
 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN  

FECON 

--------------------- 

Số:   01/2020/TTr-BKS.FECON 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------------- 

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2020 

TỜ TRÌNH  

V/v: Danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban 

hành ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Bộ Tài chính quy định về 

quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng; 

- Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán 

độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;  

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON ;  

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, 

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua danh sách 03 công 

ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2020 như sau: 
 

1. Công ty TNHH KPMG 

2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM 

3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC 

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số 

các đơn vị kiểm toán nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 

và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020. Trong trường hợp không thống nhất 

được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng Cổ 

đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán khác 

trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước để tiến hành kiểm toán các báo cáo trên theo quy định của pháp luật. 

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Phạm Thị Hồng Nhung 


