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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG 
KHOÁN BẢO MINH 

Số:        /2011-BMSC/BKS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tp Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng…. năm 2011 

 

TỜ TRÌNH  
ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 

 

Căn cứ: 
- Luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH10 ñược Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam 
thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ñược Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam 
thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- ðiều lệ Tổ chức và Hoạt ñộng của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ñã 

ñược ðại hội ñồng Cổ ñông của Công ty chứng khoán Bảo Minh thông qua ngày 26 

tháng 10 năm 2007. 
 

Thực hiện các nghĩa vụ ñược quy ñịnh tại ðiều lệ Công ty và các quy ñịnh của Pháp 
luật. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh kính trình ðại hội phê duyệt công ty 

kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của BMSC như sau: 

1. Các tiêu thức lựa chọn ñơn vị kiểm toán ñộc lập: 
- Là công ty hoạt ñộng hợp pháp tại Việt nam và ñược Ủy Ban Chứng khoán Nhà 

nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2011; 

- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty ñại chúng, công ty niêm yết và các tổ 
chức tài chính lớn ở Việt Nam; 

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán; 
- ðội ngũ kiểm toán viên có trình ñộ cao và nhiều kinh nghiệm; 

- ðáp ứng ñược yêu cầu của BMSC về phạm vi và tiến ñộ kiểm toán; 
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem 

xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán. 

2. ðề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán: 
- Dựa trên các tiêu chí trên, Ban kiểm soát ñề xuất  ñại hội ñồng cổ ñông ủy quyền  

cho Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong những ñơn vị kiểm toán sau :  

o Công ty kiểm toán AASC 
o Công ty kiểm toán PWC 

o Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 
Là nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán của BMSC trong năm 2011 . 

Kính trình ðại hội ñồng Cổ ñông thông qua! 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 
 

LÊ ANH TUẤN 


