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TỜ TRÌNH  

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 
 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco 

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, các báo cáo tài chính giữa niên 

độ và hàng năm của Công ty phải được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc 

lập, uy tín được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho 

các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 

2018, đáp ứng yêu cầu sau:  

▪ Là đơn vị kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có danh tiếng, đáng tin cậy; 

▪ Đáp ứng các yêu cầu của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không TASECO về 

phạm vi và tiến độ kiểm toán; 

▪ Có mức phí kiểm toán hợp lý; 

▪ Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện kiểm toán cho 

Công ty cổ phần dịch vụ hàng không TASECO. 

Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên, theo đề nghị của Ban 

kiểm soát, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không TASECO kính 

trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong những 

đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và 

báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:  

1. Công ty TNHH Ernst &Young Việt Nam (EY); 

2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG);  

3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PWC). 

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Trân trọng./. 
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