
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 227 /TTr-HĐQT Hà Nội, ngày  31  tháng  5  năm 2022 

TỜ TRÌNH 

Về viêc̣ thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập 

để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 

CÔNG TY CP  ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất đã được Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 30/06/2021; Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty lần 

thứ 1 ngày 16/12/2021; 

- Căn cứ Nghị quyết số 191 /NQ-ĐCTN-HĐQT ngày 10/4/2022 của Hội đồng quản trị 

Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất. 

 

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất kính trình Đại hội 

đồng cổ đông thông qua phương án chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán 

các Báo cáo tài chính trong năm 2022 của công ty như sau: 

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 

- Là công ty kiểm toán độc lập, được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

chấp thuận đủ điều kiện thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho đơn vị có lợi ích công 

chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022. 

- Có kinh nghiệm và uy tín về chất lượng kiểm toán. 

- Đáp ứng các yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán. 

- Chi phí kiểm toán hợp lý. 

2. Chọn đơn vị kiểm toán 

Trên cơ sở các tiêu thức trên và căn cứ tình hình thực tế, HĐQT Công ty kính trình Đại hội 

đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán  

các Báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty như sau: 

“Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập 

trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong 

năm 2022 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung 

cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn”. 

 

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

 

-  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TIC̣H  

 

 

 

Bùi Trọng Dân 



 


