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TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021”
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam trình Đại hội đồng cổ
đông 03 đơn vị kiểm toán được đề cử dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty
năm 2021:
1. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM
Deloitte Việt Nam là một nhánh của Deloitte toàn cầu, là Công ty kiểm toán và tư
vấn đầu tiên tại Việt Nam được thành lập từ năm 1991, một trong 04 tổ chức cung cấp dịch
vụ kiểm toán chuyên nghiệp lớn nhất trên thế giới. Dưới sự giúp đỡ và trao đổi về kỹ thuật,
nhân lực với các thành viên Deloitte khác trên toàn khu vực, Deloitte Việt Nam luôn là một
trong những công ty kiểm toán độc lập hàng đầu của Việt Nam, cung cấp các dịch vụ cho
khách hàng với chất lượng cao và có uy tín.
Deloitte Việt Nam đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty Thiên Nam trong
năm 2018 và luôn hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty.
2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là một trong các Công ty kiểm toán độc
lập hàng đầu của ngành kiểm toán Việt Nam và là Công ty đầu tiên của Bộ Tài chính. Hiện
nay A&C là thành viên chính thức của Tập đoàn Kiểm toán quốc tế Baker Tilly
International, một trong tám Tập đoàn kiểm toán lớn trên thế giới.
Trong nhiều năm qua A&C đã phát triển mạng lưới các chi nhánh tại các trung tâm
kinh tế lớn trong nước. A&C đã và đang phục vụ hơn 1.500 khách hàng hoạt động trong
nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau và đã xây dựng được lòng tin và sự hài lòng của
khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo trong và ngoài nước, luôn tuân
thủ đạo đức nghề nghiệp và cung cấp dịch vụ với chất lượng cao và uy tín.
A&C đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty Thiên Nam trong năm 2019, 2020
và luôn hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty.
3. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM
Ernst & Young là một trong những công ty hàng đầu thế giới cung cấp các dịch vụ
kiểm toán, thuế và tư vấn thuế, tư vấn doanh nghiệp và tư vấn giao dịch tài chính. Ernst &
Young Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đầu tiên trong lĩnh vực kiểm toán
và tư vấn được cấp giấy phép thành lập tại Việt Nam năm 1992. Đến nay, Ernst & Young
Việt Nam đã có hơn 860 nhân viên làm việc tại 2 văn phòng Hà Nội và thành phố Hồ Chí
Minh.
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Ernst & Young Việt Nam am hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam, có kiến thức chuyên
môn sâu sắc và kinh nghiệm quốc tế, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp có chất lượng cao cho
khách hàng.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TM - XNK Thiên Nam nhận thấy 3 đơn vị kiểm
toán trên đây đều có đầy đủ hồ sơ pháp lý, năng lực chuyên môn theo pháp luật quy định,
cũng như uy tín trên thị trường về kiểm toán và tư vấn để kiểm toán BCTC.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định đồng ý ủy quyền cho Hội đồng
quản trị Công ty được chọn 1 trong 3 đơn vị trên để kiểm toán BCTC của Công ty trong năm
tài chính 2021.
Trân trọng kính trình.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2021
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUANG HÒA
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