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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Về việc đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 

ngày 26/11/2014. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ 

chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - 

Vinacomin và các quy định của Nhà nước về công tác kiểm soát; 

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty ngày 15 tháng 3 năm 2019. 

Đề đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật 

hiện hành, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – 

Vinacomin đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo 

tài chính năm 2019 của Công ty như sau: 

1.Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: 

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng, điều kiện thực hiện kiểm 

toán theo quy định của pháp luật. 

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình 

độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán. 

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ 

kiểm toán do Công ty yêu cầu. 

2. Đề xuất đơn vị kiểm toán  

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 

Trụ sở chính tại: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Trong trường hợp đàm phán với Công ty kiểm toán trên theo các tiêu chí 

lựa chọn không thành công, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 

Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong số các Công ty kiểm toán 

còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện thực hiện 

kiểm toán của UBCKNN để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 

của Công ty. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

 
Nơi nhận: 
- Đại hội đồng cổ đông; 

- Lưu VT, BKS Công ty. 
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