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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----o0o----- 

TP. HCM, ngày 26 tháng 1 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc: Thông qua báo cáo của Ủy ban kiểm toán Công ty (UBKT) về kết quả hoạt động 

kinh doanh, giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình tài chính, đánh giá hệ thống kiểm 

soát nội bộ, kiểm soát rủi ro của công ty, kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám 

đốc và sự phối hợp giữa UBKT với HĐQT, BTGĐ và các cổ đông.  

 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;  

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với 

công ty đại chúng; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Chứng khoán. 

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist năm 2021; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist. 

 

Ủy Ban Kiểm Toán Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua 

Báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán (UBKT) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 

công ty, giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình tài chính, đánh giá hệ thống kiểm soát 

nội bộ, kiểm soát rủi ro của công ty, kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc 

và sự phối hợp giữa UBKT với HĐQT, BTGĐ và các cổ đông năm 2021 như tài liệu đã 

đính kèm.  

 

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

                                                                          
 

 
Nơi gửi: 

HĐQT – BKS;  
 Ban Tổng giám đốc; 
 Cổ đông;  

 Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN CÔNG TY 

TRƯỞNG ỦY BAN KIỂM TOÁN 

 

 

 

 

 

HÀ HUY HOÀNG 
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