Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

Số: 03/2020/TTr-HĐQT – NS3
TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
------------------Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG
CÔNG TY CP SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI
Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh
nước sạch số 3 Hà Nội và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị (trên cơ sở đề xuất của
Ban Kiểm toán nội bộ) kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm
toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty dựa vào các tiêu chí như sau:
−

−

Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2020;
Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại
chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;

−

Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

−

Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

−

Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem
xét và thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ
tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 phù hợp với tình hình
thực tế trong năm và đáp ứng các tiêu chí trên.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
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- Như trên;
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- Lưu thư ký công ty
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