
 

 

    CÔNG TY CỔ PHẦN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN 
                                  ___________________________________ 

                 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số:             /TTr-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày  01  tháng 04  năm 2016 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 

 

Kính gửi:      ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

                      CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN 

 

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, 

tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất 

Sài Gòn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn 

công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty 

như sau: 

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một 

Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm 

toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng 

giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa 

chọn. 

Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt 

Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm 

toán năm 2016; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất 

lượng và phạm vi kiểm toán. 

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

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên 

- BKS 

- Lưu VT, TK công ty 

 

 

                       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

               CHỦ TỊCH 

 

                          (đã ký và đóng dấu) 
 

 

                           Nguyễn Đình Hùng 

 

 

 

 

 


