
 

DỰ THẢO 

  
 

TỜ TRÌNH 

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán   

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty SASCO 

 
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam ngày 26/11/2019;  

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất 

(SASCO); 

Ban Kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn và danh sách 

Công ty thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính năm 

của năm tài chính 2021 của SASCO như sau: 

1. Các tiêu thức lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập: 

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp 

thuận kiểm toán các Công ty niêm yết 2021; 

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng tại Việt Nam; 

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán; 

- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; 

- Đáp ứng được các yêu cầu của SASCO về phạm vi, tiến độ kiểm toán; 

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán. 

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

Căn cứ vào các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 

Công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên 

độ, kiểm toán báo cáo tài chính năm của năm tài chính 2021 của SASCO và uỷ quyền cho 

Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh 

sách dưới đây trên cở sở đề nghị của Ban Kiểm soát như sau: 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT 

(SASCO) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Số: ….…. 2021/SASCO-BKS Tp.HCM, ngày_____ tháng _____ năm 2021 



 

- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam 

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam 

- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Đại hội đồng cổ đông; 
- Lưu: VT, P. PL&KSTT, P. TCKT 

   TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

 

 


