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Đắk Nông, ngày      tháng  06  năm 2020          

TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 

của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính
công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường, kính
trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm
toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong
ba Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công
ty theo quy định của Pháp luật, cụ thể như sau:
         

STT Tên Công ty kiểm toán Địa chỉ liên hệ

1
Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn tài chính Kế
toán AFC

4 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao,
Quận 1, TP.HCM

2 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
40 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà
Nội

3
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế 
toán & Kiểm toán Phía Nam (AACS)

29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao,
Quận 1, TP.HCM

Các công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, và nằm trong danh sách
được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các tổ chức phát
hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

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

  Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
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