
TỜ TRÌNH 
V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính đã đƣợc kiểm toán năm 2021 

 

    Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên Công ty 30-4              

 

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020 /QH14 được Quốc hội nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ 

ngày 1/1/2021. 

Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 

- Căn cứ nghị định 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về của 

Luật chứng khoán . 

 -  Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc quy 

định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-

CP 

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc 

thông qua lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam 

Việt để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Hội đồng quản trị kính 

trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm 

toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt. 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, HĐQT, TCKT. 
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