
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  13/TTr-BKS  

 Đồng Nai, ngày 14 tháng  4  năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

 (V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên 

và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021) 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hóa An 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Hóa An;  

Ban kiểm soát công ty Cổ Phần Hóa An kính trình Đại hội về việc Đại hội đồng 

cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo 

cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. 

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập. 

- Chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín trong nước Việt Nam trong số các công 

ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ 

chức phát hành, tổ chức niêm yết. 

- Đáp ứng được yêu cầu về tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý. 

2. Đề xuất công ty kiểm toán. 

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban Kiểm soát xin đề xuất các Công 

ty kiểm toán sau đây:  

a. Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn RSM Việt Nam 

Trụ sở chính: Lầu 5, Sai Gon 3 Building; 140 Nguyễn Văn Thủ; Phường Da 

Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

b. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 

Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 

Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Binh, TP.HCM 

3. Thông qua việc quyết định lựa chọn. 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát quyết định việc chọn một 

trong số các công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất tại Tờ trình này. 

Kính trình đại hội xem xét biểu quyết. 

  TM. BAN KIỂM SOÁT 
Nơi nhận: 

 - Như kính gửi 

- Lưu TLĐH 
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