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TỜ TRÌNH 
(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011) 

 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CP SÔNG HỒNG 

 

      Thực hiện theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty 
CP Sông Hồng kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các 
công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 cho Tổng công ty như sau:  

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập: 

       1.1: Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban chứng khoán Nhà 
nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết. 
        1.2: Đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng về phạm vi và tiến độ 
kiểm toán. 
      1.3: Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các 
văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán. 
      1.4: Không xung đột các quyền lợi và lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện kiểm toán 
cho Tổng công ty CP Sông Hồng. 
 (Ví dụ: Không vừa là Công ty tư vấn tài chính kế toán cho Tổng công ty CP Sông Hồng 
vừa là công ty kiểm toán cho Tổng công ty CP Sông Hồng). 
      1.5: Ưu tiên các Công ty kiểm toán: 
        - Đã có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương 
tự như Tổng công ty CP Sông Hồng. 
        - Có uy tín về chất lượng kiểm toán. 

2. Danh sách các công ty kiểm toán:  

      Trên cơ sở các tiêu thức trên xin đề xuất với Đại hội xem xét và thông qua danh sách 
một số Công ty kiểm toán để lựa chọn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của 
Tổng công ty như sau: 

      - Công ty TNHH Price WaterHouse Coopers Việt Nam. 

- Công ty TNHH Deloitle Việt Nam. 

- Công ty TNHH Grant  Thornton Việt Nam. 



- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC). 

- Công ty TNHH PKF Việt Nam. 

3. Đề xuất: 

  Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn Công ty 
kiểm toán theo danh sách và tiêu chí nêu trên. 

  Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 
  Xin trân trọng cảm ơn! 
 

 
Nơi nhận: 
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