
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG 

Số:   02 /2022/TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----------*****---------- 

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

(V/v: Lựa chon đơn vị soát xét BCT C 06 tháng đầu năm 2022  

và Kiểm toán tài chính năm 2022)  

 

Kính gửi:    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CTCP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG. 

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được Đại hội 

đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 07/05/2021; 

- Căn cứ quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2004 của Bộ tài chính ban hành quy 

chế lựa chọn Doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức 

niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán. 

- Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán đủ năng lực, đủ điều kiện kiểm toán báo cáo 

tài chính của Bộ tài chính ban hành năm 2022 

- Căn cứ báo giá soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài 

chính năm 2022 của 03 đơn vị kiểm toán. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng kính trình Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022 lựa chọn một trong 03 đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính 06 

tháng đầu năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm: 

1. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) : 60.000.000 đồng. 

2. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA)  : 70.000.000 đồng. 

3. Công ty TNHH kiểm toán ASNAF Việt Nam   : 80.000.000 đồng. 

Sau khi xem xét hồ sơ giới thiệu năng lực của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá 

Việt Nam (AVA) có địa chỉ tại số 03 BT2-KĐT Pháp Vân - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội. Đây 

là Công ty có đầy đủ các điều kiện, năng lực và là một trong những Công ty có trong danh sách của 

Bộ tài chính được phép kiểm toán báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp đã niêm yết cổ phiếu trên 

sàn giao dịch chứng khoán và có giá trị thấp nhất. 

Để đảm bảo tài liệu tài chính được minh bạch rõ ràng, đúng với qui định hiện hành của Nhà 

nước, HĐQT CTCP Thủy điện Sông Vàng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2022 xem xét lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) để soát xét 

Báo cáo tài chính 06 đầu năm 2022 và kiểm toán cho năm tài chính 2022. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. 

Trân trọng! 

                             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

            CHỦ TỊCH 
* Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu VP, HĐQT.  

 

      

 

 

 

        Lê Thái Hưng 
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