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Vũng Tàu, ngày 17 tháng 03 năm 2017. 

 

TỜ TRÌNH 
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 

Kính gửi:     -  Đại hội đồng cổ đông 
Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí. 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại & Lắp 
máy Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/04/2015; 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa 
chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim 
loại và Lắp máy Dầu khí, cụ thể: 

- Thông qua danh sách 02 (hai) Công ty Kiểm toán độc lập gồm có:  

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; 

2. Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young; 

Để Hội đồng quản trị Công ty làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung 
cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2017. 

- Thông qua việc Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn và bổ nhiệm một 
trong 02 Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm, soát xét 
báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2017 theo quy định hiện hành. 

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

Trân trọng./. 
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- Ban Kiểm soát; 
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