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TỜ TRÌNH 

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2016 

 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 

       của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn, 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2010/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 của 

Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua; 

Để thực hiện việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính 

2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ 

hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2016 về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và 

soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 

Bắc Kạn như sau: 

1. Đề xuất về tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: 

Ban kiểm soát đề xuất với ĐHĐCĐ các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 

như sau: 

- Chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp 

thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh 

doanh chứng khoán; 

- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có năng lực, trình độ, nhiều kinh nghiệm 

kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán 

Việt Nam; 

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho 

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; 

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán 

và các điều kiện, mục tiêu phù hợp khác theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Khoáng sản 

Bắc Kạn. 



2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau: 

Với các tiêu chí lựa chọn nêu trên; Sau khi nghiên cứu hồ sơ năng lực của các 

Công ty Kiểm toán, Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

lựa chọn Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và 

soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 

Bắc Kạn. 

3. Kiến nghị của Ban kiểm soát: 

- Ban kiểm soát kiến nghị Đại hội Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc 

Công ty Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán 

với đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài 

chính 2016 của Công ty. 

Trên đây là ý kiến đề xuất và kiến nghị của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 

Khoáng sản Bắc Kạn về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và 

soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016. Kính trinh ĐHĐCĐ thường niên năm 

2016 của Công ty Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn xem xét và thông qua ./. 

Trân trọng cảm ơn ! 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ năm 2016 (Thông qua); 

- HĐQT, TGĐ Công ty; 

- Lưu: VT, BKS. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

             

 

 

   Vũ Gia Hạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 


