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TỜ TRÌNH 
Về lựa chọn đơn vị kiểm toán 

 
 
 

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) 
 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu; 
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm Tài chính 2014 ngày 20/4/2015; 
- Căn cứ Danh sách công bố của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc lực chọn 

các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán cho các Công ty phát hành, Tổ chức Niêm 
yết và Tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2015 qua các đợt; 

 

Hội đồng quản trị báo cáo việc thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 
2015 và đề xuất cho năm 2016 như sau: 

 

1. Thực hiện chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 : 
Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm tài chính 2014 ngày 20/4/2015, Hội đồng 

quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu đã nhất trí chọn Công ty TNHH 
Dịch vụ - Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị 
kiểm toán độc lập có uy tín tại Việt Nam và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp 
phép kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho các tổ chức niêm yết thực hiện kiểm toán 
báo cáo tài chính năm 2015 theo đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty. 

2. Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 : 
 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu kính trình Đại hội đồng Cổ 
đông xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn 
vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính thường niên của Công ty với một 
số tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau : 

 

-  Yêu cầu bắt buộc: Là đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực 
hiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết.  

-  Kinh nghiệm: Là đơn vị có uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ tốt, tính 
chính xác cao trong ngành tư vấn kiểm toán; chi phí hợp lý, tiết kiệm. 

 
Kính trình. 

 
 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Trương Đức Hạnh 
 

 
 
 
 
 
 


