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TO TRINH BA! HQI BONG CO BONG 
V vic lura chon don vi kim toán Báo cáo tài chInh näm 2022 

KInh giri: Dti hi dng c dong Tng Cong ty c phn Cong trinh Viettel. 

Can cir Diu i Tong Cong ty c phân Cong trInh Viettel; 
Cn cir chirc nãng nhim vii cüa Ban Kim soát quy djnh tai  Diu 1 th 

chtrc và boat  dng cüa Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel, 
Ban kim soát kInh trInh Dai  hi dng c dông v vic 1ira ch9n don vj 

kim toán Báo cáo tài chinh näm 2022 nhu sau: 
1. Yêu cu di vói don vi  kiêm toán 
- Là don vi kim toán duqc Uy ban chrng khoán Nhà nisOc chap nhn 

kim toán cho don vj có lçii Ich cong chüng thuc linh vrc chimg khoán näm 
2022. 

- Là don vj kim toán có kinh nghim kim toán 1mb vrc kinh doanh 
cüa Tng Cong ty, có uy tin v cht luçmg djch vii và dam bào thai gian kim 

toán, phi kim toán. 

2. B xut cüa Ban Kim soát 
Dira theo tiêu chI trên, Ban kim soát d xut các cong ty kiêm toán sau: 
1. Cong ty TNI-H-I Hang kim toán AASC 

2. Cong ty TNHH Kiêm toán và Thm djnh giá Vit Nam (AVA) 

3. Cong ty TNHH Kiêm toán và tu vn LJT-IY 
4. Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam 

KInh d nghj Dai  hi üy quyn cho Hi dng quàn trj quyêt djnh 1ra chçn 
mt Cong ty Kim toán trong danh sách các cong ty nêu trên theo d xuât cüa 
Ban Kim soát và giao Tng Giám dc k kt hçp dông djch vii kiêm toán vi 
Cong ty Kim toán ducic ch9n d thirc hin kim toán hoc soát xét Báo cáo tài 
chInh ban niên (6 tháng) và Báo cáo tài chInh näm 2022 ci:ia Tong Cong ty theo 
quy djnh cüa pháp 1u.t và quy ch ni b cüa Tong Cong ty. 

Kinh trInh Dai  hi xem xét thông qua.!. 
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