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TỜ TRÌNH 

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2022 của PVChem 

 
                           Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  

                             Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP 
 

Căn cứ điểm đ, khoản 3, Điều 161, Luật doanh nghiệp quy định quyền, nghĩa vụ 
của Ủy ban Kiểm toán “Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều 
khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua 
trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt”; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu 
khí - CTCP 

Trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC PVChem 2022 do Ban Kiểm 
toán nội bộ/Ban TCKT đề xuất gồm 05 đơn vị kiểm toán cụ thể như sau: 

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; 

2. Công ty TNHH KPMG; 

3. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA); 

4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và ĐỊnh giá ASCO (ASCO); 

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

 Sau khi xem xét năng lực của các Công ty Kiểm toán, Ủy Ban kiểm toán (UBKT) 
nhận thấy 05 đơn vị nêu trên có có thể đáp ứng yêu cầu kiểm toán BCTC năm 2022 
của PVChem, UBKT kính trình ĐHĐCĐ:  

Ủy quyền để HĐQT PVChem lựa chọn 1 (một) trong 5 (năm) công ty kiểm toán 
có tên sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH KPMG; Công ty 
TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA); Công ty TNHH Hãng kiểm toán 
và ĐỊnh gái ASCO (ASCO); Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) 
là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty phù hợp với quy 
định của pháp luật Việt Nam.   

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

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lưu: VT, UBKT. 

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN 
CHỦ TỊCH 
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