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T TRINH BI HQI BONG CO BONG 
V viêc lira chon don vi kim toán Báo cáo tài chInh nãm 2021 

KInh gth: D?i hOi ding c dông Tang Cong ty c phn Cong trInh Viettel. 

Can c Diu 1 Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel; 
Can c chic näng nhim vii cüa Ban Kim soát quy djnh t?i  Diu 1 th 

chc và hoat dOng cüa Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel, 
Ban kim soát kinh trInh Dai  hi dng c dông v vic Iira chçn dan vj 

kim toán Báo cáo tài chInh näm 2021 nhu sau: 
1. Yêu cu di vói dan vj kim toán 
- Là don vj kim toán du?c Uy ban chixng khoán Nba nuâc chp nh.n 

kim toán cho các Cong ty dai  chüng. 
- Là don vj kim toán có kinh nghim kim toán linh virc kinh doanh 

cüa Tóng Cong ty, có uy tin v chat krçing djch vii và dam bào thai gian kim 
toán, phi kim toán. 

2. Be xuât cüa Ban Kim soát 
Dua theo tiêu chI trên, Ban kMm soát d xut các cOng ty kim toãn sau: 
1. COng ty TNHH Deloitte Vit Nam 
2. COng ty TNHH Ernst & Young Vit Nam 
3. Cong ty TN}{H Hang kim toán AASC 
4. Cong ty TNHH Ki&m toán và thm djth giá Vit Nam 

Kinh dè nghj Di hOi  üy quyn cho HOi  dng quãn trj quy& djnh 1ra chQn 
mt Cong ty Kim toán trong danh sách các cong ty nOu trên theo c1 xut cüa 
Ban Kiémsoátvà giao TngGiám dc k kt.hcp dng djch viikim toán vàL 
COng ty Kim toán &rcYc ch9n d thrc hin kim toán ho.c soát xét Báo cáo tài 
chinh ban niên (6 tháng) và Báo cáo tài chInh nam 2021 cüa T6ng Cong ty theo 
quy djnh cüa pháp 1ut và quy ch nOi bO cüa Tng Cong ty. 

Kinh trInh Dai  hi xem xét thông qua.!. 
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