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Dự thảo
TỜ TRÌNH 

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo
tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương

 
 Kính trình:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Nhằm giúp cho việc công bố thông tin ra công chúng về tình hình tài chính
của Công ty được chính xác và minh bạch, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bảo
vệ thực vật 1 Trung ương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm
2022, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn
- Là đơn vị nằm trong danh sách công ty kiểm toán đủ điều kiện hành nghề

năm 2022; đồng thời nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính của các tổ chức
phát hành, tổ chức niêm yết và đăng ký giao dịch trên HNX năm 2022.

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức
nghề nghiệp, có trình độ, kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính. 

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm
toán theo yêu cầu của Công ty.

2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán
Sau quá trình hợp tác, Ban kiểm soát nhận thấy Công ty TNHH Hãng kiểm

toán AASC (AASC) đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nêu trên. Vậy Ban kiểm soát đề
xuất tiếp tục lựa chọn AASC để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công
ty. 

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