
TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG 

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022) 

 

Căn cứ vào luật doanh nghiệp năm 2014 

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Hưng  

Căn cứ vào danh sách công ty kiển toán được chấp nhận củ Ủy Ban Chứng khoán 

nhà nước 

Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh, minh bạch tài chính, kiểm soát 

rủi ro và mang lại giá trị cho các bên liên quan 

 

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt 

việc lựa chọn công ty kiểm toán cho VHR trong năm 2022 như sau: 

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán 

o Là công ty kiểm toán – tư vấn có uy tín kinh nghiệm lâu năm trong ngành, Hiểu rõ luật 

pháp Việt nam và đáp ứng nhu cầu của công ty cổ phần bất động sản Việt Hưng về tiến độ 

kiểm toán. 

o Đội ngũ nhân viên kiểm toán có năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm cao. 

o Có mức phí hợp lý 

2. Trình ĐHĐCĐ đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022 cho VHR 

o  Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền 

cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty trong năm 2022. 

o Giao HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc thương thảo các điều khoản thực hiện và các 

thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán, soát xét BCTC của Công ty Cổ phần Bất 

Động Sản Việt Hưng trong năm 2022  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

CHỦ TỊCH HĐQT  

   

 (Đã ký và đóng dấu) 

 

 

                            SUN HUNG CHIEH 


