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TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT 
ĐỀ XUẤT CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM TÀI CHÍNH 2016 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG 

 
Căn cứ vào: 

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long 

- Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long 
 
Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ và quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long 
và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long kính trình Đại 
hội cổ đông phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét báo cáo tài chính 
định kỳ của Công ty theo quy định pháp luật 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 2015. 
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động 

sản, sản xuất và đầu tư xây dựng. 
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 trên cơ sở xem xét các văn 

bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán. 
 

II. Đề xuất chọn công ty kiểm toán: 
 

Căn cứ Thông tư 70/2015/TT-BTC hướng dẫn về yêu cầu kiểm toán độc lập cho các công ty niêm yết, 
Ban Kiểm soát và Tiểu ban kiểm soát nội bộ của Hội đồng Quản trị đã mời ba công ty kiểm toán để gửi 
đề nghị kiểm toán cho năm tài chính 2016: 
 
(a) Ernst & Young 
(b) PricewaterhouseCoopers 
(c) KPMG 
 
Đề xuất đã được nhận được từ Ernst &Young và PricewaterhouseCoopers. 
 
Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên và đánh giá việc thực hiện công tác kiểm toán các năm qua, 
Ban kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua công ty kiểm toán sẽ được lựa 
chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Công ty như sau:  
 
(i) Năm 2015, theo ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị đã chọn Công ty Kiểm 

toán Ernst & Young là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2015. 
(ii) Qua quá trình làm việc và kiểm tra, Ban Kiểm soát nhận thấy Ernst & Young thực hiện dịch vụ 

kiểm toán đầy đủ, kịp thời, có chất lượng đáp ứng được các tiêu chí trên. 
 
Do đó, Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội tiếp tục chọn Công ty Kiểm toán Ernst & Younglà đơn vị kiểm 
toán cho năm tài chính 2016 với điều kiện rằng các giám đốc tham gia được thay đổi. 
 

Kính trình xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. 
THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT 

 

 
 

TRƯỞNG BAN 


