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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

 Số:         /TTr-DKQN-BKS    Quảng Ngãi, ngày     tháng     năm 2021 

 
 

TỜ TRÌNH 
Về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 

 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

                           Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC. 
 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC; 

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông 

qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 

năm 2021 của Công ty như sau:  

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: 

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công 

chúng năm 2021; 

- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt Nam; 

- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán; 

- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm 

lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của Công ty; 

- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của Công ty; 

- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của 

Công ty; 

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán 

của Công ty. 

2. Đề xuất cụ thể về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 

- Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách 

các công ty kiểm toán để lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán 

niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, bao gồm: 

+  Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; 

+  Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam; 

+ Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; 

+  Công ty TNHH KPMG Việt Nam. 

- Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa 

chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để thực hiện soát xét Báo 
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cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty phù hợp với 

quy định của pháp luật. 

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua. 

 
Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông; 

- Thành viên HĐQT ; 

- Ban Giám đốc, Ban kiểm soát; 

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 
 
 

 
 

Hồ Thị Kim Ánh 
 

 


