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TỜ TRÌNH 

Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020; 

– Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương. 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua 
việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022, như sau: 

1. Tiêu chí: 

- Là công ty kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm 
toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022; 

- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh 
doanh bất động sản, vật liệu xây dựng, tài chính, khoáng sản và đầu tư xây dựng; 

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán; 

- 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 và phạm vi kiểm toán. 

2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán: 

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc 
lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo các tiêu chí nêu trên để thực hiện kiểm 
toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty. 

 Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./. 
 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 CHỦ TỊCH  
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG 
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