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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 04/2021/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày … tháng 04 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 Tư vấn Xây dựng Điện 1 

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14; 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ 

thường niên thông qua ngày 29/06/2018; 

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên 

thông qua ngày 29/06/2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 07/03/2021 của HĐQT về 

việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, 

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các 

quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 

việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo 

cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau: 

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

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông tiêu chí lựa chọn đơn vị 

kiểm toán độc lập: 

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt nam, có kinh nghiệm, năng lực trong 

danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021. 

- Có uy tín, thương hiệu, được nhiều Công ty đại chúng tin cậy tại Việt Nam, 

có đội ngũ Kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm. 

- Việc kiểm toán phải tuân thủ các quy định của chuẩn mực kế toán, hệ thống 

kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực kế toán Quốc tế (IFRS). 

- Có mức phí kiểm toán cạnh tranh, đảm bảo được nội dung, chất lượng, tiến 

độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.  

2. Danh sách ngắn các Công ty kiểm toán được đề xuất 

Trên cơ sở các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát đã kiểm tra, đánh giá năng 

lực và đề xuất danh sách ngắn các đơn vị kiểm toán sau đây: 

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; 

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; 

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; 

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam. 
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3. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán 

Ban Kiểm soát thống nhất đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho 

HĐQT lựa chọn 01 Công ty kiểm toán thuộc danh sách ngắn nêu trên để thực hiện 

kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công ty năm 2021 phù hợp với nội dung, 

chất lượng, tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu theo những điều khoản và điều 

kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. 

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐQT, TGĐ; 

- P7 (đăng Web); 

- Lưu: VT, BKS. 
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