
1 

 

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TTr-ĐHĐCĐ      TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 7 năm 2018 

 

TỜ TRÌNH 
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018 

của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014; 

 Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều 

hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Dầu 

Việt Nam – CTCP (PVOIL), Ban chỉ đạo cổ phần hoá PVOIL kính trình Đại hội đồng 

cổ đông việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài 

chính năm 2018 của Tổng công ty như sau: 

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán 

Đơn vị được lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán cho PVOIL cần thỏa mãn các 

điều kiện sau: 

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Uỷ ban chứng khoán nhà nước 

chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức 

kinh doanh chứng khoán; 

- Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, 

nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các Chuẩn 

mực kế toán (VAS), Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và Chuẩn mực báo cáo 

Tài chính quốc tế (IFRS); 

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho PVOIL; 

- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh. 

2. Đề xuất kiến nghị 

Trên cơ sở các tiêu chí nêu trên, Ban chỉ đạo Cổ phần hoá kính trình Đại hội 

đồng cổ đông xem xét chỉ định công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm 

toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP. Đơn vị này 

hiện đã được lựa chọn để cung cấp dịch vụ tương tự cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

cũng như Tổng công ty Dầu Việt nam trong nhiều năm qua.  

Trân trọng kính trình./. 
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