
CÔNG TY CỔ PHẦN DAP - VINACHEM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN KIẺM SOÁT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/TTr-BKS Hài phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH
"V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiếm toán Báo cảo tài chỉnh năm 2022 và soát 

xét Bảo cảo tài chính 6 tháng đầu năm 2022"

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 
lệ Công ty và quy định của Pháp luật, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần DAP - 
VINACHEM trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán BCTC năm 
2022 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty cổ phần DAP - 

VINACHEM như sau:
I. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Là cỏng ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng 

năm 2022. .

2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty tại Việt Nam.

3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.

4. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.

5. Đáp ứng được yêu cầu cùa Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM vồ phạm vi 
và tiến độ kiểm toán.

6. Có mức kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem 
xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

n. Danh sách các Công ty kiểm toán.

Trên cơ sở các ticu thức lựa chọn ưên, căn cứ Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ (về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, 
tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng); Nghị 
định số 134/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 
84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của 
Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng và danh sách 
Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán do Bộ Tài chính, ủy ban chứng khoán 
Nhà nước thông báo năm 2022, Ban Kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông 
xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để lựa chọn 
làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 

của Công ty như sau:



1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Địa chỉ: số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, 
Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024 3824 1990.

2. Công ty TNI-IH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO. Địa chì: Tòa nhà 
ASCO, số 2 ngõ 308 phố Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, 
Thành phổ Hà Nội. Điện thoại: 024 3793 0960.

3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Địa chi: Tầng 12, Tòa nhà 167, Phố Bùi Thị 

Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024 6278 2904.
m. Đề xuất của Ban Kiểm soát

1. Đe nghị Đại hội đồng cọ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách 
các Công ty kiểm toán như đã nêu ở trên.

2. Đe nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc 
lựa chọn một ttong các Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài 
chính năm 2022 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông 
qua các đề xuất nêu trên.

Xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận: TM. BAN KIẺM SOÁT
-Nhưkính gửi;
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