
 

 

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN (SAMCO) Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN   

 TP.  Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021  
của Công ty cổ phần vận tải biển Sài Gòn 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021,                                                                                                                             

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Biển Sài Gòn 

(“Công ty”); 
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải 

biển Sài Gòn. 

Theo nhiệm vụ được giao, năm 2020 Ban kiểm soát đã trình Đại hội đồng Cổ đông 

thông qua để Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực 
hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.  

Thông qua đánh giá, Ban Kiểm soát nhận thấy đơn vị kiểm toán được chọn đã thực 
hiện dịch vụ đúng thời gian, chất lượng đạt yêu cầu. 

Theo nhiệm vụ và quyền hạn quy định, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ 
đông thường niên năm 2021 thông qua việc giao Hội đồng quản trị quyết định tiếp tục lựa 

chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (là một trong những công ty kiểm toán 
được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công 

chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán) để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo 
cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải biển Sài Gòn. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- HĐQT, BKS Công ty; 
- Lưu VT, hồ sơ đại hội 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

Trưởng ban 

 

 

 

Đỗ Đức Tuấn 
 


