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TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2022 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty c ổ  phần Licogi 10

-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp sổ 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Co phần Licogi 10 đã được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua.
Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ danh sách các Công ty Kiểm toán đề xuất kiểm 

toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:
1. Yêu cầu đối với công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động họp pháp tại Việt Nam;
- Có kinh nghiệm, uy tín về chất lượng kiếm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiếm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp hợp lý với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán độc lập lựa chọn
Ban Kiểm soát đề xuất danh sách công ty đủ điều kiện theo quy định của phấp luật và 

phù họp yêu cầu kiểm toán của Công ty:
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA), có địa chỉ tại Tầng 15 Tòa nhà Center 

Building -  Hapulico Complex, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO, có địa chỉ tại Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, số 243A
Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn A& c, có địa chỉ tại số 02 Trường Sơn,
Phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE), có địa chỉ tại Tầng 11 Tòa 
nhà Sông Đà, 165 cầu  Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, có địa chỉ tại số  04 Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao HĐQT quyết định lựa chọn Công ty 
kiểm toán Báo cáo tài chính từ danh sách Công ty kiêm toán nêu trên. Trường hợp không 
thống nhất được với Công ty kiểm toán trong danh sách này về tiến độ và mức phí dịch vụ 
kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền và giao HĐQT lựa chọn một trong sô các Công ty kiêm toán 
khác có đủ điều kiện theo yêu cầu Công ty./.

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

Lê Thị Thanh Nội


