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TỜ TRÌNH 
V/v : Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán  

Báo cáo tài chính soát xét bán niên và năm 2022 

 

  Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung 

   
 

  HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông về 

việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau: 
 

  1. Danh sách Công ty kiểm toán lựa chọn 

 Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC; 

 Công ty TNHH PKF Việt Nam; 

 Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam; 

 Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội); 

 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE). 

 
 

  2. Đề xuất của HĐQT  

  HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ 

đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập nêu trên 

hoặc Công ty kiểm toán có năng lực tương đương thuộc danh sách Công ty kiểm toán được 

UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán 

năm 2022 để kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và năm 2022 của Công ty, đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật. 
 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt. 
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