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Ve vie kiêm toán �Ùe lp kiêm toán Báo cáo tài chính n�m 2021 
TO TRINH 

Kinh giri: �ai hÙi dông co dông thuòng niên n�m 2021 

Can cir Lut Doanh nghiÇp sô 59/2020/QH14 d� droc Quôc hÙi thông qua ngày 

17/06/2020: 

C�n cr Dicu lÇ Công ty co phân Càng ThË Nai �ã duoc sça dôi bô sung ngày 

30/06/2020. 

Ban kiem soát Công ty cô phân Càng ThË Nai kính trinh D¡i hÙi �ông cô dông xem 

xét, thông qua viçe lya chon don vi kiem toán báo cáo tài chính n�m 2021 cça Công ty 
nhu sau: 

1. Tieu thúe lya chon �o'n vË kiêm toán dÙc lp 
-Là don vË kiêm toán dÙc lp uy tin. duroc Uy ban chéng khoán nhà nuóc và BÙ tài 

chinh chap thun kiêm toán cho các công ty d¡i chúng. 
ILà don vË kiêm toán có dÙi ngk kiêm toán viÁn trung thuc, de cao d¡o dúc nghê 

nghiêp, có trinh dÙ cao, nhiêu kinh nghiÇm, nhàm �àm b£o ch¥t lugng kiÃn toán Báo cá 
tài chinh. 

-Chi phi kiêm toán hop lý, phù hãp vói nÙi dung, ph¡m vi và ti¿n �Ù kiêm toán do 
công ty ycu câu. 

2. De xuât 

Voi cáe tieu thrc lya chon nhu trên. HÙi �ông quàn trË �Á xuât �on vË kiêm toán: 

CCong ty TNHH Kiêm toán và Ké toán AAC 

Kinh urinh Dai hÙi cô �ông cháp thun üy quyèn cho HÙi dông quân tri Công ty lya 
chon don vi kim toán và giao cho Giám dôc Công ty ký hãp �ông cung c£p dËch vu 
kiem toan voi công ty kiêm toán d� durgc chon. 

Kinh trinh Dai hÙi �ông co dông xem xét biÁu quyêt thông qua./. 
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