
 

 

Số: ..../2022/BKS Hà Nội, ngày        tháng     năm 2022                 

TỜ TRÌNH 

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Megram 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam  thông qua ngày 

17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Megram; 

         Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc lựa chọn công ty kiểm toán để 

thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty cổ phần Megram trong như sau: 

 

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán  

 

Đơn vị được lựa chọn kiểm toán cho Công ty cổ phần Megram phải đáp ứng các tiêu thức sau: 

 

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện 

kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;  

- Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm 

toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Chế độ 

kế toán doanh nghiệp Việt Nam;  

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Megram; 

- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh. 

 

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn 

 

Ban Kiểm soát kính trình đại hội cổ đông danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán 

báo cáo tài chính năm 2022 của Megram và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một đơn vị 

kiểm toán phù hợp để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. 

 

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC 

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt 

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO 

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 



 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

Trưởng ban  

 

 

 

Mai Thị Thương Huyền 

 

 

 

 

 


