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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số :  37/ HĐQT  
                      

                             Đà Nẵng, ngày 07 tháng 04 năm 2016 

TTỜỜ  TTRRÌÌNNHH  
V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 

  Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dƣợc Trung ƣơng 3  

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã  

 hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 ; 

- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định  

 về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ; 

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 ; 

 Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 phù hợp 

 với các quy định của pháp luật hiện hành, Ban tổ chức họp Đại hội cổ đông 

 thường niên Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ 

 đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 

 năm 2016 như sau : 

 1.     Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 

 Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật; 

 Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề 

cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm 

bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính; 

 Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm 

toán do Công ty yêu cầu. 

  2.     Đề xuất : 

      Để công tác kiểm toán tài chính năm 2016 được thuận lợi, trên cơ sở 

 các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như trên, kính trình Đại 

 hội đồng cổ  đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán thỏa mãn tiêu 

 chí và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn  01 

 đơn vị kiểm toán phù hợp trong danh sách bao gồm: 

 Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Việt Nam. 

 Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam ( CPA Việt Nam). 

 Công ty TNHH kiểm toán AASC. 

 Trân trọng./. 
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- Lưu VT. 
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