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Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

          CÔNG TY CỔ PHẦN SX & XNK LÂM SẢN SÀI GÒN 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật doanh nghiệp; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập 

khẩu Lâm sản Sài Gòn; 

Căn cứ tình hình thực hiện các hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính của Công 

ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn ba năm: 2019 – 2020 – 2021 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2022 thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của 

Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn như sau: 

1. Công ty đã tìm hiểu một số doanh nghiệp kiểm toán độc lập đủ điều kiện và 

chọn ra một số doanh nghiệp phù hợp nhất với tiêu chí của Công ty, chất lượng dịch vụ 

và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho tổ chức 

phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2021, bao gồm: 

+ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC) 

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn 

đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 tại Công ty CP SX & XNK Lâm 

sản Sài Gòn hoặc giao cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 

năm 2022 theo quy định. 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./. 
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