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TỜ TRÌNH 
V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 

             Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông 

qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tràng An, 

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính 

minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tràng An, Hội đồng quản trị kính 

trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện 

việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau: 

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm 

toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính 

năm 2021 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung 

cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn. 

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm 

trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được 

Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; có kinh nghiệm kiểm toán tại Việt Nam; có uy tín 

về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./. 
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