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TỜ TRÌNH 
“V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015” 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Công Hòa Xã 

Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005. 

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước 

CNHXCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006. 

- Căn cứ vào điều lệ  Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài gòn Tourist. 

 

Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist kính trình Đại hội cổ đông về 

việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính 

năm 2015. 

1/  Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập: 

- Phải thuộc danh sách các Công ty đủ điều kiện kiểm toán do Ủy Ban Chứng 

Khoán Nhà Nước công bố. 

- Đáp ứng được yêu cầu của Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist, 

thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng. 

2/ Đề xuất 

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, Công ty kính 

trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện 

kiểm toán do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước công bố, để tiến hành kiểm toán báo 

cáo tài chính năm 2015 và soát xét các báo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo 

yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ 

và giá cả cạnh tranh. 

Kính trình Đại hội xem xét thông qua. 

Trân trọng! 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 P.CHỦ TỊCH 

 (Đã ký) 

 KAKAZU SHOGO 

 

C.TY CP VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST 
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TP. Hồ Chí Minh, ngày  28 tháng 04 năm 2015 


