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- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Nhân lực 

Quốc tế SOVILACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/8/2015, 

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 cổ 

phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021 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 như 

sau: 

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhân 

lực Quốc tế SOVILACO lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất 

của Ban kiểm soát để thực hiện việc Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty 

theo quy định của Pháp luật và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung 

cấp dịch vụ kiểm toán 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 năm 2021 được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp phép 

kiểm toán đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ Tài chính. 

3. Căn cứ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát đề xuất các công ty kiểm toán có tên 

sau: 

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía 

Nam (AASCS) 

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt 

(AASCN) 

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) 

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên. 
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