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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020 

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

    CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 
 

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số  68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng 

khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 

62/2010/QH12; 

- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được                        

sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 thông qua ngày 05/4/2019; 

- Căn cứ Quyết định số: 10/QĐ-HĐQT-TW25 ngày 24/4/2020 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2020 của Hội đồng Quản trị, 

Để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, sau khi tiếp xúc một số 

Công ty kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn là những đơn vị đáp ứng yêu cầu về hồ sơ pháp lý, 

năng lực chuyên môn theo pháp luật quy định, có uy tín, chuyên nghiệp và chi phí kiểm toán 

hợp lý, hiện đang kiểm toán cho các Công ty đã niêm yết trên Sàn chứng khoán. 

Với lý do trên, Ban kiểm soát kính trình đại hội về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài 

chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 trong năm 2020 phù hợp với các tiêu chí sau 

đây: 

1. Là một trong 4 Công ty kiểm toán quốc tế được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước 

chấp thuận việc kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết. 

2. Chi phí kiểm toán hợp lý. 

Ban kiểm soát kính trình đại hội xem xét và ủy quyền cho HĐQT Công ty được lựa chọn đơn 

vị phù hợp với các tiêu chí trên để kiểm toán Công ty trong năm tài chính 2020. 

Kính trình đại hội cho ý kiến và thông qua./. 

  TM. BAN KIỂM SOÁT 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

                 Trịnh Thị Minh 

 


