
TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

Số: 06/ĐHĐCĐ-TTr 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 12  tháng 6 năm 2018

 

TỜ TRÌNH 
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 

Kính gửi:   ĐHĐCĐ TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CTCP 

‐ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
‐ Căn cứ điều lệ Tổng công ty Rau quả, nông sản – CTCP được đại hội đồng cổ 

đông lần đầu thông qua ngày 28/12/2015. 

 
Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều 

hành, tính minh bạc trong hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Rau quả Nông sản 
– CTCP, Ban Kiểm soát Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 
Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét và kiểm toán 
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 như sau: 

 

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa 
chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để 
thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công 
ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung 
cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn. 

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp 
tại Việt Nam, được chấp thuận kiểm toán doanh nghiệp có lợi ích công 
chúng, có kinh nghiệm, uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm 
toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT 
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Trưởng ban 

 

 

 

 

NGUYỄN MẠNH HOÀNG  

 


