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TỜ TRÌNH 

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 7 tháng năm 2018. 

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông Công ty mẹ - Tập đoàn CNCSVN 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; 

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Ban tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt 

Nam - Công ty cổ phần (sau đây gọi là Ban tổ chức) kính trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính 7 

tháng năm 2018 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 7 tháng năm 2018 

của Tập đoàn như sau: 

1. Đề xuất lựa chọn một (01) trong năm (05) đơn vị kiểm toán thực hiện 

kiểm toán Báo cáo tài chính năm 7 tháng 2018 của Công ty mẹ và Báo cáo tài 

chính hợp nhất 7 tháng năm 2018 của Tập đoàn gồm: 

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; 

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA); 

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; 

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; 

- Công ty TNHH  Ernst & Young Việt Nam. 

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn lựa chọn Công ty kiểm toán 

cụ thể và thực hiện các thủ tục để ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán 

được lựa chọn theo quy định. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

Nơi nhận: 
- Quý Cổ đông; 

- Đại hội đồng cổ đông; 

- Lưu: VT, TCKT. 
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