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TỜ TRÌNH 

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 

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

Kính gửi:  Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 

(“Công ty”) và các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị   nh tr nh Đại hội đồng Cổ 

đông phê duyệt danh sách công ty  iểm toán thực hiện  iểm toán Báo cáo tài ch nh năm 2020 

của Công ty, tiêu ch  lựa chọn như sau: 

 Là công ty  iểm toán quốc tế hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban Chứng 

 hoán Nhà nước chấp thuận  iểm toán cho các công ty niêm yết năm 2020; 

 Có uy t n về chất lượng  iểm toán và có  inh nghiệm  iểm toán đối với các công ty đại 

chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài ch nh lớn tại Việt Nam; 

 Đội ngũ  iểm toán viên có tr nh độ cao và nhiều  inh nghiệm; 

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

 Có mức ph   iểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng  iểm toán. 

 Là đơn vị  iểm toán được chấp thuận bởi Asia Environmental Partners (AEP) nếu 

 hông nằm trong danh sách 4 công ty  iểm toán lớn (Big4). 

Trên cơ sở các tiêu ch  lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị   nh tr nh Đại hội đồng cổ đông xem 

xét và thông qua hai nội dung sau: 

1. Danh sách đơn vị dự  iến thực hiện  iểm toán Báo cáo tài ch nh năm 2020 của Công ty 

như sau: 

- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam); 

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; 

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc dưới đây: 

2.1. Lựa chọn đơn vị  iểm toán cho năm tài ch nh 2020 trong Danh sách nêu trên phù hợp 

với t nh h nh thực tế trong năm. 

2.2. Triển  hai hoặc giao Ban Tổng Giám đốc triển  hai các công việc, thủ tục cần thiết có 

liên quan để  ý  ết, thực hiện Hợp đồng dịch vụ với đơn vị  iểm toán được lựa chọn 

theo đúng quy định hiện hành. 

  

http://www.dnpcorp.vn/


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