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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  CAO SU VN 

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                   Số:       /TTr-BKS Bình Dương, ngày 24 tháng 02 năm 2023 

TỜ TRÌNH 

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An; 

Căn cứ danh sách tổ chức kiểm toán được Ủy ban kiểm toán nhà nước chấp thuận 

thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023. 

Sau khi xem xét hồ sơ năng lực của các đơn vị kiểm toán độc lập, để đảm bảo hoạt 

động của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An phù hợp với quy định của pháp luật hiện 

hành, Ban kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản 

trị Công ty, lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và 

kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 trong danh sách 04 Công ty kiểm toán sau đây: 

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC). 

2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC). 

3. Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF). 

4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC (MOORE 

AISC). 

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

                                                           TM. BAN KIỂM SOÁT 

                                                               TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận: 

- Các cổ đông;                                                                                  (đã ký)  
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ; 

- Đăng Web công ty;                                                                            Đặng Thị Dung 

- Lưu: VT, BKS Công ty. 


