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CÔNG TY CỔ PHẦN 
CONTAINER VIỆT NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:     /TT-BKS Hải phòng,  ngày     tháng 3 năm 2019 
 

TỜ TRÌNH 
V/V: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2019 

 
Kính trình:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ 

phần Container Việt Nam 
 

- Căn cứ và� Luật D��nh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 củ� nước Cộng 
hò� Xã hội chủ nghĩ� Việt N�m; 
- Căn cứ và� Luật chứng kh�án số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sử� đổi, bổ 
sung số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
- Căn cứ và� d�nh sách các công ty kiểm t�án độc lập đã được Bộ Tài Chính công bố 
và UBCKNN chấp thuận kiểm t�án ch� các công ty niêm yết năm 2019.  
 

Để chủ động cho việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Viconship, 
Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông : 

1/ Danh sách 4 công ty kiểm toán hàng đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC: 
-Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam   
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)  
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 
2/ Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần                  

Container Việt Nam căn cứ vào chất lượng dịch vụ và mức phí kiểm toán, tiến hành lựa 
chọn 1 trong số các công ty đã nêu trên để thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2019. 

   
Trân trọng kính trình./. 
 

                                              T/M BAN KIỂM SOÁT 
-Nơi nhận: 
-ĐHĐCĐ Công ty 
-HĐQT, BĐH Công ty  
-Lưu BKS 
 
 

                          TRƯỞNG BAN 
 
 
 
Nguyễn Thị Kim Nhã 
 

 


