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TỜ TRÌNH 
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP; 

Để đảm bảo thời gian thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng và năm 2018 theo 

quy định tại điều lệ ACV vàphù hợp quy định đối với công ty đại chúng theo Luật chứng 

khoán, Ban kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP kính trình Đại 

hội cổ đông, cụ thể: 

1. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện soát xét báo cáo 

tài chính định kỳ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng 

không Việt Nam - CTCP, bao gồm các công ty kiểm toán như sau: 

STT Tên công ty kiểm toán 

1 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

2 Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam 

3 Công ty TNHH KPMG Việt Nam 

4 Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam 

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – 

CTCP quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh sách 04 công ty 

kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp 

nhất của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP; 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua! 

Trân trọng./. 
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