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TỜ TRÌNH 
V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 

 
 
           Kính gửi :  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 
     Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn   

 
 

Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị chủ động chọn lựa đơn vị kiểm toán độc 
lập với các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp, chi phí hợp lý… Hội đồng quản trị sau khi 
thống nhất với Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị 
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty như sau : 

Tên dơn vị :  Công ty TNHH Ki ểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (  ) 
    Là Công ty Thành viên của Tập đoàn Reanda International  

Địa chỉ  :  33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Tp.HCM      
Điện thoại  :  (8) 3999 00 91 ~ 97 
Email :  info@ vietvalues .com         Website   : www. vietvalues .com 
Đơn vị kiểm toán trên đã thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 

trong những năm qua và đảm bảo các điều kiện : 
1- Có tên trong danh sách công khai các công ty đủ điều kiện thực hiện kiểm toán do 

Hội Ki ểm toán hành nghề Việt Nam công khai; 
2- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho các tổ chức 

phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán. 
3- Có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán. 

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông. 
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