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TỜ TRÌNH  
(V/v: lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2013) 

 

Kính gửi:   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP 
 

- Căn cứ luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP đã được Đại hội đồng cổ đông sáng 

lập thông qua.  

- Căn cứ yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty CP vận tải hóa dầu VP năm 

2013 

 

Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc công ty, Hội đồng quản trị đã xem xét thư 

chào cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của 03 Công ty kiểm toán là 

Công ty TNHH Kiểm toán VACO, Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam, Công 

ty TNHH kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế (IFC), Hội đồng quản trị nhận thấy 

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc Tế (IFC) là một trong những 

đơn vị kiểm toán hàng đầu được Bộ Tài chính và UBCK Nhà nước chấp thuận là tổ 

chức kiểm toán độc lập cho các tổ chức phát hành, niêm yết, các công ty đại 

chúng… . Ngoài ra giá phí dịch vụ đề xuất của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư 

vấn Tài chính Quốc Tế (IFC) thấp hơn các đơn vị còn lại. Do vậy, Hội đồng quản 

trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư 

vấn Tài chính Quốc Tế (IFC) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 

2013 cho Công ty CP vận tải hóa dầu VP.  

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định 
 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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