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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG CUNG CẮP DỊCH vụ CHUYÊN MÔN 

Hợp đồng số 20-11-279
Kiểm toán các báo cáo tài chính tại nc)ày 31 tháng 12 năm 2021 của 

Công ty cổ phan CMC

Căn cứ theo Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 được Quốc hội 
khóa 11 ban hành và các luật, quy định có liên quan;

Căn cứ theo Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011;

Căn cứ theo Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;

Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 210 về Hợp đồng Kiểm toán;

Căn cứ vào nhu cầu, thỏa thuận và sự đồng ý của các bên liên quan.

Hợp đồng này được lập và ký kết vào ngày3/?tháng 6 năm 2021 giữa:

Bên A:
Tên Công ty Công ty cổ  phần CMC
Địa chỉ Lô B10 -  B11, Khu công nghiệp Thụy Vân, xã Thụy Vân,

Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 
Số điện thoại 84 210 3991706
Mã số thuế GTGT 2600106523
Đại diện bởi Nguyễn Quang Huy
Chức vụ Tổng Giám đốc

Bên B:

Tên 
Địa chỉ

Số điện thoại 
Số fax
Tài khoản số 

Tại
Mã Swift
Mã số thuế GTGT 
Đại diện bởi 
Chức vụ

CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM)
Tầng 18, Tháp Quốc tế Hoà Bình
106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận cầu Giấy,
TP.Hà Nội
84 24 3850 1686
84 24 3850 1688
0011004185213 (VND)
0011374185214 (USD)
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Sở Giao dịch
BFTWNVX
0101476557
Ông Lê Thể Việt
Phó Tổng Giám đốc
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HỢP ĐÒNG CUNG ỨNG DỊCH vụ  CHUYÊN MÔN 

Hợp đồng số 20-11-279
Kiểm toán các báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 

Công ty cổ phan CMC

Qua trao đổi bàn bạc, hai Bên đồng ý ký kết Hợp đồng với các nội dung như sau:

Điều 1: Nội dung Dịch vụ

■ Bên B thực hiện kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính cho năm 
kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo VAS của bên A;

■ Bên B thực hiện soát xét và phát hành báo cáo soát xét về báo cáo tài chính cho 6 tháng kết 
thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021 theo VAS của bên A;

Điều 2: Trách nhiệm của Bên B

Liên quan đến việc kiểm toán, Bên B sẽ:

2.1. Thực hiện cuộc kiểm toán và soát xét theo Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam, 
Chuẩn mực Việt Nam về công tác soát xét và các quy định và luật hiện hành tại Việt Nam.

2.2. Cung cấp các báo cáo kiểm toán và báo cáo soát xét bằng tiếng Việt cho Bên A sau khi 
hoàn thành công việc kiểm toán với số lượng 6 bản.

2.3 Thông báo cho Bên A về bất kỳ vấn đề gì có thể gây chậm trễ đến việc hoàn thành công 
việc, mở rộng phạm vi công việc hoặc thay đổi phí dịch vụ.

Điều 3: Trách nhiệm của Bên A

Liên quan đến việc kiểm toán, Bên A sẽ:

3.1. Tuân theo các quy định về ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo theo pháp luật.

3.2. Khóa sổ các tài khoản luật định phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Hệ thống Kế
toán Việt Nam ("VAS”) bao gồm sự ghi chép định kỳ các khoản dự phòng, trỉch trước, và dự
phòng do đánh giá lại theo qui định tại các chuẩn mực kế toán đúng thời hạn và trước khi
bắt đầu đợt kiểm toán cuối năm. Nếu các tài khoản luật định không được khóa sổ phù hợp 
với các chuẩn mực kế toán và dẫn đến nhiều lần điều chỉnh các tài khoản luật định vượt 
mức hợp lý, điều này sẽ dẫn đến một "thay đỗi về nội dung công việc” được quy định tại 
Điều 6.2 dưó’i đây.

3.3. Kịp thời cung cấp định kỳ cho Bên B các dũ’ liệu và thông tin cần thiết.

3.4. Hợp tác và hỗ trợ đầy đủ cho Bên B trong suốt quá trình công tác, bao gồm sự hỗ trợ từ các
phòng ban của Bên A chịu trách nhiệm về các giao dịch tài chính phát sinh.

3.5. Tuân thủ chặt chẽ tiến độ các công việc đã thống nhất, bao gồm việc khóa sổ các số liệu kế 
toán và sự chuẩn bị tiến độ của các công việc khác do Bên B yêu cầu.

3.6. Thanh toán phí dịch vụ cho Bên B như đã quy định ở Điều 6 của bản Hợp đồng này.
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HỢP ĐÒNG CUNG ỨNG DỊCH vụ  CHUYÊN MÔN 
Hợp đồng số 20-11-279

Kiểm toán các báo cáo tài chính tại ncjày 31 tháng 12 năm 2021 của 
Công ty cổ phần CMC

Điều 4: Bên A công nhận

4.1. Mục đích của việc kiểm toán

Mục đích của việc kiểm toán là phát hành Báo cáo Kiểm toán có đưa ra ý kiến về báo cáo tài 
chính. Bên B sẽ thực hiện cuộc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Những 
chuẩn mực này yêu cầu Bên B tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch 
và thực hiện cuộc kiểm toán để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chinh không còn 
chứa đựng các sai lệch trọng yểu. Kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục kiểm toán 
để thu thập các bằng chứng về các số liệu thông tin trình bày và công bố trên báo cáo tài 
chính. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm việc đánh 
giá rủi ro về việc báo cáo tài chính còn chứa đựng sai lệch trọng yếu do gian lận hoặc sai 
sót. Kiểm toán cũng baọ gồm việc đánh giá tính hợp lý của các chinh sách kế toán được áp 
dụng và các ước tính kế toán được lập bởi Ban Giám đốc cũng như là đánh giá về sự trình 
bày tổng thể báo cáo tài chính.

Các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam đòi hỏi Bên B có cơ sở hợp lý, nhưng không phải là 
tuyệt đối, để kết luận rằng báo cáo tài chính có tránh khỏi các sai phạm và sai sót trọng yếu 
do sơ suất hoặc cố tình hay không. Như vậy, một sai phạm hay sai sót trọng yếu vẫn có thể 
không bị phát hiện. Trong quá trình đánh giá rủi ro, Bên B xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ 
liên quan đến việc lập báo cáo tài chính của Công ty nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù 
hợp mà không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu và hiệu quả của hệ thống kiểm 
soát nội bộ của Công ty. Tuy nhiên bên B sẽ cung cấp một bức thư riêng, thư quản lý, đề 
cập đến những điểm yếu kém trọng yếu trong việc thiết kế hay thực hiện của hệ thống kiểm 
soát nội bộ liên quan đến việc lập báo cáo tài chính mà Bên B phát hiện trong quá trình kiểm 
toán.

Hơn nữa, một quá trình kiểm toán được thiết kế không nhằm phát hiện các sơ suất hay sai 
phạm không trọng yếu đối với báo cáo tài chinh. Tuy nhiên, Bên B sẽ thông báo cho Bên A 
bất kỳ sai phạm, sai sót, lỗi hay bất kỳ hành động bất hợp pháp nào mà Bên B phát hiện 
trong quá trình kiểm toán. Theo các chuẩn mực chuyên môn, trong các trường hợp bất 
thường mà Bên B không thể hoàn thành công việc kiểm toán hay không thể đưa ra ý kiến, 
Bên B có thể từ chối đưa ra ý kiến hoặc phát hành báo cáo đối với kết quả công việc kiểm 
toán.

4.2. Mục đích của việc kiểm toán
Mục tiêu của công tác soát xét báo cáo tài chính là giúp cho chúng tôi dựa trên cơ sở các 
thủ tục soát xét để đưa ra ý kiến kết luận là không (hoặc có) phát hiện ra các sự kiện trọng 
yếu nào làm cho kiểm toán viên cho rằng báo cáo tài chính đã không được lập phù hợp với 
VAS, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu. Công tác soát xét báo cáo tài chính không cung cấp 
tẩt cả các bằng chứng kiểm toán và cũng không đưa ra sự bảo đảm hợp lý như một cuộc 
kiểm toán báo cáo tài chính. Công việc soát xét của chúng tôi được thực hiện theo Chuẩn 
mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét số 2410 - Soát xét thông tin tài chính giữa niên 
độ do kiểm toán viên độc lập của đơn vị thực hiện.

4.3. Trách nhiệm đối với các báo cáo tài chính

Luật pháp Việt Nam quy định rằng Ban Giám đốc Bên A phải chịu trách nhiệm đối với việc 
lập và công bố các báo cáo tài chinh một cách trung thực và hợp lý, phù hợp với các chuẩn 
mực và hệ thống kế toán hiện hành cùng các quy định có liên quan. Bên B chịu trách nhiệm 
đối với việc xem xét và đưa ra ý kiến nhận xét về các báo cáo tài chính. Việc kiểm toán các 
báo cáo tài chính không miễn trừ trách nhiệm của Ban Giám đốc Bên A đối với báo cáo tài 
chính.

Ngoài ra, Ban Giám đốc Bên A chịu trách nhiệm đối với báo cáo tài chính và điều chỉnh các 
sai sót trọng yếu. Ban Giám đổc Bên A đồng thời chịu trách nhiệm đối với (i) hiệu quả của 
việc kiểm soát nội bộ trong báo cáo tài chính, (ii) phát hiện và đảm bảo rằng Bên A tuân thủ 
luật pháp và quy định hiện hành đối VỚI các hoạt động của mình, (iii) cung cấp đầy đủ cho 
Bên B các dữ liệu về tài chinh cùng với những thông tin liên quan khác cũng như thông tin 
về nhân sự thích hợp cho việc kiểm toán của Bên B.
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HỢP ĐÒNG CUNG ỨNG DỊCH vụ CHUYÊN MỒN 
Hợp đồng số 20-11 -279

Kiểm toán các báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 
Công ty cổ phần CMC

Theo các chuẩn mực kiểm toán được đề cập ở trên, Bên B sẽ làm việc cụ thể với Ban Giám 
đốc và nhân viên của Bên A về những giải trình được đưa ra trong báo cáo tài chính và hiệu 
quả của việc kiềm soát nội bộ. Những chuẩn mực đó đòi hỏi các thành viên Ban Giám đốc 
của Bên A cung cấp cho Bên B một thư giải trình về báo cáo tài chính và xác nhận rằng 
những ảnh hường mà các sai sót chưa được điều chỉnh, xét từng chi tiết một cũng như một 
cách tổng thể, hoàn toàn không có ảnh hường trọng yếu đối với báo cáo tài chinh nói chung.
Kểt quả của các thử nghiệm kiểm toán, những câu trả lời cho câu hỏi của Bên B và những 
giải trình bằng văn bản của Bên A tạo thành các bằng chứng mà Bên B có ý định sẽ sử 
dụng làm cơ sở để đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính. Vì những giải trình của Ban Giám 
đốc có tầm quan trọng đối với hiệu quả của công việc kiểm toán, Bên A đồng ý miễn trừ 
trách nhiệm và chi phí liên quan đến các dịch vụ theo Hợp đồng này cho Bên B nếu các sai 
sót xuất phát từ những giải trình chưa được đúng đắn của Ban Giám đốc Bên A.

Ban Giám đốc Bên A có trách nhiệm thông báo cho Bên B tất cả các cáo buộc liên quan đến 
sự sai lệch tài chính mà Ban Giám đốc nhận được, và cho phép Bên B được quyền thâm 
nhập nguồn thông tin đó một cách đầy đủ và kịp thời, bao gồm cả các thông tin điều tra từ 
nội bộ. Những cáo buộc liên quan đến sai lệch báo cáo tài chính bao gồm các thông tin về 
việc làm sai lệch tình hình tài chính bởi cấp quản lý lẫn nhân viên, sự biền thủ tài sản của 
cấp quản lý hay nhân viên, cố ý vô hiệu hóa hệ thống kiểm soát nội bộ, các bên liên quan có 
những can thiệp một cách không thích hợp lên những giao dịch với các bên Hên quan, việc 
lừa dối kiềm toán viên, hoặc những cáo buộc khác về hành vi vi phạm pháp luật hay gian lận 
có thể gây ra sai lệch trên báo cáo tài chính hay ảnh hưởng tới sự trình bày báo cáo của 
Bên A. Nếu Bên A giới hạn việc cung cấp những thông tin trên cho Bên B (do những lý do 
liên quan đến pháp lý), Ban Giám đốc Bên A phải ngay lập tức thông báo cho Bên B lý do 
mà những thông tin đó không được cung cấp cho Bên B. Bất kỳ thông tin nào thuộc loại này 
không được cung cấp cho Bên B đều được xem như là một giới hạn về phạm vi kiềm toán 
và có thể sẽ ảnh hưởng đến việc Bên B đưa ra ý kiến về báo cáo tài chinh của Bên A, thay 
đổi ý kiến kiểm toán của Bên B trên báo cáo, hoặc ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục thực 
hiện cuộc kiểm toán cho Bên A. Vì vậy, Bên B sẽ công bố việc giới hạn thông tin này đến 
Hội đồng Quản trị của Bên A.

4.4. Áp dụng luật hồi tố

Luật pháp Việt nam, kể cả luật về thuế là chưa hoàn chỉnh. Điều này đã và có thể sẽ đưa 
đến những thay đổi mang tính chất hồi tố trong báo cáo tài chính. Bên B sẽ nỗ lực tối đa để 
thông báo đến Bên A những thay đổi mang tính chất hồi tố có thể xảy ra trong khi lập báo 
cáo tài chính, tuy nhiên Bên B không thể đảm bảo sẽ nhận ra mọi thay đổi. Do vậy, một số 
rủi ro về điều chỉnh mang tính chất hồi tố trong tương lai đối với báo cáo tài chính là không 
tránh khỏi.

4.4. Dự phòng thuế

Phạm vi kiểm toán dựa trên việc Bẽn B thực hiện các thủ tục kiểm toán. Mục đích là nhằm 
đưa ra ý kiến về sự hợp lý của thông tin và số liệu được trình bày trên báo cáo tài chính. Do 
đó, việc kiểm toán không nhằm cung cấp sự đảm bảo rằng tẩt cả các khoản thuế đã được 
Bên A tính toán đúng và đầy đủ. Ban Giám đốc Bên A nên xem xét kỹ từng trường hợp thuế 
cụ thể và nên tìm kiếm sự hỗ trợ của các chuyên gia thuế liên quan đến rà soát thuế hoặc 
kiềm tra các hồ sơ và nghiệp vụ thuế. Khi Bên B được yêu cầu cung cấp dịch vụ soát 
xét/kiểm tra các vấn đề liên quan thuế, các dịch vụ này sẽ được cung cấp thông qua một thư 
thoản thuận khác.

ỉ 1
4.5. Sở hữu hồ sơ kiểm toán

iOS
Hồ sơ kiểm toán được lập gắn liền với công việc của Bên B là thuộc quyền sở hữu của Bên NÀ
B và tạo thành những thông tin được bảo mật và sẽ được Bên B lưu trữ theo các thủ tục và
chính sách của Bên B. Trong quá trình sở hữu Hồ sơ kiểm toán này, Bên B không được đơn Q
phương công bố bất cứ thông tin nào liên quan đến Báo Cáo Kiểm toán của Bên A, nếu
không có sự đồng ý của bên A.
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Tất cả các tài liệu chẳng hạn như (đây chỉ là một số ví dụ, không có nghĩa là một danh sách 
đầy đủ) giấy tờ làm việc, thư từ, biên bản ghi nhớ, ghi chép về các cuộc họp và các cuộc 
điện thoại, tính toán nháp, bản thống kê, vân vân... và bản sao của các tài liệu khác mà Bên 
B lập hoặc Bên B nhận được, như là người sở hữu chính hoặc là Bên B nhận được vì đang 
là đại diện cho Bên A, đều thuộc quyền sở hữu của Grant Thornton Việt Nam. Để tránh thắc 
mắc hoặc nghi ngờ Bên B không đòi quyền sở hữu đối với các tài liệu chẳng hạn như tài liệu 
chửng nhận quyền sở hữu, hóa đơn gốc và các chửng từ kế toán gốc khác, thông báo giảm 
thuế, chứng chỉ, vân vân... thuộc quyền sở hữu của Bên A nhưng Bên B có thể giữ các tài 
liệu này như là vật thế chấp trong trường hợp phí tư vẩn của Bên B không được thanh toán 
khi đã đến hạn.

4.6. Kiểm soát chất lượng

Các hồ sơ kiểm toán, bao gồm cả chứng từ và tài liệu điện tử, là tài sản của Bên B và là 
những thõng tin bí mật. Yêu cầu được xem xét bởi bên thử ba, bao gồm cả những bên 
được ủy quyền bởi Tòa án hay Cơ quan pháp luật đều phải được thảo luận và phê duyệt 
bởi Bên A.

Là thành viên cùa Grant Thornton International, Bên B chịu sự kiểm soát chất lượng ở mức 
độ khu vực và quốc tế. Là thành viên của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) và thành viên 
của Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam, Bên B cũng chịu sự soát xét độc lập trên 
phạm vi quốc tế và quốc gia. Trong các quá trình soát xét này, Bên B được yêu cầu cung 
cấp bát kỳ tài liệu nào thuộc sở hữu và trong quyền hạn của Bên B và hợp tác trong quá 
trình soát xét. Công việc Bên B thực hiện tại Bên A có thể được lựa chọn cho mục đích soát 
xét. Trong trường hợp đó, những người soát xét có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin liên 
quan.

4.7. Sử dụng thư điện tử và/hoặc internet

Để thực hiện kiểm toán, hai bên có thể cần trao đổi dữ liệu qua Internet. Bên A đồng ý cho 
Bên B sử dụng Internet và cụ thể là thư điện tử trong việc trao đổi dữ liệu trong việc kiểm 
toán. Bên B đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc được chấp nhận chung về bảo mật thông tin 
và phòng chống virus.

4.8. Trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo kiểm toán trên Báo giấy, 
Tạp chí, và Internet

Nếu Bên A có ý định công bố hoặc tái lập báo cáo tài chính dưới bất kỳ hình thức nào cùng 
với báo cáo của Bên B (hoặc đề cập đến Bên B dưới bất kỳ hình thức nào) trong một văn 
bản chứa đựng những thông tin khác, Bên A đồng ý cung cấp cho Bên B một bản thảo của 
văn bản đó đề Bên B đọc và góp ý trước khi in thành văn bản để gửi đi các nơi.

Nếu Bên A có ý định công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo kiểm toán 
bằng bản in cho người sử dụng. Bên B có thể sẽ xem xét việc trình bày báo cáo tài chính và 
báo cáo kiểm toán trên trang web của Bên A. Khi thông tin được trình bày trên Internet, việc 
bảo mật và kiểm soát thông tin trên trang web phải thuộc về trách nhiệm của Bên A để duy 
trì sự thống nhất của dữ liệu. Việc kiểm tra các thủ tục kiểm soát, việc trình bày báo cáo tài 
chỉnh và báo cáo kiểm toán của Bên A trên trang web nằm ngoài phạm vi kiểm toán báo 
cáo tài chính. Trách nhiệm của việc trình bày báo cáo tài chính trên trang web của Bên A là 
trách nhiệm cùa Ban Giám đốc Bên A.
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4.9. Công bố và sử dụng tên của Grant Thornton trong việc đệ trình ra công chúng

Nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản từ phía Bên B, Bên A sẽ không công bố bắt 
cứ tài liệu hay thông tin gì liên quan đến thoâ thuận này bao gồm một hoặc hai bên hoặc bẩt 
cứ sự tư vấn nào từ Grant Thornton Việt Nam và Bên A sẽ không dùng tên Grant Thornton 
và/hoặc tham chiếu hay đề cập đến việc Bên B là kiểm toán viên của Bên A khi đệ trình ra 
công chúng với bất cứ hình thức công bố nào bao gồm nội dung, thời gian và cách thức 
công bố, trừ trường hợp công bố thông tin theo luật định.

4.10. Công việc chuẩn bị và sự hợp tác

Trong quá trình lập kế hoạch, Bên B sẽ gửi cho Bên A Danh sách các thông tin yêu cầu cho 
công việc kiểm toán. Nhân viên của Bên A sẽ chuẩn bị đầy đủ chứng từ trước khi Bên B bắt 
đầu tiến hành việc xem xét, bao gồm bản đối chiếu và chi tiết cho các khoản mục trong báo 
cáo tài chính cùng với các chứng từ đi kèm. Trước khi bắt đầu tiến hành kiểm toán, bảng 
cân đối tài khoản cần được hoàn tất và nhân viên của Bên A cần chuẩn bị trước báo cáo tài 
chính bao gồm thông tin về chính sách kế toán của Bên A và thuyết minh báo cáo tài chính.

Bên B mong nhận được sự hợp tác từ phía nhân viên của Bên A và Bên B tin tưởng rằng 
họ sẽ cung cấp tất cả sổ sách và chứng từ kế toán và những thông tin khác liên quan đến 
công việc kiểm toán.

4.11. Marketing/Công bổ

Trong một số trường hợp, Bên B có thể công bố là đang hoặc đã là kiểm toán viên của Bên 
A. Trước khi cung cấp những thông tin này ra bên ngoài thi Bên B phải có sự chấp thuận 
của bên A. Ngoài ra, để tránh sự nghi ngờ, Bên B sẽ không công bố bất cứ thông tin bí mật 
nào của Bên A hoặc bất cứ nghiệp vụ cụ thể nào.

4.12. Trách nhiệm đối với các văn bản pháp lý

Mặc dù Công ty có thẻ yêu cầu Bên B đưa ra các nhận xét về các khía cạnh thương mại 
của một văn bản có tính pháp lý do các luật sư của Bên A thảo ra có liên quan đến việc 
thực hiện thỏa thuận này, để tránh hiểu lầm Bên B sẽ không tham gia soạn thảo và/hoặc lập 
các văn bàn này bởi vì Bên B tin tưởng rằng đây là công việc chuyên môn của các luật sư. 
Do đỏ, Bên B sẽ không chấp nhận bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào liên quan đến 
những tổn thất hay thiệt hại gây ra bởi những thiếu sót của các tài liệu này phát sinh từ việc 
soạn thảo, lập và hoàn thiện hoặc cách thức đưa vào sử dụng chúng.

4.13. Các hạn chế khác

Bên A sẽ yêu cầu Bên B bồi thường (nếu có) liên quan đến các Dịch vụ theo như Hợp Đồng 
này trong vòng 12 tháng kể từ ngày các dịch vụ được hoàn thành.

Bên A sẽ không yêu cầu bồi thường hoặc thưa kiện các công ty thành viên Grant Thornton 
khác hoặc các nhà thầu phụ, các thành viên, cổ đông, Giám đốc, nhân viên, Chủ phần hùn 
liên quan đến các dịch vụ được thực hiện. Bên A chỉ yêu cầu bồi thường hoặc thưa kiện đối 
với Bên B. Hạn chế này nhằm đảm bảo lợi ích của các công ty thành viên Grant Thornton 
khác và các nhân viên của Grant Thornton.

Điều 5: Thời gian

Tiếp theo việc thực hiện Hợp Đồng này, các Bên sẽ thỏa thuận thời gian bắt đầu và hoàn thành 
nghĩa vụ trong Hợp Đồng này. Các bên thừa nhận có nhiều yếu tố phát sinh trong quá trình kiểm 
toán có thể ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành công việc kiểm toán. Hai bên sẽ cùng làm việc để 
hoàn thành các điều khoản ghi trong hợp đồng này trong thời gian sớm nhất có thể được với thời 
gian dự kiến như sau:
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Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức Trước ngày 15 tháng 3 năm 2022
Phát hành báo cáo soát xét chính thức Trước ngày 12 tháng 8 năm 2021

Điều 6: Phí dịch vụ chuyên môn và phương thức thanh toán

6.1. Phí dịch vụ cho Bên B liên quan đển công việc được diễn giải ở trên là dựa trên trình độ của 
nhân viên và thời gian đòi hỏi để hoàn tất công việc.

6.2. Phí dịch vụ chuyên môn bao gồm theo đây được hiểu trên cơ sờ giả định là Bên A sê tuân
thủ các điều khoản trên. Nếu Bên B dành nhiều thời gian hơn so với yêu cầu do Bên A
không tuân thủ những điều khoản trên, và dẫn tới một "sự thay đổi về nội dung công việc” 
của hợp đồng. Sự thay đỗi về nội dung công việc này sẽ được giải quyết như sau:

Bên B sẽ thông báo cho nhân viên phụ trách của Bên A các điều kiện của Hợp đồng dẫn 
đến sự cần thiết cho việc thay đổi nêu trên. Khoản tiền phụ trội sẽ được Bên A và Bên B 
thỏa thuận dựa trên thời gian làm việc và các chi phí phát sinh thêm.

6.3. Phí dịch vụ cho các công việc nêu trên là:

Phí dịch vụ này đã bao gồm các phụ phí nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo thuế 
suất hiện hành (10%).

6.4. Phí dịch vụ chuyên môn theo Hợp đồng này sẽ được thanh toán theo tiến độ sau:

Phí soát xét:
Khi bắt đầu tiến hành công việc soát xét 50%
Khi phát hành báo cáo soát xét chính thức 50%

Phí kiểm toán
Khi bắt đầu tiến hành công việc kiểm toán cuối năm 50%
Khi phát hành báo cáo kiểm toán chính thức 50%

Nếu việc hoàn thành công tác kiểm toán bị chậm trê do việc cung cấp thông tin từ phía Công 
ty không được đầy đủ hoặc do những vấn đề không được giải quyết nằm ngoài tầm kiểm 
soát của Bên B, trong khi chúng tôi đã gần như hoàn thành tất cả các công việc kiểm toán 
có thể thực hiện được, thì khoản phí này sẽ đáo hạn và cần được thanh toán.

Để tạo thuận lợi cho việc chuẩn bj thanh toán, Bên B sẽ gửi hoá đơn một tuần trước ngày 
thanh toán để tạo thuận lợi cho Công ty sắp xếp thanh toán theo như kế hoạch được đề cập 
như trên.

Bên B có quyền trì hoãn việc bắt đầu thực hiện kiểm toán nếu hoá đơn đầu tiên không được 
thanh toán theo như lịch thanh toán trên. Bên B cũng có quyền giữ lại báo cáo kiểm toán 
nếu toàn bộ các hoá đơn chưa được thanh toán theo lịch thanh toán nói trên.

6.5. Mức phí nêu tại Điều 6.3 chỉ được giới hạn cho các dịch vụ nêu trên.

6.6. Các dịch vụ khác Bên B được yêu cầu cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch
vụ về tuân thủ và tư vấn thuế, thiết kế và quản lý hệ thống và việc thực hiện rà soát lại và tư
vấn về các hoạt động, v.v... sẽ được đề cập đến ờ một hợp đồng khác.
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6.7. Bên A sẽ thanh toán chi phí dịch vụ bằng chuyển khoản vào tài khoản của Bên B (như được 
đề cập ở phần trên) trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy báo thanh toán của Bên 
B.

Điều 7: Thời hạn của Hợp đồng

7.1. Hợp Đồng này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày hai Bên cùng ký kết đến thời điểm sớm hơn 
của ngày nào mà Bên B cung cấp cho Bên A báo cáo kiểm toán bằng tiếng Anh vả tiếng Việt 
và Bên A đã thanh toán đầy đủ Phí Dịch Vụ Chuyên Môn cho Bên B, hoặc ngày phát sinh 
các vấn đề được nêu trong Điều khoản 8, hoặc ngày biên bản thanh lý hợp đồng được ký.

7.2. Điều khoản 4 và 9 vẫn giữ nguyên giá trị ngay cả khi Hợp Đồng này kết thúc.

Điều 8: Hủy Hợp đồng/Quyền chấm dứt thỏa thuận

Vì những hoàn cảnh không mong đợi có thể xảy ra, Bên B có thễ quyết định không đưa ra báo cáo
hoặc không hoàn thành cuộc kiểm toán. Nếu vl hoàn cảnh bắt buộc, dựa theo xét đoán nghè
nghiệp, Bên B có thể chấm dứt thỏa thuận kiểm toán trước khi hoàn tất. Tất cả các chi phí phát
sinh cho tới thời điểm chấm dứt thoả thuận sẽ được tính cho Bên A.

Điều 9: Điều khoản giới hạn

9.1 Bên B sẽ đảm nhiệm những dịch vụ mà Bên B cung cấp theo như thoả thuận bằng những 
chuẩn mực và dịch vụ chuyên nghiệp thích hợp. Trách nhiệm của Bên B cho những dịch vụ 
đó sẽ chỉ bao gồm những giai đoạn mà Bên B đã kiểm toán và sẽ không mở rộng ra những 
giai đoạn sau mà Bên B không cam kết kiểm toán.

9.2 Giới hạn: Bên A đồng ý rằng trách nhiệm cao nhất của Bên B đốl VỚI bất kỳ khoản lỗ hay 
thiệt hại nào mà Bên A phải gánh chịu (dù trực tiếp, gián tiếp hay hậu quả) cũng như các vụ 
kiện phát sinh có liên quan đến Hợp Đồng này sẽ chỉ giới hạn trong khoản phí chuyên môn 
mà Bên B nhận được tương ứng với phần dịch vụ.

9.3 Miễn trách nhiệm: Bên A đồng ý rằng Bên B sẽ không chịu trách nhiệm hay không có nghĩa 
vụ đối với Bên A về bất cứ tổn thất, chi phl, thiệt hại nào nếu các thông tin tài liệu cho dịch 
vụ được thực hiện trong Hợp Đồng này bị các bên khác cung cấp bị thiếu, từ chối, che đậy 
hoặc cung cấp thông tin không đủng hay không chính xác, hoặc giải trình sal cho Bên B.

9.4 Sự tin cậy của bên thứ ba: Bên B không có nghĩa vụ đối VỚI bất cứ bên nào có liên quan đển 
báo cáo kiểm toán hay bất cứ sự tin cậy nào vào các báo cáo này ngoại trừ trong trường 
hợp được pháp luật quy định (và trong trường hợp đó, còn tùy thuộc vào điều khoản giới 
hạn trong Điều khoản 9.1).

9.5 Hợp đồng này chỉ dành cho những dịch vụ được mô tả cụ thể trong đây. Ngoài ra Bên A sẽ 
phải trả cho Bên B những chi phí về thời gian mà Bên B đã bỏ ra cho những vấn đề tranh 
chấp, kiện tụng phát sinh liên quan đến dịch vụ cung cấp trong thư do chủ quan của Bên A 
mà ko phải do sai sót trong báo cáo kiểm toán của Bên B, như chi phí cho thời gian hầu tòa, 
phí bằng chứng, hoặc phí tư vấn về tranh chấp kiện tụng, phí trọng tài, phí phát sinh do 
những quy định của nhà nước hoặc phí do Bên A yêu cầu thay đổi kiểm toán viên do bên A 
tự động thực hiện, ko trao đổi với bên B và không phải do lỗi của bên B. Những phl này sẽ 
được trả riêng và theo các mức phí tiêu chuẩn của Bên B.

Điều 10: Giải trình và bảo đảm

Mỗi bên giải trình, đảm bảo và cam kết với bên kia như sau:

10.1 Mỗi bên là một công ty đang hiện hữu, được thành lập hợp pháp, có đầy đủ quyền hạn thực 
hiện công việc kinh doanh như đang thực hiện, ký kết và thực hiện nghĩa vụ của minh theo 
Hợp đồng này, và tuân theo mọi yêu cầu quan trọng theo luật định cũng như các yêu cầu 
khác liên quan đến công việc kinh doanh.

10.2 Mỗi bên có đầy đủ thẩm quyền và quyền hạn ký kết và thực hiện Hợp đồng này.
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Công ty Grant Thornton Việt Nam và Công ty Grant Thornton International không đưa ra bất cứ 
một bảo đảm nào hoặc không ngầm định rằng Bên B sẽ thành công trong việc hoàn thành bất cứ 
thỏa thuận dịch vụ nào đòi hỏi có sự chấp thuận của một bên thứ ba. Trong khi chính sách của 
Bên B là không chấp nhận tiến hành các công việc mà Bên B không tin tưởng rằng Bên B có thể 
hoàn thành một cách hợp lý, điều này không thể được bảo đảm. Do đó Bên B sẽ không chịu trách 
nhiệm trong trường hợp có phát sinh lỗ hoặc thiệt hại do việc Bên B không thành công trong việc 
hoàn thành thỏa thuận dịch vụ.

Điều 11: Bảo mật

Bên B tuân thủ chuẩn mực chuyên môn về tính bảo mật và giữ các thông tin liên quan đến Bên A 
được cung cấp cho Bên B bởi Công ty hoặc đại diện của Công ty Bên A ("Thông tin Khách hàng") 
được qui định bởi Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, mục 140 ban hành bởi Liên đoàn Kế toán 
Quồc te IFAC.

Các bên có thể sử dụng các phương tiện điện tử để trao đổi hoặc gửi thông tin, và như vậy sẽ 
không có cấu thành bất kì sự vi phạm về nghĩa vụ bảo mật.

Trừ khi bị cấm bởi luật pháp áp dụng, Bên B có thể thuyết minh thông tin của khách hàng cho các 
công ty Grant Thornton thành viên hoặc nhân viên nhằm tạo điều kiện thực hiện dịch vụ, phù hợp 
với các yêu cầu quy định, để kiểm tra các sự mâu thuẫn, về chất lượng, quản lý rủi ro hoặc các 
mục đlch kể toán tài chính.

Bên A đồng ý rằng, nếu cơ quan quản lý hoặc chính phủ chịu trách nhiệm giám sát kiểm toán viên 
yêu cầu Bên B cung cấp thông tin hoặc chứng từ trong hồ sơ của Bên B, bao gồm các giấy tờ làm 
việc của Bên B hoặc các sản phẩm công việc khác, Bên B có thể sẽ cung cấp các tài liệu cho họ. 
Ngoại trừ trường hợp bị cấm bởi luật pháp, Bên B sẽ thông báo cho Bên A về các yêu cầu đó.

Công ty sẽ yêu cầu tất cả các công ty con và chi nhánh nước ngoài được bao gồm trong báo cáo 
tài chính hợp nhất của mình cho phép, đến mức tối đa theo luật pháp áp dụng, nhằm phù hợp VỚI 
các yêu cầu của cơ quan quản lý hoặc chính phủ về việc cung cấp chứng từ và thông tin của một 
doanh nghiệp kế toán nước ngoài, cá nhân có liên quan hoặc người sở hữu, kiểm soát thu thập 
được từ việc thực hiện các Dịch vụ bởi công ty hoặc cá nhân đó.

Điều 12: Bảo mật dữ liệu

Bên B có thể thu thập, sử dụng, chuyển đổi, lưu trữ hoặc nếu thông qua quá trình (gọi chung là 
"Quy trình”) Thông tin khách hàng có thể được liên kết với các cá nhân cụ thể (“Thông tin Cá 
nhân”). Bên B có thể xử lý Thông tin Cá nhân trong các phạm vi lãnh thổ khác nhau mà Bên B 
hoặc các công ty Grant Thornton thành viên đang hoạt động (như được liệt kê tại website 
www.gt.com). Bên B sẽ xử lý Thông tin Cá nhân phù hợp với quy định luật pháp hiện hành và các 
quy định chuyên môn. Bên B sẽ yêu cầu bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ mà xử lý dữ liệu cá nhân đại 
diện cho Bên B phải tuân thủ các yêu cầu đó.

Bên A đảm bảo rằng Bên A có quyền cung cấp các Thông tin Cá nhân cho Bên B để Bên B thực 
hiện dịch vụ và các Thông tin Cá nhân cung cấp cho Bên B đã được xử lý theo pháp luật hiện 
hành.

Điều 13: Thông báo

Mọi thông báo, đồng ý, ủy quyền, thông tin liên lạc, thông báo hủy hay chấp thũặn theo yêu cầu 
của Hợp đồng này sẽ có hiệu lực khi: (i) được lập thành văn bản và gửi thư bảo đảm có ký nhận, 
theo địa chỉ của bên sẽ được thông báo, hay (ii) chuyển bằng fax đến bên sẽ được thông báo và 
gửi thư xác nhận lại sau đó, theo địa chỉ được đề cập ở phần trên của Hợp đồng này hay tại địa 
chỉ khác mà bên được thông báo sau đó có yêu cầu bằng văn bản; hay (iii) chuyển thư tay đến 
cán bộ hay Giám đốc của bên được thông báo, và được cán bộ này ký nhận bằng văn bản.
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Điều 14: Hiệu lực của điều khoản

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng này bị xem là trái luật pháp hoặc vô hiệu toàn bộ hay 
từng phần theo bất kỳ luật áp dụng nào, thì điều khoản đó được xem như tách khỏi hoàn toàn với 
Hợp đồng này và Hợp đồng này sẽ được diễn giải và hiểu theo nghĩa như thể là điều khoản này 
không phải là một phần tạo thành của Hợp đồng này và các điều khoản còn lại cùa hợp đồng vẫn 
giữ nguyên giá trị và hiệu lực mà không bị ảnh hưởng bởi điều khoản đó.

Điều 15: Trường hợp bất khả kháng

Không có bện nào phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình 
theo Hợp đồng này nếu sự chậm trễ hoặc không thực hiện đó xuất phát từ việc đinh công, thiên tai 
hoặc bạo loạn, can thiệp từ phía chính quyền tư pháp hoặc quân sự, từ việc thực hiện các quy 
định và quyết định pháp luật, bao gồm các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc điều khiển, quản 
lý của các bên.

Điều 16: Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng

Thỏa thuận dịch vụ này được điều chỉnh và giải thích thẹo pháp luật Việt Nam.
Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết các tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này thông qua 
thương lượng và hòa giải một cách thiện chí. Trong trường hợp các tranh chấp không thể được 
giải quyết qua thảo luận và đàm phản trong vòng 45 ngày kể từ khi một bên nêu vấn đề cho bên 
kia, vụ việc sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương 
Mại và Công nghiệp Việt Nam theo nguyên tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài này.

Nơi phân xử sẽ là Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí 
Minh.

Phán quyết Trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng. Các bên liên quan phải tuân thủ và thi hành và 
bên thua kiện sẽ chịu tất cả các khoản chi phí có liên quan.

Điều 17: Mối quan hệ với công ty

Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam là thành viên của Grant Thornton International. Đề cập 
đến Grant Thornton có nghĩa là Grant Thornton International hoặc là các công ty thành viên. Grant 
Thornton International và các công ty thành viên không phải là công ty chủ phần hùn đa quốc gia. 
Các dịch vụ được cung cấp một cách độc lập bởi các công ty thành viên. Bên B có thể có hợp 
đồng phụ tư vẩn dịch vụ với công ty Grant Thornton khác, có thề thỏa thuận trực tiếp với Bên A. 
Ngược lại, Bên B có thể đơn phương chịu trách nhiệm về báo cáo với bên A, kiểm soát việc thực 
hiện kiểm toán và nghĩa vụ với Bên A.

Điều 18: Dịch vụ

Nểu bất kỳ lúc nào Bên A muốn thảo luận với Bên B về việc nâng cao chất lượng dịch vụ của Bên 
B, hoặc Công ty không hài lòng về dịch vụ của Bên B, xin Bên A thông báo cho Bên B biết thông 
qua Ông Nguyễn Chí Trung -  Tồng Giám đốc.

Bên B cam kểt bất kỳ ý kiến khiếu nại nào sẽ xem xét một cách nghiêm túc và kịp thời và sẽ làm 
mọi việc có thể để giải thích cho Bên A. Nếu như Bên B đã cung cấp một dịch vụ mà Bên A không 
hoàn toàn thỏa mãn, Bên B sẽ nỗ lực làm mọi việc có thể một cách hợp lý để hiệu chỉnh.
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Điều 19: Tính toàn thể

Hợp đồng này được lập trên cơ sở thỏa thuận tổng thể giữa các bên có liên quan đến những vấn 
đề dịch vụ và các vấn đề khác, bao gồm bất kỳ thỏa thuận bảo mật nào được ký trước đó.

Cả hai bên có thể thực hiện Hợp đồng này (và sửa đỗi nó) bằng phương tiện điện tử và mỗi bên 
có thể ký một bản sao khác nhau của cùng một tài liệu. Cả hai bên phải thoả thuận bằng văn bản 
để sửa đổi hợp đồng này.

Đại diện Bên A cho rằng người ký Hợp đồng này thay mặt cho Bên A có thẩm quyền để thực hiện 
nó và để ràng buộc Bên A và các chi nhánh hoặc bên liên quan khác của Bên A thực hiện với các 
điều khoản trong hợp đồng.

Không ai trong số các bên có thể chuyển nhượng bất kỳ quyền lợi, nghĩa vụ hoặc yêu cầu theo 
thõa thuận này.

Nếu bất kỳ điều khoản của Hợp đồng này (toàn bộ hoặc một phần) được tổ chức là bất hợp pháp, 
không hợp lệ hoặc không thể thực thi, các quy định khác sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Trước sự chứng kiến của các bên, Hợp đồng này được lập thành (3) ba bản tiếng Việt, bên A lưu 
một (1) bản, bên B lưu hai (2) bản. Hal bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ Hợp đồng 
này.

(Lê Thế Việt được uỷ quyền ký thay cho, Nguyễn Chí Trung, Tổng Giám đốc của Công ty TNHH 
Grant Thornton (Việt Nam) theo Thư uỷ quyển ngày 1 tháng ĩ  năm 2019.)

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Tổng Giám đốc 
Ngày3ớtháng 6 năm 2021
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