
 

 

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện  

kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 

 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  

của Công ty Cổ phần Công trình Cầu Phà TP Hồ Chí Minh 

  

- Căn cứ Khoản 1 Điều 22 tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 

năm 2017 về việc đề xuất và kiến nghi Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức 

kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công 

ty Cổ phần công trình Cầu Phà TP Hồ Chí Minh (HFBC). 

Để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty trong năm 2021, Ban 

kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán 

độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2021, như sau: 

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

Căn cứ vào ngành nghề kinh doanh và nhu cầu kiểm toán của HFBC và các 

Công ty con, Ban kiểm soát xin đề xuất ĐHĐCĐ các tiêu chí, hình thức để lựa 

chọn Công ty kiểm toán độc lập như sau: 

Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán: 

- Chọn một tổ chức kiểm toán có uy tín, được Uỷ 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; 

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, có uy tín về chất lượng kiểm 

toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực ngành xây dựng 

hạ tầng, giao thông theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế 

toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS) nói chung và đối 

với HFBC nói riêng. 

- Đáp ứng được yêu cầu của HBFC về phạm vi và tiến độ kiểm toán và 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. 

- Cung cấp các dịch vụ ưu đãi, miễn phí cho HFBC; 
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2. Danh sách các công ty kiểm toán 

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban Kiểm soát xin đề xuất ba đơn vị 

kiểm toán có uy tín sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo 

cáo tài chính của Công ty năm 2021 như sau: 

- 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 UHY; 

- Công ty TNHH PKF Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán 

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua: 

- Các tiêu chí nêu tại mục 1 Tờ trình và danh sách ba đơn vị kiểm toán độc 

lập nêu tại mục 2 Tờ trình để làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung 

cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2021 của Công ty. 

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong ba công 

ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình này 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 và soát xét các BCTC năm 2021 của 

Công ty. 

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua! 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT, TGĐ; 

- Lưu: VT, BKS. 
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