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TỜ TRÌNH 
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
  

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP; 

Ban kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP kính trình Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ)  phương án lựa chọn Công ty kiểm 

toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) cho năm tài chính 2019 như 

sau: 

1. Tiêu chí và danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn Công ty kiểm toán 

độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP là doanh nghiệp có quy mô rất 

lớn, phạm vi hoạt động rộng khắp trên cả nước, hoạt động kinh doanh cảng hàng không 

mang tính đặc thù, theo tiêu chuẩn hàng không dân dụng quốc tế, hiện đang cung cấp 

dịch vụ cho các hãng hàng không trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng 

là công ty đại chúng quy mô lớn nên việc công bố thông tin của Tổng công ty phải tuân 

thủ và đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định. 

Do đó, để đảm bảo thực hiện đúng quy định Nhà nước, Tổng công ty cần lựa chọn 

công ty kiểm toán có đủ năng lực kinh nghiệm, uy tín, quy mô lớn; có thể bố trí nhân sự 

một cách phù hợp để thực hiện việc kiểm toán đạt chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. 

Ngoài ra, công ty kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán quốc tế để thực hiện kiểm toán 

báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn IFRS nhằm công bố thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế 

cho các bên liên quan. 

Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát đề xuất các công ty kiểm toán sau đây được đưa vào 

danh sách để lựa chọn thực hiện kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2019:  



 

 

1 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

2 Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam 

3 Công ty TNHH KPMG Việt Nam 

4 Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam 

2. Kiến nghị 

 Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 

quyết định việc lựa chọn 01 (một) trong 04 (bốn) công ty kiểm toán độc lập nêu theo 

quy chế của ACV  và quy định pháp luật để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài 

chính năm 2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua! 

Trân trọng cảm ơn! 

  

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

 TRƯỞNG BAN 
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