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TỜ TRÌNH  

 V/v  Thông qua việc lựa chọn đơn vị  soát xét, kiểm toán  

Báo cáo tài chính năm 2021 
 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCNVN 

Khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày  01/01/2021; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội đã 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội (Tổng công ty) kính trình 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua phương án lựa 

chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét, kiểm toán báo 

cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty như sau: 

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam 

2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt  

 

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn  01 

trong 02 công ty kiểm toán nêu trên để soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 

2021 của Tổng công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và đây là 

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

toán các công ty có lợi ích công chúng. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

Trân trọng ./. 

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

           CHỦ TỊCH  
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                   Nguyễn Song Hải 


