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Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018




Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày
26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép
Tiến Lên được ĐHĐCĐ thông qua ngày 12/03/2017;

Kính thưa Quý Cổ đông!
Thực hiện nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp
luật, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cô đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm
toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:
1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.
 Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà
Nước chấp thuận cho các công ty niêm yết năm 2018;
 Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và tập
đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép, xây dựng, bất động sản, tài chính;
 Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
 Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
 Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn
bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
2. Danh sách các công ty kiểm toán.
Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông
xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm
toán báo cáo tài chính năm 2018 như sau:
1)
2)
3)

Công ty TNHH GRANT THORNTON VIỆT NAM;
Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM.
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3. Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán.
 Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các
công ty kiểm toán như trên;
 Kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa
chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc công ty
ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp công ty không chọn được một trong các
đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán cho báo cáo tài chính, ban kiểm soát kính
trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn
vị kiểm toán khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi
ích tối đa cho Công ty.
Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
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