
 

 

    Số: 04/2022/TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022. 

 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. 
 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng, 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị 

kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 như sau: 

1. Yêu cầu đối với đơn vị kiểm toán: 

- Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán 

cho các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết. 

- Là đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán lĩnh vực kinh doanh của Công 

ty và hệ thống Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, có uy tín về chất lượng dịch vụ và đảm 

bảo thời gian kiểm toán theo quy định, phí kiểm toán cạnh tranh. 

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị: 

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.  

- Trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C không thực hiện, 

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đáp ứng các 

yêu cầu nêu tại Mục 1 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thành viên HĐQT, TGĐ, BKS;  

- Lưu VT./. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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