
 

TỔNG CÔNG TY IDICO 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU IDICO 
 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Đồng nai,  ngày  15  tháng  11  năm 2021 

 
 

TỜ TRÌNH 
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 

 
 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 
và Phát triển Vật liệu IDICO 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu  

IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (sửa 
đổi, bổ sung lần 4 ngày 18/11/2016); 

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị 
điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty, 
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa 
chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 
2021 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO như 
sau: 

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 
Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO quyết định lựa chọn Công ty kiểm 
toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo quy 
định của Pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng với công ty kiểm 
toán được lựa chọn. 

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp 
pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều 
kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp niêm yết năm 2021 của Bộ Tài 
chính; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với 
chất lượng và phạm vi kiểm toán. 

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

  
 Nơi nhận:     
- Như trên;          
- Lưu VP, HĐQT. 

Trân trọng. 

 
  


