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   Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ2020                            TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020 
 

TỜ TRÌNH 
“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020” 

 
Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam. 

 

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ 

đông thường niên lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm đã được Bộ Tài chính 

và UBCK chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng 

khoán năm 2020 như sau: 

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị cung cấp dịch vụ Soát xét và Kiểm toán Báo cáo tài 

chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty đã được Ban kiểm 

soát xem xét hồ sơ năng lực và báo giá dịch vụ như sau: 

 Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (www.aasc.com.vn); 

 Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn UHY (www.uhy.vn); 

 Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh          

(AISC) (www.aisc.com.vn). 
 

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán 

theo danh sách nêu trên để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài 

chính năm và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty dựa trên các tiêu 

chuẩn về năng lực, uy tín về chất lượng kiểm toán, mức phí phù hợp và đảm bảo thời 

gian theo quy định. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

Trân trọng./. 

                                        
 TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
 

Nguyễn Xuân Khánh 
 


