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Ha Nt7i, ngày 06 tháng 5 nám 2021 

T TRiNH 
V/v phê duyt danh sách t chüc kim toán dirçrc chap thun thirc hin kim toán và 
soát xét cac báo cáo tài chinh näm 2021 cüa Tong cong ty Lap may Vit Nam - CTCP 

KInh g1ri: Dai  hi dng c dông thumg niên 11am 2021 
Tong cong ty Lap may Vit Nam - CTCP 

Can cir Lut doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17/6//2020 và các van bàn 
huóng dn thi hành; 

Can cir Lut kim toán dQc 1p s 67/2011/QH12 ngày 29/3/20 11 và các van 
bàn huàng dn thi hành; 

Can ci'r Diu i t6 chirc và hot dng cUa Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP; 

Can cü Thu mi cung cp djch vi kim toán Mo cáo tài chInh näm 2021 cüa 
Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP và Thu chào phi djch vi,i kim toán cUa các 
Cong ty kim toán AASC, A&C và AVA, 

Ban kim soát kInh trInh Di hi dng c dOng thu&ng niên näm 2021 xem xét 
phê duyt Danh sách th chirc kim toán duçic chip thuan thirc hin kim toán va soát 
xét các Báo cáo tài chInh ciia Tng cOng ty Lp may Vit Nam - CTCP cho näm tài 
chinh 2021, c11 th nhu sau: 

1. Các tiêu chI lira ch9n t churc kiêm toán dc 1p: 

- Là t chüc kim toán có uy tin, hoat dng ti Vit Nam, ntm trong danh sách 
t chirc kim toán duçc chap thun thrc hin kim toán cho dcrn vj có 1çi Ich cong 
chüng 11am 2021 do B Tài chinh cOng b& 

- T chfrc kim toán phài cO di ngfl Kim toán viên có trmnh d cao, có kinh 
nghim kim toán Báo cáo tài chmnh trong linh vi,rc xay 1p và các hott dng lien kk 

- T chirc kim toán có mirc phi djch vçi kim toán hqp l, canh  tranh, phü hc'p 
vi ni dung, phm vi, chit luqng và tin dQ kim toán. 

- T chirc kim toán không có xung dt v igi Ich khi cung cp dch vi kim 
toán cho Tng cOng ty Lp may Vit Nam - CTCP. 

2. Danh sách to chirc kim toán thrçrc chp thun: 

Dra trên các tiêu chI la ch9n nêu trén, Ban kim soát d xut và kiên nghj Dai 
hi dng c dOng: 

2.1. Phê duyt danh sách th chirc kim toán dugc ch.p thuan thirc hin kim 
toán và soát xét các báo cáo tài chInh nam 2021 cüa Tng cong ty, gm các th chLrc 
kim toán sau: 
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( Cong ty TNIF{H Hang kim toán AASC 

V' Cong ty TNHH Kim toán và Tu vn A&C 

V' Cong ty TNIHH Kim toán và Thm dj.nh giá Vit Nam (AVA) 

2.2. TJy quyn cho Hi dng quãn trj Tng cong ty tin hành các thu tiic cn 
thit theo quy djnh d 1%ra ch9n mt trong s6 các cong ty kim toán trong Danh sách 
nêu trên thuc hiên kim toán và soát xét các Báo cáo tài chInh cho nãm tài chInh 2021 
cüa Tng Cong ty Lp may Vit Nam - CTCP. 

Trân tr9ng kInh trIrih.I. 

No'i nhân:  
- Nhix trên; 
- Hi dng quãn trj; 
- Tng giám dôc; 
- Các KSV; 
- Liu BKS, VT. 

TM. BAN KffM SOAT 
TRIYNG BAN 

Nguyn Thj Thu Trang 
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