
 

  

Số: 08/2021/TT- HĐQT                         TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021 

TỜ TRÌNH 

     TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 

V/v chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2021 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua 
ngày 17/06/2020; 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua 
ngày 26/11/2019; 

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 
01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020, 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ 

đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng 

đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức 

phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo 

cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan 

quản lý Nhà nước) cho HSC theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2021. 

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, HĐQT xin đề 

cử danh sách bốn công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm tài 

chính 2021 của Công ty HSC như sau: 

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 

2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam 

3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam 

4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 
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