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TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG  
VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số : ............/TTr-HĐQT Hà Nội, ngày ...... tháng 4 năm 2022 

 
TỜ TRÌNH 

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

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

 

 Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước 
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật Doanh nghiệp; 

 Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, 

 HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét 
thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán báo 
cáo tài chính để kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí 
xây dựng và lắp máy điện nước cho năm tài chính 2022 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 
2022 phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở lựa chọn từ 
danh sách các công ty kiểm toán sau đây: 

 1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. 

 2. Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup. 

 3. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam. 

 4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. 

 5. Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế PNT. 

 6. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt. 

 Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt! 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 
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