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 NGÂN HÀNG TMCP   

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội 

Mã số Doanh nghiệp: 0100112437  

(cấp đổi lần thứ 15 ngày 14/04/2022) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP  

KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ NĂM 2023 

 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các văn 

bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 (Thông tư 

39) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm toán độc lập đối 

với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thông tư số 

24/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 39; 

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam được thông qua hợp lệ theo Nghị quyết số 14/TN2021/NQ-

ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2021,  

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua 

việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc 

lập để soát xét Báo cáo tài chính quý II/2023, kiểm toán Báo cáo tài chính 

và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam năm 2023 đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Thông 

tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011, Thông tư số 24/2021/TT-

NHNN ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước và các văn bản sửa đổi, 

bổ sung/thay thế (nếu có) tại thời điểm thực hiện quyết định lựa chọn công 

ty kiểm toán độc lập, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp 
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luật, trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc 

lập sau: 

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; 

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; 

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam; 

- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 

 

 

 

 

 


