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TỜ TRÌNH 

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét 
các Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty 

 

Kính gửi:     ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

Căn cứ: 

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (sau đây gọi tắt là 

“Tổng công ty”); 

- Kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 

2022 của Tổng công ty. 

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định lựa chọn một 

Công ty trong danh sách các công ty sau để thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính 

năm 2023 của Tổng công ty: 

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; 

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; 

- Công ty TNHH KPMG; 

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam); 

-  Hoặc một công ty khác trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán 

cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

Trân trọng cảm ơn! 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 
Nơi nhận: 
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; 
- Lưu BKS, VP. 

TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 

Vũ Văn Mạnh 

 


