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CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN 
LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI 

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
------------------------------------- 

      
             Số      /TTr – HĐQT/2018   
                    

 
                  

  Hà nội, ngày      tháng  6 năm 2018 
 

TỜ TRÌNH 
V/v Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018  

 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại 
 

Để đáp ứng yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài 
chính 6 tháng đầu năm 2018 theo quy định. Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cung ứng 
Nhân lực Quốc tế và Thương mại kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc. 

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện Báo cáo Tài 
chính năm 2018 và soát xét Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2018 cho Công ty Cổ 
phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) là công ty TNHH kiểm toán 
CPA Việt Nam và giao cho Tổng Giám đốc thương thảo, ký hợp đồng với đơn vị kiểm 
toán. 

Trong trường hợp không thống nhất được với công ty TNHH kiểm toán CPA Việt 
Nam về nội dung hợp đồng, trong đó có tiến độ về mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ 
đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán còn lại 
trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính chấp thuận trong năm 
2018 để tiến hành kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo đúng luật 
định và giao cho Tổng giám đốc thương thảo các nội dung, ký hợp đồng với đơn vị kiểm 
toán này. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 
   
Xin trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 
- Các cổ đông 
- HĐQT, BKTNB 
- Lưu VP 

 

 

       

 

DỰ THẢO 


