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Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2012 

TỜ TRÌNH 
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và năm 2012 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  

 

Căn cứ : Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban 

hành ngày 29/11/2005; Điều lệ tổ chức và hoạt động của PV2; 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 

báo cáo tài chính năm 2012- Ban kiểm soát đã tiếp xúc và làm việc với các công ty Kiểm toán: 

- Công ty kiểm toán Deloitte Việt nam (Deloitte Vietnam) 

- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y) 

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG) 

Qua quá trình tiếp xúc, đàm phán về các yêu cầu và điều kiện thực hiện kiểm toán, Ban 

kiểm soát đánh giá:  Các Công ty Kiểm toán đề xuất nêu trên là Công ty kiểm toán độc lập có bề 

dày kinh nghiệm, có đội ngũ kiểm toán đủ năng lực, trình độ chuyên môn cao. Các Công ty kiểm 

toán nêu trên là các đơn vị kiểm toán có uy tín và thương hiệu trên thị trường Tài chính Việt 

Nam, Chất lượng kiểm toán luôn đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về tư vấn, đưa ra các biện 

pháp giúp các Công ty trong quản lý tài chính và giải pháp doanh nghiệp tốt nhất, đồng thời đảm 

bảo về kế hoạch và thời gian kiểm toán phù hợp với tiến độ lập và gửi báo cáo của Công ty theo 

kế hoạch. Phí kiểm toán là phù hợp so với mặt bằng phí kiểm toán hiện hành.  

Vì vậy, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trình Đại hội đồng cổ đông lựa 

chọn các Công ty Kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty lựa 

chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên làm đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính bán niên và 

năm 2012 của công ty./. 

Trân trọng kính trình! 

   

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 
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