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TỜ TRÌNH 

V/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021  

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định 

155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng 

khoán; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Phú Tài; 

-  Căn cứ vào chất lượng của công tác kiểm toán năm 2020 và yêu cầu nâng cao 

chất lượng chấp hành pháp luật trong công tác quản trị tài chính – kế toán, 

Qua quá trình tìm hiểu và xem xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập đã 

được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận các tổ chức kiểm toán 

độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết, Hội đồng quản trị (HĐQT) giới 

thiệu và lựa chọn 02 doanh nghiệp kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm 

toán độc lập đủ tư cách kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Bộ Tài chính gồm: 

1 – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

Địa chỉ: Số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội 

2 – Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC 

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính 

năm 2021. Sau khi hoàn thành sẽ cung cấp đầy đủ báo cáo tài chính đã kiểm toán về cho 

công ty.  

Thời gian thực hiện: sau khi công ty hoàn thành báo cáo tài chính 6 tháng và năm. 

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao cho HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn một 

trong hai đơn vị trên thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của công ty.  

HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc thương thảo các điều khoản thực hiện, kinh 

phí và các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán, báo cáo đầy đủ kết quả kiểm 

toán theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.  

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, TK. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 



 


