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TỜ TRÌNH- PROPOSAL  
Lựa chọn đơn vị kiểm tóan độc lập để kiểm tóan  

báo cáo tài chính năm 2011 
Selection Of Independent Auditors For Financial Statement  

In The Year 2011 
 

Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành công trình Đại hội cổ 
đông 03 đơn vị kiểm tóan được đề cử dưới đây để kiểm tóan báo cáo tài chính Công ty năm 
2011: 

BoD of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading J.S Company would like to 
propose three below auditing companies for auditing the Financial Statements of Company in 
the year 2011 

1. Công ty PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) 

2. Công ty Kiểm toán Ernst & Young 

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam   

 Nhận xét (Comment): 

Các đơn vị kiểm tóan trên là một trong số ít các công ty kiểm tóan độc lập đủ điều kiện 
được UBCKNN chấp thuận cho kiểm tóan các công ty niêm yết. 

The above auditing companies are one of a few independent auditing companies 
satisfied these conditions and approved by State Securities Commission  of Vietnam (SSC) 
about providing auditing service to Listing companies. 

Đề xuất: 

Hội đồng quản trị nhận thấy 03 đơn vị kiểm tóan trên đây đều có đủ hồ sơ pháp lý, 
năng lực chuyên môn theo pháp luật quy định vì vậy kính trình Đại hội cổ đông xem xét quyết 
định đồng ý ủy quyền HĐQT được chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm tóan trên  để kiểm tóan báo cáo 
tài chính năm 2011. 

BoD recognize that all three auditing companies has satisfied conditions, qualifications 
as the lawful regulations. Therefore, BoD would like GSM to consider and authorize BoD to 
select one of three above auditing companies for auditing the financial statements in the year 
2011. 
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