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Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khảo sát và Xây dựng - USCO
Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và
Xây dựng – USCO;
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO thông qua việc lựa chọn đơn vị
kiểm toán như sau:
I.

Tiêu thức lựa chọn Công ty Kiểm toán

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận
kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh
chứng khoán năm 2018;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty hoạt động trong lĩnh xây
dựng, tư vấn, đầu tư;
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.
II. Đề xuất của Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị đề xuất danh sách các công ty kiểm toán sau đây:
1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần
Khảo sát và Xây dựng – USCO xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO lựa chọn một trong các

Công ty kiểm toán nêu tại danh sách trên để kiểm toán cho Công ty năm tài chính
2018 theo đúng quy định của pháp luật.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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(ĐÃ KÝ)
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