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TỜ TRÌNH
“Về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021”
Kính trình: - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.
Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công
Nghiệp – Thương Mại Củ Chi (CIDICO);
Việc lựa chọn Công ty kiểm toán của Công ty niêm yết phải do Đại hội đồng Cổ
đông thường niên quyết định và thỏa mãn các điều kiện sau:
- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức
niêm yết;
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có uy tín để tăng cường mức độ tín
nhiệm, cũng như sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của CIDICO;
- Tư vấn, hỗ trợ CIDICO trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán, cũng như công việc
hạch toán kế toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý.
Nhằm lựa chọn Công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Ban kiểm soát kính
trình trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong
các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho CIDICO
theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2021:
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.
(Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, P.13, Quận 5, TP.HCM; Website: www.vietvalues.com)
- Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM -AISC
(Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TPHCM; Website: www.aisc.com.vn)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
(Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM; Website: www.ac.com.vn)
Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận.
Trân trọng kính trình!
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