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TỜ TRÌNH 
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019  

của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng  

 

 Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng. 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính và Quyết 

định số 1180/QĐ-UBCK  ngày 28/12/2018 của Uỷ ban chứng khoán nhà nước về chấp thuận 

tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được cung cấp dịch vụ kiểm toán cho đơn vị 

có lợi ích công chúng năm 2019; 

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng và 

các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các 

đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng 

Đà Nẵng như sau: 

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: 

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm 

toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng; 

- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty tại Việt Nam; có uy tín về chất lượng 

kiểm toán; Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; Đáp ứng được yêu 

cầu Cảng Đà Nẵng về phạm vi và tiến độ kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất 

lượng và phạm vi kiểm toán 

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất: 

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC; 

- Công ty TNHH KPMG; 

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn, danh sách các công ty 

kiểm toán nêu trên và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn để kiểm toán Báo 

cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đảm bảo chất lượng, hiệu quả 

với chi phí hợp lý theo đúng quy định cuả pháp luật./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT, BKS; 

- Lưu Tky cty. 
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