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TỜ TRÌNH 
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019  

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty PV Shipyard 

 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014; Luật chứng khoán năm 2006; Hướng dẫn 

một số điều của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán; Căn cứ Nghị định 

71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn quản trị công ty đại chúng; 

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí; Căn cứ 

nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu 

khí, 

Theo quy định tại khoản 1-Điều 22-Nghị định 71/2017/NĐ-CP, nhằm đảm bảo tốt 

công tác đánh giá, phân tích báo cáo tài chính đúng quy định chế độ báo cáo công bố thông 

tin. Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua danh 

sách một số công ty kiểm toán có uy tín được Bộ tài chính và Ủy ban CKNN chấp thuận 

kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết, để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên 

và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của công ty Cổ phần Chế tạo giàn khoan Dầu khí, 

cụ thể như sau: 

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – Deloitte; 

2. Công ty TNHH KPMG – KPMG; 

3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO; 

4. Công ty dịch vụ tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC; 

5. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. 

Đồng thời kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Ban kiểm soát 

công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên đáp ứng yêu cầu công việc soát 

xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của công ty. 

 Kính trình! 
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- Như trên; 
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