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TỜ TRÌNH 

Về việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn đơn vị soát xét 

Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của 

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 

đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021; 

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Đa 

Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ban hành lần 2 năm 2021;  

Căn cứ Văn bản số 1353/EVNGENCO1-TCKT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của 

Tổng công ty Phát điện 1 chỉ đạo Người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần 

Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về việc ký hợp đồng kiểm toán các năm 

2020-2021-2022 với Công ty TNHH KPMG. 

Sau khi xem xét, Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty TNHH KPMG là đơn vị 

kiểm toán đáp ứng đầy đủ tiêu chí thực hiện dịch vụ soát xét và kiểm toán tại Công ty 

cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, một số thông tin cụ thể Công ty 

TNHH KPMG như sau: 

- Tên doanh nghiệp là Công ty TNHH KPMG, Mã số doanh nghiệp 0100112042 

và được thành lập tại Việt Nam từ năm 1994.  

- Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán số 006/KDKT 

cấp lần đầu ngày 30 tháng 10 năm 2013, điều chỉnh lần 3 ngày 26 tháng 6 năm 2019 

do Bộ Tài chính cấp. 

- Là một trong 40 tổ chức kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện 

kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 tại Quyết định số 2141/QĐ-

BTC ngày 21 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính. 

Ngoài ra, Công ty TNHH KPMG là Công ty kiểm toán có uy tín, đã thực hiện 

kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - 

Đa Mi từ năm 2016 đến nay. Đội ngũ nhân sự của Công ty TNHH KPMG có kinh 

nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán Báo cáo tài chính. 
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Từ các cơ sở nêu trên, để thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên 

và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng 

cổ đông thông qua các nội dung sau: 

1. Lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên 

và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - 

Hàm Thuận - Đa Mi với phí cung cấp Dịch Vụ là 161.700.000 đồng, phí dịch vụ này 

đã bao gồm các khoản phụ phí (như chi phí đi lại, lưu trú, thông tin liên lạc, văn phòng 

phẩm) và thuế Giá Trị Gia Tăng (tạm tính 10%). Chi tiết được chỉ dẫn tại Văn bản số 

1353/EVNGENCO1-TCKT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Tổng công ty Phát điện 1. 

2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - 

Đa Mi triển khai thực hiện đầy đủ các thủ tục và ký kết hợp đồng soát xét Báo cáo tài 

chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH KPMG. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua./. 

  

                                      
Nơi nhận: TM. BAN KIỂM SOÁT 
- Như trên; 

- HĐQT; 

- BKS; 

- HCLĐ, TCKT; 

- Lưu: VT, BKS. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Dung 
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