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TỜ TRÌNH  
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của  

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP 

 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội; 

Trên cơ sở ý kiến của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Công văn số 1657/DVN-

TCKT ngày 21/3/2022 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài 

chính năm 2022; 

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn công ty kiểm toán độc 

lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty như sau: 

1. Tiêu chí lựa chọn: 

Đơn vị kiểm toán được lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán cho PVOIL cần thoả 

mãn các điều kiện sau:  

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán 

nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, tổ chức phát 

hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;  

- Là đơn vị có đội ngũ chuyên gia và kiểm toán viên có trình độ, nhiều kinh nghiệm 

kiểm toán các báo cáo tài chính theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 

Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS);  

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho 

PVOIL;  

- Đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính theo 

quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và pháp luật liên quan; 

- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.  

2. Ý kiến đề xuất 

Nhằm đáp ứng các tiêu chí trên, trên cơ sở đánh giá về chất lượng, tiến độ thực hiện 

dịch vụ của Tổng công ty, Ban Kiểm soát PVOIL đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt 

công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022 như sau: 

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam. 

Đây là công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các công ty kiểm toán đã được Bộ 

Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán các đơn vị có 

DỰ THẢO 



Trang 2/2 

 

lợi ích công chúng năm 2022. Công ty kiểm toán này hoàn toàn độc lập với Tổng công ty 

và độc lập với cán bộ quản lý của Tổng công ty. 

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt công ty kiểm toán độc lập 

nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với các 

quy định của pháp luật. 

Trân trọng kính trình./. 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Kện 
  

Ký tắt: 

1. Kiểm soát viên Trần Thị Phượng 

2. Kiểm soát viên Phạm Thanh Sơn 

 


