
 

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  

SÀI GÒN - HÀ NỘI 
_______________ 

Số: 08-2021/TTr-ĐHĐCĐ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________ 

Hà Nội, ngày  16  tháng 6 năm 2021 

TỜ TRÌNH 

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2021) 

 

Kính gửi:    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

  

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 26/11/2019; 

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, 

 

Để thực hiện Kiểm toán Báo cáo Tài chính Tài chính 2021 của Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Sài Gòn - Hà nội (SHS) theo quy định của Pháp luật và Điều lệ SHS, Ban 

Kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Phương án lựa 

chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính trong 

năm Tài chính 2021 của SHS như sau:  

1. Đơn vị Kiểm toán độc lập được SHS lựa chọn phải nằm trong Danh sách được Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Cơ quan Quản lý nhà nước liên quan chấp thuận và 

cho phép thực hiện kiểm toán tài chính cho SHS; 

2. Là Đơn vị Kiểm toán có uy tín, có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, 

phạm vi và tiến độ kiểm toán do SHS yêu cầu; 

Với các tiêu chí trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ thông qua việc lựa 

chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập để thực hiện Kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm Tài 

chính 2021 của SHS như sau: 

1. Thông qua việc lựa chọn một trong bốn Công ty Kiểm toán độc lập được thực hiện 

Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm Tài chính 2021 bao gồm các Công ty sau: 



 

 

a) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC 

b) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)  

c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 

d) Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam 

 

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong bốn Công ty nêu trên để kiểm toán 

Báo cáo Tài chính, bãi miễn Kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết 

trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính của 

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Trân trọng cám ơn! 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

PHẠM THỊ BÍCH HỒNG 

 


