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 TỜ TRÌNH  

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. 

 
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt may Việt Nam  

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành luật doanh nghiệp; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/06/2016, 

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo 

cáo tài chính năm 2017 của Tập đoàn như sau: 

1. Danh sách công ty kiểm toán đề xuất:  

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Đơn vị đang thực hiện kiểm toán Báo cáo tài 

chính của Tập đoàn Dệt may Việt Nam) 

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam 

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 

2. Kế hoạch triển khai: 

  Đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa 

chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 

2017 của Tập đoàn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy 

định hiện hành. 

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

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

 

Trần Quang Nghị  

 


		2017-06-19T13:36:32+0700
	Tập Đoàn Dệt May Việt Nam
	I am the author of this document




