
TONG CONG TV CO PHAN CONG T[RINH VJEI IEL CQNG HOAXAHQI dHU NGHIA VIT NAM 
HQI BONG QUAN TR! Bc Ip - Tv do - Hinh phüc  

S6:  L4L  /QD-VCC Ha Nôi, ngày  4  tháng nàm 2022 

QUYET BJNH 
Vê vic ban hành Quy ch Cong b thông tin cüa 

Tong Cong ty cô phân Cong trInh Viettel 

HO! BONG QUAN TR! 
TONG CONG TY CO PHAN CONG TRINH VIETTEL 

Can c& Luçt Doanh nghip so' 59/2020/QHJ4 ngày 1 7/06/2020, 
C'än thLuçt Ching khoán so' 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 
Cán cz N?hi djnh so' 155/2020/ND-cP ngày 31/12/2020 quy djnh chi tilt 

thi hành m3t so diêu cña Lugt Ch&ng khoán; 
Can cz Thông tw so' 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hwó7lg dgn cOng bo' 

thông tin trên thj trwO'ng chzng khoán; 
Can cz- Quylt djnh sO' 21/QD-SGDVN ngày 21/12/2021 v viçc ban hành 

Quy chê Cong ho thông tin tgi Sá Giao djch ch&ng khoán Vit Nam và cOng ty 
con; 

Can cii' Diu l Tlng COng ty cO'phn COng trInh Viettel; 
Can c&Biên ban tdng hcip Philu lO'yj kiln H5i dng quán trj bang van ban 

cüa Tong COng ty cO phán Cong trinh Viettel sO /BB-VCC ngày 

QUYET DNH: 

Biu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay "Quy ch cong b thông tin 
cüa Tng Cong ty c phãn Cong trinh Viettel". 

Biu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc k t1r ngày k. Các Quy& djnh tru'óc 
day vâ các quy djnh ni b cüa Tng Cong ty c phAn Cong trmnh Viettel có ni 

dung trái vi Quyt djnh nay du bj bãi bO. 

Biu 3. Các co quan, dcin vj, cá nhân có lien quan chju trách nhiêm thi 
hành Quyêt djnh nay.!. 
Nctinhin: 
-Nhi.rDiêu3; 
- HDQT, BKS; 
- Ban TOO, Phóngfban TCT; 
- Liru: HDQT. Anh 12. 
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TONG CONG TY CO PITAN CONG TRiNHviEaTEL CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HQI BONG QUAN  Tm Bc 1p  - Tr do - Hnh phüc  

QUY CHE 

Cong b thông tin cüa Tng Cong ty cô phn Cong trinh Viettel 
(Ban hành kern theo Quyet dinh sd: cL1f /QD- VCC ngày,//q/ 7-/2O22 

cia Hói ddng quán trj Tdng Cong ty cdphcn COng trmnh Viettel,) 

Diu 1.Phm vi diu chinh và di twçrng áp diing 

1. Pham vi diu chinh: Quy ch nay quy djnh ni dung, trinh tj và trách 

nhim cüa các cá nhân, don vj trong Tng Cong ty c phAn Cong trmnh Viettel 

("Tng Cong ty") v ViC Cong b. thông tin trên thj trung chüng khoán Vit 

Nam * 
2. Di tung áp dung: 

a. Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel; 

b. C dong lón, nhóm nguii cO lien quan s hthi tir 5% trâ len s6 c phiu 

có quyn biu quy& cüa Tng Cong ty. Nhà dAu tu thuOc  di tucing Cong b 

thông tin Co lien quan dn c phiu cüa Tang Cong ty; 

c. Thành viên HOi  dng quãn trj, thành viên Ban Kiêm soát, Ngu?ñ di din 

theo pháp lust, Tng Giám dc, Phó Tong Giám dC, K toán trueing, Tru&ng 

phOng Tài chinh - K toán, Thu k' cong ty, Ngui phii trách quãn trj cong ty, 
Ngui duçc Uy quyn cong b thông tin và ngui quãn l khác theo quy djnh 

cüa Diu l; va các Co quan, t chirc, cá nhân khác cO lien quan dn hoat dng 

cong b thông tin cUa Tng Cong ty. 
Diu 2. Giãi thIch tr ngfr 

1. "Tng Cong ty" là Tng COng ty c phn Cong trinh Viettel. 

2. "Ngui ni be"  là nguäi gicr vj trI quan tr9ng trong b may quãn trj, 

diu hânh cUa Tng Cong ty, bao gm: Chü tjch Hi dng quãn trj, thành viên 

HOi dng quãn trj, nguii d?i  din theo pháp lust, Tng Giám dc, Phó Tng 

Giám dc, Tri.râng phOng Tài chInh - K toán, K toán tru&ng và các chtrc danh 

quàn l tuclng dixcmg do Dti hi dng c dOng bu ho,c Hi dông quàn trj ho 

nhim; Trung Ban kim soát và thành viên Ban kim soát, thành viên Ban 
kim toán ni b; Thu k cong ty, ngui phii trách quãn trj cong ty, ngui duçc 

Uy quyn cong b thông tin. 

3. "NguOi có lien quan" là çá nhân hoc th chrc có quan h vó'i nhau 
trong các tmng hçp sau day: 
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a) Doanh nghip và ngtthi ni b cüa doanh nghip do; 

b) Doanh nghip va t chirc, cá nhân s hu trên 10% so cô phiu có 
quyên biêu quyêt hoc von gop cUa doanh nghip do; 

c) T chLrc, Ca nhân ma trong mi quan h vâi t chi:rc, cá nhân khãc trirc 
tiêp, gián tiêp kiêm soát hoc bj kiêm soát bâi to chirc, Ca nhân do hoc cüng vi 
to chirc, Ca nhân do chju chung mt sr kiêm soát; 

d) Ca nhân y  b dé, me dé, b nuôi, mc nuôi, b chng, mc chng, bô 
vo, mc vo', Va, chông, con dé, con nuôi, con dâu, con rê, anh rut, chj rut, em 
rut, anh ré, em ré, chj dâu, em dâu cUa cá nhân do; 

e) Quan h hçp dng trong do mt to chirc, cá nhân là dai  din cho tO 
ehü'c, Ca nhân kia; 

g) T chüc, Ca nhân khac là ngui Co lien quan theo quy djnh tti Khoãn 
23 Diêu 4 Lut Doanh nghip 2020. 

4. Ngi.thi di.rçc üy quyn cOng b thông tin là ngi duçic Tong Giám dOc 

Tng Cong ty üy quyn thirc hin vic cong b thông tin và däng k, báo cáo 

theo quy djnh cüa pháp lu.t v chO'ng khoán. 

5. Ngày cong b thông tin là ngày thông tin xut hin trên mt trong các 

phi.rcing tin cong b thông tin quy djnh ti Diu 5 Quy ch nay. 

6. UBCKNN là vit tht cüa Uy ban Chirng khoán Nhà nithc. 

7. IDS là h thng cong b thông tin cüa Uy ban Chtrng khoán Nhà rn.róc. 

8. HSX là vit tt cOa Si Giao djch Chi:rng khoán TP. Ho ChI Minh. 

9. ECM là h thng quán l tài lieu din tCr ciia S Giao djch Chirng 

khoán TP. H ChI Minh ti dja chi: https://ecm.hsx.vnlhoseecm. 

10. VSD là vit tt cOa Trung tam luu k chü'ng khoán Vit Nam. 

11. Trang thông tin din tiir (website) cüa Tong Cong ty là: 

https://congtrinhviettel. corn.vnl  hoc https ://viettelconstruction.com.vn/.  

Diu 3.Nguyên tc cong ho thông tin 

1. Vic cong b thông tin phài d.y dü, chInh xác, kjp thai theo quy djnh 

pháp 1ut và bào dam: 

a. Nguäi cong b thông tin phài chju trách nghim tnrOc pháp lut, các c 

dông và Tng Cong ty v ni dung thông tin cOng b& Ti-u?ng hgp có sir thay 

di ni dung thông tin dã cong b, Ngu'Oi cong b thông tin phãi cong bô kjp 

thyi, dy dü ni dung thay di và 1 do thay di so vOi thông tin dà cong b 

tnrâc do; 
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b. Vic cong b các thông tin cá nhân (bao gm s The can cuc Cong dan, 
s Chirng minh nhân dan, s Chimg minh thu quân nhân ho.c s H chiu cOn 
hiêu luc, dja chi lien 1tc, dja chi thung trü, s din thoi, s fax, email...) chi 
duc thrc hin nu chü th lien quan dng . 

2. Vic cOng b thông tin cüa Tong Cong ty phãi do nguäi di din theo 
pháp 1ut hoc nguOi duc üy quyn cong b thông tin thirc hin. Vic cong bô 

thông tin cüa cá nhân do cá nhân tir thrc hin hoc üy quyn cho t chirc hoc 
cá nhân khác thirc hiên. 

3. NguOi cOng b thông tin khi Cong bé thông tin phãi dng thOi báo cáo 
Uy ban Chmg khoán Nhâ nu'Oc và So Giao djch ChOng khoán ncii chirng khoán 
do niêm y&, däng k giao djch v ni dung thông tin cong b, bao gm dy dO 
các thông tin theo quy djnh. TruOng hçip thông tin cong b bao gm các thông 
tin cá nhân quy djnh tai  khoàn 1 Diu nay và các d6i tugng cong bô thông tin 
không dng cOng khai các thông tin nay thI phái gO'i Uy ban Chirng khoán Nba 
nuOc và SO Giao djch Chirng khoán 02 bàn tài lieu, trong do 01 bàn bao gôm 
d.y dO thông tin cá nhân và 01 bàn không bao gm thông tin cá nhân d (Jy ban 
Chirng khoán Nhà nuOc Va SO Giao djch ChOng khoán thirc hin cong khai 
thông tin. 

4. Ngôn ngfr thông tin cong bé trên thj truOng chOng kboán là tiêng Vit. 
Tru&ng hcp Tng Cong ty cOng b thông tin bang ting Vit và tiêng Anh thi 
ni dung thông tin cong b bang ting Anh chi có tInh cht tham khão. 

5. TruOng hop Tng Cong ty bj hOy niêrn yt/hOy däng k' giao djch/hOy Ui 
each cOng ty dai  chOng phâi tip tic th'c hin nghTa vi cong b thông tin theo 
Quy ch nay cho dn ngày hOy niêm yt/hOy dãng k giao djch/hOy Ui cách cOng 
ty dai  chOng có hiu 1irc theo thông báo cOa Uy ban Chirng khoán Nhà ni.rOc, SO 
Giao djch ChOng khoán. 

Diu 4.Ngu*i thy.c hin cong b thông tin 

1. Ngu&i thirc hin cong b thông tin cUa lông COng ty là Tong Giám dôc - 
ngtrOi dai  din theo pháp lu.t hotc ngithi duqc Uy quyn cOng b thông tin. 

2. NguOi di din theo pháp lu.t phái chju trách nhim v tInh day dO, 
chInh xác và kjp thOi v thông tin do nguOi dugc Oy quyn cong bô thông tin 
cong b. TruOng hçcp phát sinh sr kin cong b thông tin ma cá nguOi dai  din 
theo pháp lut và nguOi dirgc Oy quyn cong b thông tin du vng mt thi Phó 
Tong Giám dc duçic Oy quyn thay mtt Tong Giám dc giãi quyêt các cOng 
vic trong thOi gian Tng Giám dc vng mt có trách nhim thay th thirc hin 
cOng b6 thông tin. 
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3. Tng Cong ty phái báo cáo, báo cáo laj thông tin v nguài thrc hin 
cong b thông tin cho Uy ban Chimg khoán Nba nuóc và Sà Giao djch Chrng 
khoan trong thyi han  24 gR k ti'r khi vic chi djnh, üy quyn hoc thay d& 
ngixàri thirc hin cong b thông tin có hiu lirc. 

Diu 5.Phuong tin báo cáo, cong b thông tin 

Các phuang tin báo cáo, cOng b thông tin bao gm: 

1. Trang thông tin din ttr (website) cüa Tng Cong ty; 

2. IDS; 

3. ECM; 

4. Trang thông tin din ti:r cüa Tng Cong ty luu k và bü trir chirng khoán 
Vit Nam; 

5. Các phi.rcing tin thông tin dai  chüng khác theo quy djnh pháp lu.t (báo 
in, báo din tü...). 

Diu 6.Ni dung cong b thông tin 
i. Cong b thông tin djnh kS': 
1.1 .Tng Cong ty phãi cong b báo cáo tài chInh näm dã dixçic kim toán 

bOi th chüc kim toán duçic chip thu.n theo nguyen ttC sau: 
a) Báo cáo tài chInh phãi bao gm báo cáo tài chInh näm tng hçp và báo 

cáo tài chInh nãm hçip nht phái d.y dü các báo cáo, phii hic, thuyt minh theo 
quy djnh pháp 1ut v k toán doanh nghip; 

b) Tng Cong ty phái cOng bi thông tin v báo cáo tài chInh nàm dâ duqc 
kim toán bao gm cá báo cáo kim toán v báo cáo tài chInh do và vAn ban giãi 
trInh ci:ia cong ty trong trithng hçip to chirc kiêm toán dtra ra kiên không phâi 
là kin chip nhn toãn phn d& vOi báo cáo tài chInb; 

c) Thñ han  cOng b báo cáo tài chInh nAm 
Báo cáo tài chInh nAm dA dLrçic kim toán phài duçic cong b trong thai hn 

10 ngày, k ffi ngày t chüc kim toán k báo cáo kim toán nhung không vuqt 
qua 90 ngày, k tir ngày kt thiic näm tài chInh. 

1 .2.Tng COng ty phãi Cong b báo cáo tài chInh ban niên dâ ducic soát xét 
bâi t chirc kim toán dugc ch.p thu.n. 

a) Báo cáo tài chInh ban then phái là báo cáo tài chInh giüa niên d dng 
dy dü theo Chun mirc k toán "Báo cáo tài chInh gifla niên do", trInh bay s 
1iu tài chInh trong 06 tháng du nAm tài chInh cüa cOng ty; ducic 1p theo quy 
djnh tai  Diu 6.1.1.a Quy djnh nay. 

3 

1G 

AN 
Alt 

•E1 



6 

b) Báo cáo tài chInh ban niên phái duçc soát xét theo Chu.n mirc v cong 

tác soát xét báo cáo tài chInh. Toàn van báo cáo tài chInh ban then phái thrçic 

cong b dÀy dü, kern theo kt 1un soát xét và van bàn giài trinh cüa cong ty 

trong tru?ing hçip kt 1un soát xét không phãi là kt lun chAp nhn toàn phAn; 

c) Thii hn cOng b báo cáo tài chInh ban niên 

Báo cáo tài chinh ban niên dA duçic soát xét phãi du,cic cong b trong thai 

han 05 ngày, k tir ngày th chrc kirn toán k' báo cáo soát xét nhung tOi da 

không qua 60 ngày, k tr ngày kt thic 06 tháng dAu nàm tài chInh. 

1.3.Ttng Cong ty phái cong b báo cáo tái chInh qu' hoc báo cáo tài 

chInh qu dã thrçc soát xét (nu co). 

a) Báo cáo tài chInh qu,2 phài là báo cáo tài chInh giiFa niên d dng dÀy dü 

theo ChuAn rnrc k toán "Báo cáo tâi chInh gi1ta niên do",  duçic 1p theo quy 
djnh tai  Diu 6.1.1 .a Quy djnh nay; 

b) Toàn van báo cáo tài chInh qu hoc báo cáo tài chInh qu' dà dugc soát 

xét (nu co) phãi ducic cOng b dÀy dü, kern theo k& lun soát xét và van bàn 

giài trInh cüa cong ty trong trung hcip báo cáo tài chInh qu dugc soát xét có 

kt 1un soát xét không phái là kt lun chAp nhn toàn phân; 

c) Thai han  cOng b báo cáo tài chInh qu 

Báo cáo tài chInh qu phâi duc cOng b trong thai han  30 ngày, kê tir 

ngày kt thic qu. Báo cáo tài chInh qu du'9'c soát xét (nu co) duc cong M 
trong thai han  05 ngày, k tir ngày t chtrc kirn toán k báo cáo soát xét nhixng 
không duçic vLrgt qua 45 ngày, k tü ngày kt thiic qu)2. 

Trung hçip Tng Cong ty dà tic hin cOng b Báo cáo tài chInh qu dã 

ducic soát xét trong thai han  quy djnh cüa Báo cáo tài chInh qu thI khOng phài 

thrc hin cOng b Báo cáo tài chInh qu. 

1 .4.Khi cOng b thông tin các báo cáo tái chInh nêu trên, Tong Cong ty 

phái d6ng thai giãi trInh nguyen nhân khi xáy ra rnt trong các tru&ng hçip sau: 

a) Lçii nhuQn sau thu thu nhp doanh nghip tai  báo cáo kt qua boat dng 
kinh doanh cüa kS'  báo cáo thay di tir 10% trâ len so vó báo cáo cltng k' nàm 

triJc; 

b) Lçi nhun sau thu trong kS'  báo cáo bj 1, chuyn ti'r lài ô báo cáo cllng 
kS' näm tri.rOc sang 1 a ki nay hoc ngucc 'ai; 

c) Lçii nhun sau thu trong kS'  báo cáo có si.r chênh 1ch truOc và sau kiêm 
toán hoäc soát xét tr 5% trö' len, chuyn ttr 1 sang lài holic ngucic 'a• 

1.5 .Tng Cong ty phái l.p  báo cáo thu'mg niên theo rnu quy djnh tai  Ph 
1iic IV ban hânh kern theo Thông tu 96/2020/TT-BTC và cOng b báo cáo nay 
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trong thxi hn 20 ngày k tfi ngày cong b báo cáo tài chInh näm duqc kim 
toán nhrng không vuqt qua 110 ngày, k tr ngày kt thiic nàm tài chInh. 

Thông tin tái chInh trong báo cáo thuông niên phãi phfi hgp vói báo cáo tài 
chinh näm dã diric kirn toán. 

1 .6.Công b thông tin v h9p Di hi dng c dông ththng niên 
a) Ti thiu 21 ngày truâc ngày khai rnc h9p Di hi dOng cô dông nu 

Diu 1t cong ty không quy djnh thai hn dài hen, Tng Cong ty phái cong bô 
trén trang thông tin din t1r cüa Tong Cong ty và cüa Uy ban Chmg khoán Nhá 
ninic, S& giao djch chiirng khoán nai Tng Cong ty clang k giao djch hotc niêm 
yt v vic hp Dai  hi dng cô dông, trong do nêu rO thrO'ng dn dn toàn b tài 
lieu hQp Dai hôi clang ca dOng, bao gam: thông báo mi h9p, chucing trInh hpp, 
phiu biu quy&, tài lieu sir dirng trong cuc h9p và dr thào nghj quyêt dôi vói 
tirng v.n d trong chuong trinh h9p. Tài lieu h9p Di hi clang ca dông phài 
ducic cp nh.t các ni dung süa dai, bô sung (nêu co); 

b) Biên bàn h9p, nghj quyt cüa Di hi clang ca dông thi.xng niên Va tài 
lieu kern theo trong biên bàn, nghj quyt. 

1.7. Tong Cong ty phäi cOng ba thông tin v báo cáo tInh hInh quán trj 
cong ty theo mu quy djnh ti Phi liic V ban hành kern theo Thông tir 
96/2020/TT-BTC trong thai h?n  30 ngày, k tfi ngày kt thi1c 06 tháng dâu näm 
và kt thüc näm ducrng ljch. 

2. Cong bô thông tin b.t thithng: 

2.1 .Tang Cong ty cOng ba thông tin b.t thuO'ng trong thai hn 24 gia, kê t1r 
khi xãy ra mt trong các si.r kin sau day: 

a) Tài khoán cüa Tang Cong ty tai  ngân hang, chi nhánh ngân hang nuâc 
ngoài bj phong tOa theo yêu cu cüa co quan cO thrn quyn ho.c khi ta chrc 
cung irng djch vii thanh toán phát hin có d.0 hiu gian 1n, vi phrn pháp lut 
lien quan dn tài khoán thanh toán; tài khoãn &rçYc phép hoat  dng tra la sau 
khi bj phong tOa trong các tru'O'ng hcp quy djnh ti dim nay; 

b) Khi nh.n duac van bàn cüa co quan nhà nuac có thm quyn hoc khi 
Tang Cong ty có quy& djnh v tm ngirng mt phn hoc toàn b hot dng 
kinh doanh; thay dai ni dung clang k' doanh nghip; thu hai Giy chüng nhn 
clang k doanh nghip; sira dai, ba sung hoc bj dInh chi, thu hai Giy phép 
thành 1p Va hott dng hoc Gi.y phép hot dng; 

c) Thông qua quyt djnh cüa Dti hi clang ca dông bt thuang. Tài 1iu 
cong ba bao gam: Nghj quyM cüa Di hi clang ca dông, biên bàn h9p và tài lieu 
kern theo biên bàn, nghj quyt ho.c biCn bàn kirn phiu (trong tru&ng hp 1y ' 
kin ca dông b&ng van bàn). Trithng hp Di hi clang ca dông thông qua vic 
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hüy niêm yt, Tng Cong ty phâi cong b thông tin ye vic hüy niém yet kern 

theo t 1 thông qua cüa c dông không phãi là cô dông lón; 

d) Quyt djnh rnua 1i c phiu cüa cong ty hotc ban c phiu qu; ngày 

thirc hin quyn mua c phn cüa nguii sâ hü'u trái phiu kern theo quyn mua 

c phn hoc ngày thirc hin chuyên dôi trái phiu chuyn di thành Co phiu; 

quyt djnh chào ban chüng khoán ra nuóc ngoài và các quyt djnh lien quan dn 

vic châo ban, phát hành chirng khoán; 

e) Quy& djnh v müc c tiLrc, hlnh thrc trá c tirc, th?i gian trã c t1rc; 

quyt djnh tách, gp c phiu; 

f) Quy& djnh v vic t chtrc 1ti doanh nghip (chia, tách, hçip nhât, sap 

nhp, chuyn di loai hInh doanh nghip), giâi the, phá san doanh nghip; thay 

di ma s thu, thay di ten, con du cüa Tong Cong ty; thay di dja diem; 

thành l.p mói hotc dóng cia tri sO' chInh, chi nhánh, nhà may, van phOng di 

din; ban hành, si:ra di, bô sung Diu l; chin hrçic, k hoich phát trin trung 

hn và k hoch kinh doanh h&ng nàm cüa Tng Cong ty; 

g) Quyt djnh thay di kS'  k toán, chInh sách k toán áp diing (tr1r trtrng 

hcip thay di chInh sách k toán ap dçing do thay di quy djnh pháp lut); thông 

báo doanh nghip kim toán dâ k hçip dng kirn toán báo cáo tài chInh näm 

hoc thay di doanh nghip kim toán (sau khi dà k,2 hcip dng); vic hüy hçip 

dng kim toán dã ks'; 

h) Quyt djnh tharn gia gop vn thành lap, mua dé tang sâ hüu trong mt 

cong ty dn dn cong ty do tth thành cong ty con, cong ty lien kt hoc ban de 

giãm t 1 sO' hu ti cong ty con, cOng ty lien kt dn dn cong ty do không cOn 

là cong ty con, cOng ty lien kt hoc giãi th cong ty con, cOng ty lien kt; 

i) Quy& djnh cüa Dai  hi dng c dông hoc Hi dng quàn trj thông qua 

hqp dng, giao djch giUa cong ty vOi nguO'i ni b, nguO'i có lien quan cüa nguO'i 

ni b hoc ngithi có lien quan cüa cong ty 4i chüng; 

j) Khi cO sir thay di s c phiu có quyên biu quyêt. Thôi diem cOng bO 

thông tin thrc hin nhu sau: 

Tru&ng hçip Tng Cong ty phát hành them c phiêu hoc chuyn dôi trái 

phiu, c phiu ru dãi thành c phiu, tInh tir thO'i diem cong ty báo cáo Uy ban 

Chtrng khoán Nba nu'óc v kt qua phát hãnh, th qu chuyn di theo quy djnh 

pháp 1ut v phát hành chirng k.hoán; 
TnrO'ng hcip Tong Cong ty mua li c phiu cUa chInh mInh hoc bàn c 

phiu qu5, tInh n'r thO'i dim cong ty báo cáo kt qua giao djch theo quy djnh 

pháp luQt v mua li c phiu ctia chInh rnInh, ban cô phiêu qu; 
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Trung hçip Tng Cong ty mua iai  c phiu cüa ngtthi lao dng theo quy 
ch phát hành c phiu cho nguäi lao dng cUa cong ty hoc mua lai  c phiu lô 
lé theo yéu c&u cüa c dông, Tng Cong ty cong b thông tin trong thñ han  10 
ngày du lien cüa tháng trên cci sà các giao djch dâ hoàn tht và cp nh.t dn 
ngày cOng b6 thông tin; 

k) Tng Cong ty thay d&, b nhim mOi, b nhim iai  bäi nhim nguài ni 
b; nh.n dugc don xin tü chirc cüa ngu?ñ ni b (cong ty c&n nêu rô v thai 
dim hiu 1irc theo quy djnh tai  Lut Doanh nghip vâ. Diu 1 cOng ty). Dng 
thyi, Tng Cong ty gt'ri cho Uy ban Chüng khoán Nhà nuâc, S& giao djch ch'rng 
khoán Ban cung cp thông tin cüa ngii ni b mâi theo mu quy djnh tai  Phii 
liic III ban hành kern theo Thông tu.96/2020/TT-BTC; 

1) Quy& djnh mua, ban tài san hoc thic hin các giao djch có giá trj lan 
han 15% tng tài san cüa Tng Cong ty can cir vào báo cáo tài chinh hcrp nht 
näm g&n nh.t duçic kim toán ho.c báo cáo tài chInh hqp nht 06 tháng gàn nht 
duçic soát xét; 

m) Khi nhn duçic quyt djnh kh&i t di vOi Tng Cong ty, Ngithi ni b 
cUa Tng Cong ty; tam  giam, truy cüu trách nhim hInh sr di vai ngithi ni b 
cüa Tang Cong ty; 

n) Khi nhn dtrçrc bàn an, quyt djnh dã có hiu hrc pháp lust cüa Toà an 
lien quan dn hoat dng cüa Tng Cong ty; Quyt djnh xü pht vi phm pháp 
lut v thu; 

o) Tcng Cong ty nh.n dugc thông báo cüa Toà an thii l don yêu cu m& 
thu tVc  phá san doanh nghip; 

p) Truàrng hqp Tng Cong ty nhn bitt thrçic sir kin, thông tin lam ãih 
huâng dn giá chirng khoán cüa chInh cong ty, cong ty phãi xác nhn hoc dInh 
chInh v sr kin, thông tin do; 

q) Khi xây ra các sr kin khác cO ành hixö'ng lan dn hoat dng san xut, 
kinh doanh hoc tlnh hInh quãn trj cüa cOng ty; 

r) fXrçic chip thi4n ho.c hüy bO niêm y& tai  S giao djch chüng khoán 
nuac ngoài; 

s) Quy& djnh tang, giám vn diu 1; 
t) Quyt djnh gop vein dAu tu vào rnt tei chirc, dir an, vay, cho vay hoc 

các giao djch khác vâi giá trj tü 1 0%  tr& len trén teing tài san cüa cong ty tai  báo 
cáo tài chInh hçp nhAt näm gn nht thrcic kim toán hoc báo cáo tài chInh hcip 
nht ban niên gn that duçic soát xét; 

u) Quyt djnh gOp vein có giá trj tr 50% trô len vein diu l cUa mt tei chirc 
(xac djnh theo vein diu 1 cüa tei chüc nhn vein gop tnrâc thai dim gop vein). 

c) 
V 
TO 

cc 
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2.2.Khi cong b thông tin theo quy djnh ti khoân 2.1 Diu nay, Tng 
Cong ty phãi nêu rô sr kin xãy ra, nguyen nhân và các giâi pháp khc phic 
(nk co). 

2.3.Công b thông tin v hQp Di hi dng c dông bt thu?mg hoc thông 
qua Nghj quyt Di h,i dng c dông di.rói hInh thirc 1y 9  kin c dông b.ng 
van bàn 

a) Vic cong b thông tin v hçp Dai  hi dng c dông bt thtr&ng thrc 
hintheo quy djnht.i Diu 6.1.3.a Quy ch nay; 

b) Tri.thng hçp ly 9 kin  Dai  hi dng c dông b&ng van bàn ti thiu 10 
ngày truc th&i hn phãi gcri 1.i phiu lAy 9 kin nu Diu 1 cong ty không quy 
djnh thai hn khác dài hen, Tng Cong ty phãi cong b trên trang thông tin din 
ti'r cUa mInh, dng thai gui cho tAt cã các c dông phiu lAy 9  kin, dr thâo nghj 
quy& Dai  hi dng c dông và các tài lieu giâi trInh dr thào nghj quyt. 

2.4.Công b thông tin lien quan dn ngâ.y däng k9 cui cüng thirc hin 
quynchocdônghinhti"u 

a) Tng Cong ty cong b thông tin v ngày däng k9 cui cüng dr kin thirc 
hin quyn cho c dông hin hiru ti thiu 10 ngày tnxóc ngày dAng k cu'i 
cong dir kin, trr truông hqp quy djnh tai  dim b khoàn nay; 

b) Tng Cong ty cong b thông tin v ngày dang k9 cui cüng dir kin thirc 
hin quyn cho c dông hin hthi d tham d%r hçp Dti hi dng ci dông ti thiu 
20 ngày trixóc ngày däng k9 cu6i cüng dir kin. 

2.5 .Truàrng hqp t chcrc kim toán dim ra 9  kin kim toán hoc k& 1un 
soát xét không phâi là 9  kMn kim toán hotc kt lun soát xét chap nhn toàn 
phAn di vói báo cáo tài chInh hoc báo cáo tài chInh có diu chinh hM th, Tng 
Cong ty phãi cong b thông tin v 9  kin kim toán, k& 1un soát xét, k& qua 
diu chinh hi t báo cáo tài chInh trong thai han  theo quy djnh t.i khoãn 1 Diu 
10, khoân 2 và khoân 3 Diu 14 Thông tu 96/2020/TT-BTC. 

2.6.Công b6 thông tin trong các trix&ng hcip dc bit khác 
Sau khi thay di k9 k toán, Tng Cong ty cong b báo cáo tài chInh cho 

giai dotn gitta 02 k9 k toán cüa nàm tái chInh cU và nàm tài chInh mói theo quy 
djnh pháp 1u.t ye kê toán doanh nghip trong thai h.n 10 ngày, kê tü ngày to 
chuc kim toán k9 báo cáo kim toán nhung không qua 90 ngày k tr ngày bt 
dAu cüa näm tài chInh mOi. 

3. Cong b thông tin theo yêu cAu 
3.1. Trong các trizäng hçip sau day, Tng Cong ty phài cOng b thông tin 

trong thai han  24 gia, k tir khi nhn diicc yêu cAu cüa Uy ban Chüng khoán 



11 

Nhà nuâc, Sâ giao djch ching khoán noi cong ty niêm yt/däng k giao djch khi 
xây ra mt trong các sr kin sau day: 

a) Sir kin ãnh hithng nghiêm trQng dn Icii Ich hcip pháp cüa nhà. du ttr; 
b) Co thông tin lien quan dn cong ty ãnh htrâng lan dn giá chüng khoán 

va c.n phâi xác nhn thông tin do. 

3.2. Ni dung thông tin Cong b6 theo yêu cu phãi nêu rô si,r kin dtrçic Uy 
ban Chüng khoán Nba nisOc, Sâ giao djch chi'rng khoán yêu cAu cong b& 
nguyen nhân và dánh giá cUa cong ty v tinh xác thirc cUa sir kiin do, giái pháp 
khc phiic (nu co). 

4. Cong b thông tin v các hoat dng khác cüa Tng Cong ty 
4.1. Cong b6 thông tin v hoat  dng chào ban, phát hành, niêm yt, dàng 

k giao djch và báo cáo s& diing vn. 

Tng Cong ty thirc hin chào ban chimg khoán riêng lé, chào ban chüng 
khoán ra cong chüng, phát hành chirng khoán, niêm yt, däng k giao djch thirc 
hin nghia vi cong b thông tin v hoat dng chào ban, phát hành, niêm y&, 

dAng k giao djch và báo cáo sü diing vn theo quy djnh pháp 1ut v cháo ban, 
phát hành chirng khoán, niêm yt, däng k giao djch chrng khoán. 

4.2. Cong b thông tin v t5' 1 sâ hu nuâc ngoài 
Cong ty dai  chüng phái cong b6 thông tin v t' l s& hru ni.rác ngoài ti da 

cüa cong ty mInh và các thay d& lien quan dn t' 1 si hUu nay trên trang thông 
tin din tü cüa cong ty, Sâ giao djch chüng khoán, Tng Cong ty luu k và bü 
tth chüng khoán Vit Nam vá h thng cong b thông tin cüa Uy ban Chirng 
khoán Nhà nuOc theo quy djnh pháp 1uQ.t chirng khoán hithng dn boat  dng du 
ttr nuOc ngoài trén thj truang chthig khoán Vit Nam. 

4.3. Cong b thông tin v giao djch mua lai  c phiu cüa chInh mInh, ban 
c phiu qu 

Tri.thng hçip Tng Cong ty mua lai  c phiu cüa chInh mInh hotc ban c 
phiu qu5, cOng ty phâi thirc hin cong b thông tin theo quy djnh pháp lu.t v 
vic mua 'ai ct phik cüa chInh mIrih, ban c phiu qu5. 

Trirang hqp Tng Cong ty mua lai ct phiu cüa chInh mInh, sau khi thanh 
toán ht s c phiu mua lai,  nu tng giá trj tài san duçic ghi trong s k toán 
giám han 10% thI cong ty phái thông báo cho tAt cá các chü nçi bitt và cong bó 
thông tin trong thai hn 15 ngày, k ti'r ngày hoàn tAt nghTa vii thanh toán vic 
mua lal  c phiu. 

5. Cong b thông tin cüa các di tuqng khác: 
5.1. COng b thông tin cüa ct dOng lan, nhóm nguai có lien quan sa hthi 

tr 5% trô len s c phiu có quyn biu quyt cüa Tng Cong ty 

75 

cO 
PH 

3 TI 

Ti 
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a) T chrc, Ca nhãn khi tr& thành ho.c không con là c dông 1&n cüa Tng 
Cong ty phài cong b thông tin và báo cáo v giao djch cho Tng Cong ty, Uy 
ban Chirng khoán Nba rnrc và S& giao djch chimg khoán (dôi vói cô phiêu 
niêm yt, däng k giao djch) theo mu quy djnh tai  Phii liic VII ban hành kern 
theo Thông tu 96/2020/TT-BTC trong thi hn 05 ngày lam vic, k tii ngày tth 
thành hoc không cOn là c dông lan. 

b) Co dông 1ón cüa Tong Cong ty khi có thay di v s lucing c phiu sa 

hüu qua các nguorng 1% s c phiu có quyn biu quyt phãi cong b thông tin 
Va báo cáo cho Tng Cong ty, Uy ban Chirng khoán Nhà nuOc và Sâ giao djch 
ch'irng khoán (di vai c phiu niêm yt, dang k giao dch) trong thai hn 05 
ngày lam viêc, k tr ngày có sr thay dM trên theo mu quy djnh ti Phii liic VIII 
ban hành kern theo Thông tu 9612020/TT-BTC. 

c) Quy djnh ti dim a và b Khoán 5.1 Diu 5 cüng áp dyng dM vâi nhóm 
nguai cO lien quan sa hu tü 5% trO len s cô phiu có quyn biu quyt cüa 
Tong Cong ty. 

d)Quy djnh ti diem a, b và c Khoán 5.1 Diu 5 không áp diing dôi vai các 
di tuçmg không chü dng thirc hin giao djch trong truang hçp thay dôi t' l 
näm giü c phiu có quyn biu quyt phát sinh do Tong Cong ty mua lai  cô 
phiu cña chInh rnInh hoc Tng Cong ty phát hành them c phiu. 

e) Tng Cong ty phãi cong b trén trang thông tin din ti:r cüa cOng ty trong 
thai hn 03 ngày lam vic sau khi nhn duçic báo cáo lien quan dn sir thay dM 
t l sO httu c phi&i, chirng clii qu cüa các d& tucrng ducc quy djnh tai  diem 
a, b,cKhoàn 5.1 Diêu5. 

5.2. Cong b thông tin cia ngu'O'i ni b và nguai có lien quan cüa nguai 
nôi b 

a) Nguai ni b cüa Tong COng ty (sau day gi chung là nguai ni b) Va
JG 1 

ngi.thi có lien quan cüa các di tuçlng nay (sau day gi chung là nguai có lien 
quan) phái cong b thông tin, báo cáo truac và sau khi thçrc hin giao djch cho 1N 

liJy ban Chang khoán Nhà rnthc, Si giao djch chimg khoán, Tng COng ty khi 
giá tn giao djch dir kin trong ngày tir 50 triu dng tr& len lioac giá tr giao djch 
dr kin trong tüng tháng tir 200 tniu ding trâ len tInh theo mnh giá (dôi vâi cô 
phiu, trái phiu chuyn di, chimg chi qu) hoc theo giá phát hành gn nht 
(di vói chang quyn cO báo darn) hotc giá trj cliuyn nhucing (di vó'i quyn 
mua c phiu, quyn rnua trái phiu chuyn di, quyn mua chtrng chi qu), k 
cá trueing hçip chuyn nhuçng không thông qua h thng giao djch ti sa giao 
djch chüng khoán (nhu các giao djch cho hoc duc cho, tng hoc duçc tng, 
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thira ká, chuyn nhuçing ho.c nhn chuyn nhixçing chmg khoán và các tru&ng 
hçip khac), ci th theo quy djnh tti Diu 33.1 Thông tis 96/2020/TT-BTC 

b) Tnr&ng hqp sau khi dàng k giao djch, d& ti.rqng dàng k giao djch 
không con là ngi.rYi ni b cüa Tng Cong ty ho.c ngi.thi cO lien quan cüa các 
d6i tuçmg nay, di tuçing dang k giao djch vn phãi thirc hin vic báo cáo và 
cong b thông tin theo quy djnh tai  dim a Khoàn 5.3 Diu 5 quy dlnh  nay. 

c) Trithng hçrp cong ty mc, các t chrc chInh trj, t chirc chInh trj - xâ hi 
(cong doàn, doãn thanh niên...), cá nhân giü chirc danh quán l khác theo quy 
djnh ti Diu 1 cüa Tng Cong ty thirc hin giao djch chrng khoán cUa Tng 
Cong ty phãi thc hin nghia vii cong b thông tin áp dicing di vài ngtrOi ni b 
Va nguYi có lien quan. 

d) Trong thii h?n  03 ngày lam vic sau khi nh.n duge các báo cáo lien 
quan dn giao dch chüng khoán cüa ngui ni b và ngui có lien quan theo 
quy djnh tai  Khoán nay, Tng Cong ty phãi cOng b trên trang thông tin din tir 
cüa Tng Cong ty. 

(Clii tié't theo Phy lyc dInh kern,) 
Diu 7. Quy trmnh cong b thông tin 

Quy trInh cong b thông tin ducic thirc hin theo các buâc sau: 

B,thc 1. Gui thông tin 
- Khi phát sinh các thông tin phãi cong b theo quy djnh, các b phn lien 

quan cüa Tng Cong ty phãi ngay 1p trc gi'ri thông tin dn Ngtrii cOng b 
thông tin hoc b phn phii trách vic cong b thông tin theo thii han  quy djnh 
cho tmg loai thông tin cn phài cong b; 

- Các b ph.n, cá nhân có lien quan phài thrc hin dam bâo dung các quy 
djnh hin hành v thOi gian np báo cáo, van ban tài 1iu cong b thông tin cho 
UBCKNN, HSX, VSD và cong b trên các phuang tin cong b thông tin. 

Bithc 2. Xir 1j5 thông tin 
Khi nhn ducc thông tin do các b phn có lien quan cung c.p, Ngthi cOng 

b thông tin/be phn ph trách cOng b thông tin thirc hin theo trInh tir: 
- Kim tra thông tin; 
- Di chiu vâi các quy djnh v Cong bá thông tin; 
- Soan tháo van bàn cong b thông tin theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
Bithc 3. Trinh phê duyt van bàn cong bô 
Bô phn phi trách cong b thông tin trInh van bàn cong b6 thông tin d 

ngithi cong bi thOng tin phé duyt. 
Btthc 4. Báo cáo và cOng bá 
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- Các b phn lien quan dâ cung cp thông tin có trách nhim kim tra 
ngay và thông báo cho Ngthi cong b thông tin nu phát hin thông tin dà cong 
bi không chinh xác d kjp thôi diu chinh; 

- Sau khi ch&c ch&n rang thông tin cong b chInh xác, Ngithi cong b 
thông tin cong b trén website cüa Tng Cong ty, h thong cüa UBCKNN, 
HSX, VSD hoc giri van bàn dn UBCKNN, HSX, VSD dam bâo than thu th&i 
hin dé,i v1i tüng 1o.i cong b thông tin djnh kS', bt thithng và theo yêu cu. 

Bithc 5. Báo quán và lu'u trfr thông tin 
Thông tin sau khi dä thirc hin Báo cáo và cong bô s duçic hru trU tai  Tong 

Cong ty trong thai hn nhis sau: 
- Các thông tin cong b djnh kS', thông tin v vic dãng k Cong ty dai 

chüng phài duçic liiu giü duOi dng v.n bàn (nu co) và dt lieu din tir ti thiu 
10 näm. Các thông tin nay phái &rçlc lu'u giit và truy cp ducic trên trang thông 
tin din tir cüa Tng Cong ty t6i thiu là 05 nàm; 

- Các thông tin cong b b.t thLthng, theo yeu cu hoc các hot dng khác 
phài duçic hxu giü và truy cp dugc trên trang thông tin din tCr cUa Tng Cong 
ty ti thiu là 05 nAm. 

Diu 8. Trách nhim cüa ngtrôi cong b thông tin 
Ngu?i cong b thông tin chju trách nhim v thirc hin nghia vii cong b 

thông tin cüa Tng Cong ty vai Uy ban chirng khoán nhà nuâc, So giao djch 
chCrng khoán, Tng cong ty hxu k va bü trt' chüng khoán, c dông, nhà dAu tu 
và nhitng ngithi có lien quan khác theo các quy djnh cüa pháp lu.t và Diu l 
cüa Tng Cong ty. 

Diu 9.Trách nhim cung cap thông tin cüa các cá nhân, don v 
- NguOi cong be, thông tin trong phm vi chrc nãng cüa mlnh, djnh k' don 

de,c các thânh phn lien quan cung cp thông tin theo ni dung Quy ch nay; 
- TruOng các Phôngfban chirc näng chju trách nhim ye tInh chInh xác, kjp 

thai cüa các thông tin cung cp cho Ngithi cong b6 thông tin. 
- Các phóng/ban chju trách nhim v ni dung phâi g1ri thông tin c.n cong 

be, cho Ngu&i Cong be, thông tin trong thOi hn sau: 
+ De,j vOi thông tin cong b trong vông 24h: gOi thông tin cn cong b6 

trong vông 1 2h k tir khi phát sinh si.r kin, khOng ph thuc ngày lam vic hay 
ngày nghi; 

+ De,i vài thông tin con 1i: gOi t& thiu 02 ngày lam vic truOc ngày h& 
h.n cong be, thông tin. 
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Diu 10. Xtr 1 vi phim v cong b thông tin 
- Các di tuçing áp diing Quy ch nay có hãnh vi vi phtm các quy djnh v 

cong b6 thông tin gay thit hai  cho Tng Cong ty lien quan dn vic thirc hin, 
quan l hoit dng cOng b thông tin thi thy theo tInh cht, m1rc d vi phm ma 
bj xir l k' lut, xü pht hành chInh hotc bj truy ciru trách nhim hInh str; nu 

gay thit h?i  thi phãi bi thuOng than b thit hi cho Tng Cong ty theo quy 

djnh cüa pháp lust. 

- Viêc xr l vi phm dtrçc th1rc hin theo quy djnh ti Ni quy lao dng 

vã các quy djnh ni b khác cüa Tng Cong ty. 

Diu 11. To chác th,rc hin 
1. Quy ch nay có hiu lirc k tir ngày k. 

2. Các cá than, các PhOng/Ban trong Tang Cong ty thuc doi tuçing diu 

chinh cUa Quy ch nay có trách nhim thirc hin nghiêm tUe. 

3. Trong qua trInh thrc hin, nu có khó khän, v1img mc kjp thii phân 

ánh v Ngthi cOng b thông tin hoc b phn ph11 trách cong b thông tin d 
duçc hung dn vâ giãi quy&. 

4. Bt cU vAn d nâo lien quan dn vic cong b thông tin cUa Tng Cong 

ty chua duqc cung cAp trong Quy ch nay s duçic quy djnh bUi pháp lut lien 

quan cUa Via Nam v nghia vii cong b thông tin, Quy ch cong b thông tin 

cUa S Giao djch nai Tng Cong ty niëm y& vã các van bàn pháp lut lien 
quan./. 



Phu Ijic 

Ni dung cong bô thông tin 

(DInh kern Quy ché' Cong bcf thông tin cia Tdng COng ty ban hành kern theo Quyé't djnh sO'Vf/QD-HDQTngày,'f4/ /2O22) 

I. Cong bô thông tin dlnh  ks': 

STT Ni dung 
B phn 
cung cap 
thông tin 

Thôi htin  CBTT 
Phu'ong tin 

CBTT 
No'i nhân Mau Ni dung chi tiet 

Báo cáo tài chInh Qu P.TCKT 

20 ngày k tiir ngày kt 

- IDS 
- ECM 
- Website 

UBCKNN 
HSX 

Phii hic 2 Thông tu 
200/2014/TT-BTC 

thüc qu 
hotc 05 ngày k tir 
ngày t chirc kim toán 
k báo cáo soát xét 
nhiingkhôngvu'otciuá 
45 ngày k tr ngày kt 
thüc Qu. 
(Cty là Cty mc cña t 
chi'xc khác thI phài cong 
b BCTC trong thai 
hn 30 ngày kê tü' 
ngày kêt thtic cius) 

2. 
Báo cáo tài chInh ban niên 
da soát xét 

P.TCKT 

05 ngày k tñ' ngày t 
-IDS 
-ECM 
- Website 
- Giri bàn 
gc hoc bàn 
sao cong 
chirng ye 
HSX 

UBCKNN 
HSX 

Phii liic 2 Thông tr 
200/2014/TT-BTC 

chirc kim toán k báo 
cáo soát xét nhung 
không duoc vuiit qua 
45 ngàv k tr ngày kt 
thüc 06 tháng dâu nàm 
tài chInh 
(Cty là Cty mc cña to 
chirc khác thI phãi cong 
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STT Ni dung 
B phn 
cung cap 
thông tin 

Thôi hin CBTT Phu'o'ng tin 
CBTT Noi nhân Mau Ni dung chi tit 

b BCTC ban niên 
trong thñ hn 05 ngày 
k ttir ngày to chirc kiêm 
toán k báo cáo nhisng 
không qua 60 ngày kê 
tiir ngày kt thüc 06 
tháng dâu nãm) 

Báo cáo tài chInh nãm dâ 
kim toán 

P.TCKT 

10ngãyktirngàyt 
-IDS 
- ECM 
- Website 
- Gui ban 
g& hotc ban 
sao cong 
chirng ye 
HSX 

UBCKNN 
HSX 

Phu luc 2 Thông tis 
200/2014/TT-BTC 

chirc kim toán k báo 
cáo kim toán. 
Không vu'ot qua 90 
ngày, k tr ngày kt 
thüc näm tài chInh 

Giái trInh nguyen nhân khi 
xãy ra mt trong các 
tru&ng hp sau: 
a) LGi nhuân sau thu thu 
nhp doanh nghip ti báo 
cáo kt qua hoat dng kinh 
doanh cüa k báo cáo thay 
di tü 10% trâ len so vâi 
báo cáo cüng kS' näm 
trixâc; 
b) Loi nhuân sau thu 
trong kS'  báo cáo bj 1& 

P.TCKT 

Tuong rng vOi thôi 
gian cong b Báo cáo 
tài chInh QuIBán 
niên!Näm 

- IDS 
- ECM 
- Website 

UBCKNN 
HSX 

Giài trinh kern theo Báo cáo 
tài chInh Qu/Bán 
niên!Närn 
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STT Ni dung 
B phn 
cung cap 
thông tin 

Thôi hin CBTT Phuong tiçn 
CBTT 

Noi nhân Mu Ni dung chi tit 

chuyn tr läi a báo cáo 
cñng kS'  näm truâc sang 1 
a k' nay hoc ngiiçic 1ti; 
c) Lçñ nhun sau thus 
trong kS'  báo cáo có sir 
chênh léch tri.rOc và sau 
kim toán hoäc soát xét tr 
5% trâ len, chuyn tr 1 
sang lãi hoc nguçc 'a• 

5.  Báo cáo thuang niên 
Tiu ban Thir 
k HDQT 

Chãm nhãt 20 ngãv kê 

- IDS 
- ECM 
- Website 

UBCKNN 
HSX 

Phu luc IV Thông 
tti 96/2020/TT-
BTC 

Thông tin tài chInh trong 
BCTN phãi phü hçip vOi 
BCTC näm dã thrçc kim 
toán 

tir ngày cong b6 báo 
cáo tái chInh näm dã 
kiêm toán. 
Không vuo uá 110 
ngãy k tt'r ngày kt 
thüc nãm tài chInh. 

6.  
Báo cáo tInh hInh quán trj 
cong ty 

Tiu ban Thu 
k HDQT 

Trong thai han 
ngãy, k tr ngày kt 

- IDS 
- ECM 
- Website 

UBCKNN 
HSX 

Phu luc V Thông 
tu 96/2020/TT- 
BTC; 
CBTT/SGDHCM- 
03 kern theo Quyt 
dinh 340/QD- 
SGDHCM 

Giri Bang cung cap thông 
tin v quán trj Cong ty 06 
thang dâu näm vá cá nãrn 
duong ljch gCri dn 
SGDCK: 
- 01 bàn báo cáo theo Mu 
CBTT/SGDHCM-03 kern 
theo Quyt djnh 340/QD-
SGDHCM 
- 01 bàn d1t lieu diën tir 
djnh dng excel 

thüc 06 tháng dâu nãm 
và kt thüc nãm dung 
ljch (truOc 30/7 a 
30/01 närn tip theo) 
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STT Ni dung 
B phn 
cungcâp 
thông tin 

ThôihanCBTT Phu'o'ng tiçn 
CBTT Noi nhn Mu Ni dung chi tit 

Dai hi dng c dông 
thung niên 

Tiu ban Thu 
k HDQT 

Chãm nhât 21 ngày - IDS 
- ECM 
- Website 

UBCKNN 
HSX 

- Nêu rO thrng dn dn 
toàn b tài 1iu h9p 
DHDCD, bao gm: thông 
báo mñ h9p, chuong trInh 
h9p, phiu biu quyêt, tài 
1iu str di1ng trong cuc 
hop, du tháo nghj quyt dôi 
vâi tüng van dê trong 
chung trjnh hçp. 
- Tài 1iu h9p phãi duçc cp 
nht các si.ra di, bô sung 
(nu co). 

truOc ngày khai mac 
h9p DHDCD 

8. 

Bão cáo danh sách c dông 
nhà nuOc, c dông km tai 
thi dim 6 tháng au nam 
và 6 tháng cuôi flafli 

duGng ljch 

Tiu ban Thu 
k HDQT 

- BC 6 tháng dAu nàm: 
chm nht 10/06 

ECM HSX 

Mu 
CBTT/SGDHCM- 
04 kern theo Quyt 
djnh 340/QD- 
SGDHCM 

- BC 6 tháng du näm: can 
cir trên DS cô dông dc chôt 
tai thñ dim gAn nht truic 
gày 31/5 

- BC 6 tháng cui näm: can 
cir trên DS c dông ch6t tai 
tIoi dim gAn nh.t cht 
tru'Oc ngày 30/11. 

- BC 6 tháng cuôi näm: 
chm nht 10/12 

II. Cong b thông tin bat thu'ông: 

Then hn Cong b thông tin: 24h ké tir khi xây ra mt trong các sir kin sau day: 

STT Ni dung 
Bô phn cung 
cap thông tin 

Phtroiig tin 
CBTT 

Noi nhân Mau Ghi chü 

1. Quyit djnlz cüa DHDCD/HDQT 
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STT Ni dung 
B phn cung 
cp thông tin 

Phirong tin 
CBTT 

No'i nhân Mau Ghi chü 

Nghj quyt cüa DHDCD, Biên bàn h9p/Biên bàn 
kim phiu 

Tiu ban Thu 
k HDQT 

-IDS 
- ECM 
- Website 

UBCKNN 
HSX 

1 2 

Di hi dng c dông thông qua vic hüy niêm yt, 
cong ty phái cong b thông tin v vic hüy niêm yt 
kern theo t 1 thông qua cüa c dông không phãi là 
c dông lan 

Tiu ban Thu 

k HDQT 

-IDS 
- ECM 
- Website 

UBCKNN 

HSX 

1.3. 

- Quyt djnh mua 1?i  c phiu cña cong ty hoc ban 
c phiu qu; 

- Ngày thirc hin quyn mua cô phn cüa nguäi sô 
hthi trái phiu kern theo quyn rnua c phn hoc 
ngày thrc hin chuyn di trái .phiu chuyn di 
thành c phiu; 
- Quyt djnh chào bàn chirng khoán ra nuâc ngoài 
và cãc quyt djnh lien quan dn vic chào bàn, phát 
hành chtrng khoán. 

Tiêu ban Thu 
kHDQT 

- IDS 
- ECM 
- Website 

UBCKNN 
HSX 

Phu luc VI kern 
theo QD 21/QD- 
SGDVN 

1.4. 

- Quyt dinh v mirc c tirc, hInh thirc trá c trc, 
thai gian trà c t1rc; 
- Quyt djnh tách, gp c phiu. 

Tiêu ban Thu 

k HDQT 

- IDS 
- ECM 

- Website 

UBCKNN 
HSX 

Phu luc VI kern 
theo QD 21IQD- 

SGDVN 

1.5. 

- Quyt djnh v vic t chirc l?i  doanh nghip (chia, 
tách, hçxp nht, sap nhâp, chuyn d& 1oi hInh doanh 
nghip), giãi th& phá san doanh nghip; 

P. PC&KSNB 
- IDS 
- ECM 
- Website 

UBCKNN 
HSX 

Phu luc VI kern 
theo QD 21/QD- 
SGDVN 

/c,I q  .. 1 C. Ii 
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STT Ni dung 
B phn cung 
cp thông tin 

Phtrong tin 
CBTT 

No'i nhân 
- 

Mâu Ghi chü 

- Thay &ii ma s thu& thay di ten cong ty, con du 

cüa cOng ty; thay di dja dim; 
- Thânh 1p mi hoc dóng cira trii sO' chInh, chi 

nhánh, nhà may, van phOng dti din 

1.6. Ban hành, sra di, b sung Diêu 1 
Tiu ban Thu 
k' HDQT 

- IDS 
- ECM 
- Website 

UBCKNN 
HSX 

Mu Phu luc VI 

kern theo QD 
21/QD-SGDVN 

1.7. 
Chin Iucc, k hoch phát trin trung han  vâ k 

hoich kinh doanh htng näm cüa cong ty 

- Tiu ban Thu 

k HDQT 
- Van phOng 
- P. CLKD 

- IDS 
- ECM 
- Website 

UBCKNN 
HSX 

Mâu Phu luc VI 
kern theo QD 
21IQD-SGDVN 

1.8. 
Quyt djnh thay di k5i k toán, chInh sách k toán áp 
diring (trO' trixO'ng hçxp thay di chInh sách k toán áp 

diing do thay dôi quy djnh pháp 1ut) 

P. TCKT 
- IDS 
- ECM 
- Website 

UBCKNN 
HSX 

Mu Phu luc VI 
kern theo QD 
2 1/QD-SGDVN 

1.9. 

- K hçip dng kim toán báo cáo tài chInh näm 
hoc thay di doanh nghip kim toán (sau khi da k' 

dng)• 

- Hüy hçp dng kim toán da k. 

P. TCKT 

- IDS 

- ECM 
- Website 

UBCKNN 

HSX 

Mâu Phu luc VI 
kern theo QD 
21/QD-SGDVN 

1.10. 

- Quyt djnh gop vn có giá tn tir 50% trO' len VDL 

cüa môt t chüc 

- QuyM djnh tham gia gop vn thành lap, mua d 

tang sO' hUu trong mt cOng ty din dn cOng ty dO trO' 
thânh cong ty con, cOng ty lien kt; 

Tiêu ban Thu 

k HDQT 

- IDS 

- ECM 
- Website 

UBCKNN 

HSX 

Mu Phu luc VI 

kern theo QD 
21/QD-SGDVN 
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STT Ni dung 
B phn cung 
cap thông tin 

Phu'oiig tin 
CBTT 

No'i nhãn Mu Ghi chit 

- Quyt djnh ban d giám t' l sâ hihi tii cong ty 
con, cong ty lien kt dn dn cong ty do không con là 
cong ty con, cong ty lien kt hoc giâi th cong ty 
con, cong ty lien kt. 

i.ii. 

Quyt djnh mua, ban tài san hoc thirc hin các giao 

djch có giá trj Ian han 15% tng tài san cita Tng 
Cong ty can cir vào báo cáo tài chInh hcip nht näm 

gn nhAt duc kim toán hoc báo cáo tài chInh hp 
nht 06 tháng gn nhAt duxçic soát xét. 

-Tiu ban Thu 
k HDQT 

-P.PC&KSNB 

- IDS 
- ECM 

- Website 

UBCKNN 

HSX 

Mu Phu luc VI 
kern theo QD 
21/QD-SGDVN 

1.12. Quyt djnh tang, giâm vn diu l 
-Tiu ban Thu 
k HDQT 

-P.PC&KSNB 

- IDS 
- ECM 

- Website 

UBCKNN 
HSX 

Mu Phu luc VI 
kern theo QD 
21/QD-SGDVN 

1.13. 

Quyt djnhcüa Dti hi dng c dông hotc Hi dng 
quãn trj thông qua hçip dng, giao djch gitra Cong ty 
vOi nguai ni b, nguxai có lien quan cña nguOi ni 
b hoc nguxai cO lien quan 

-Tiêu ban Thu 
k HDQT 

-P. PC&KSNB 

- IDS 
- ECM 
- Website 

UBCKNN 
HSX 

Mâu Phu luc VI 
kern theo QD 
21/QD-SGDVN 

1.14. 

Quyt djnh gop vn du tu vào mt t cht'rc, dur an, 
vay, cho vay, hoc các giao djch khác vOi giá trj tü 
10% trâ len trên TTS ti BCTC hgp nht närn gAn 
nht dugc kirn toán hoc BCTC ban niên gn nht 
duçc soát xét 

Tiêu ban Thu 
k'HDQT 

- IDS 
- ECM 

- Website 

UBCKNN 
HSX 

Mu Phu luc VI 
kern theo QD 
21/QD-SGDVN 

2. K/ti Co sy' tizay d6i s6 c p/zié5u có quyn biêu quylt dang Iwu hành 
2.1. Thay di s lu'cxng c phn cO quyn biu quyt (tInh Tiu ban Thu - IDS UBCKNN Mu Phii lt,ic V kern 

M. 
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STT Ni dung 
B phn cung 
cap thông tin 

Phtro'ng tin 
CBTT 

Noi nhân Mu Ghi chü 

tir thai dim cong ty BC UBCKNN v kt qua phát 
hành) 

(*) Truang hçp cOng ty mua 1ti c phiu cüa nguôi 
lao dng theo quy ch phát hành c phiu cho nguai 

lao dng cüa cOng ty (ESOP); cong ty Cong b thông 
tin trong thai han  10 ngày du tiên cüa tháng trên c 
sâ các giao djch dã hoàn tt và cp nht dn ngày 
cOng b thông tin 

k HDQT - ECM 
- Website 

HSX theo QD 21/QD- 
SGDVN 

2.2. 
Giao djch c phiu qu (tInh tir thai dim Cong ty BC 
kt qua giao djch c phiu qu) 

Tiu ban Thu 

k' HDQT 

IDS 
ECM 

- Website 

UBCKNN 
HSX 

MuPhu1ucVI 
kern theo QD 

2 1/QD-SGDVN 

3. K/il có sy' tilay diii v ngwài n)i b5 và ngu'ôi lien quail cüa ngu'ô'i n5i b3 

3.1. 
Thay dôi, bô nhirn mOi, b nhim 'ai,  bãi nhirn 
Nguôi ni b; 

Tiu ban Thu 

k HDQT 

- IDS 
ECM 

Website 

UBCKNN 
HSX 

Mu Phu luc I và 

Phi 1ic II kern theo 
QD 21/QD-SGDVN 

Giri kern Ban 
cung cp thông 
tin cüa nguYi 
nOi bô rnOi theo 
Phu luc III ban 

hành kern theo 
Thông tu 
96/2020. 

3.2. 
Khi nbn duçic quyt djnh khâi to, tam  giam, truy 
ciru trách nhim hInh sir di vOi Nguai ni b 

P. PC&KSNB 
IDS 

- ECM 
- Website 

UBCKNN 
HSX 

Mu Phu luc VI 
kern theo QD 
21/QD-SGDVN 
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STT Ni dung 
B phn cung 
cap thông tin 

Phu'oiig tin 
CBTT 

Noi nhân Mu Ghi chii 

4. Thay dôi quan tr9ng vt tin/i hIn/i hoqt ct3ng kin/i doanli 

4.1. 

Tài khoàn cüa cong ty t?i  ngân hang, chi nhánh ngân 

hang nuâc ngoài bj phong tôa theo yêu cu cüa co 
quan có thrn quyn hoc klii t chrc cung t'rng djch 
v1j thanh toán phát hin có du hiu gian 1n, vi phm 

pháp 1ut lien quan dn tài khoãn thanh toán; tài 
khoán ducic phép hoat dng tri 1ti sau khi bj phong 
tOa 

P. TCKT 
- IDS 

- ECM 
- Website 

UBCKNN 

HSX 

Mu Phu luc VI 
kern theo QD 
21/QD-SGDVN 

4.2. 

Thay dii ni dung dang k doanh nghip; Thu hM 
GCN dang k doanh nghip; si:ra di, b sung hoc bj 
dInh chi, thu hi Gity phép thành l.p và hoat dng 
hoc Giy phép hoat dng; khi nhn duc van bàn 
cüa co quan nhà nu'âc có thm quyn hoc khi cong 
ty có quyt djnh v tarn  ngtrng rnt phn hoc toàn b 
hoat dng kinh doanh 

P. PC&KSNB 
- IDS 
- ECM 
- Website 

UBCKNN 
HSX 

Mu Phu luc VI 
kern theo QD 
21/QD-SGDVN 
Miu Phu luc III 
kern theo QD 
21/QD-SGDVN ( 
dôi vOi nOi dung 
Thay dôi ni dung 
dang k doanh 
nghip) 

Khi nhn ducic bàn an, quyt dinh dã Co hiêu hrc 
pháp 1ut cüa Toà an lien quan dn hoat dng cOa 

cong ty; Quyt djnh xir pht vi pharn pháp lut v 
thu 

-P. PC&KSNB 
-P. TCKT 

- IDS 

- ECM 

- Website 

UBCKNN 
HSX 

Mâu Phu luc VI 

kern theo QD 

21/QD-SGDVN 

4.4. Cong ty nhn du'gc thông báo cOa Toà an thi l don P. PC&KSNB - IDS UBCKNN Mu Phi 1ic VI 

C -i\••  \\ 
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STT Ni dung 
B phn cung 
cap thông tin 

Phtro'ng tin 
CBTT 

Noi nhãn Mu Ghi chü 

yêu cu mi thñ tiic phá san doanh nghip - ECM 
- Website 

HSX kern theo QD 
21/QD-SGDVN 

4.5. 

Tru&ng hcip cong ty nhn bit duçc sir kin, thông tin 
lam ãnh hisng dn giá chirng khoán cüa chInh cong 

ty, cong ty phãi xác nMn  hoc dInh chInh ye sir kin, 

thông tin do 

Tiu ban Thu 

k HDQT 

- IDS 

- ECM 

- Website 

UBCKNN 
HSX 

Mâu Phu luc VI 

kern theo QD 
21/QD-SGDVN 

4.6. 

Khi xáy ra các sir kin khác có ãnh huing lan dn 

hoat dng san xuât, kinh doanh hotc tInh hInh quãn 

trj cüa cOng ty 

Tiêuban Thu 
kHDQT 

- IDS 

- ECM 
- Website 

UBCKNN 

HSX 

Mu Phu luc VI 
kern theo QD 

21/QD-SGDVN 

47 
Duoc ch.p thun hoc hüy bO niêm yet tii Si giao 

djch chimg khoán nuac ngoài 
Tiu ban This 

k HDQT 

- IDS 

- ECM 

- Website 

UBCKNN 

HSX 

Mu Phu luc VI 

kern theo QD 

21/QD-SGD\TN 

III. Cong bô thông tin bat thu'ô'ng khác 

STT Ni dung 
B phn 
cung cp 
thông tin 

Thô'i han 
CBTT 

Phu'o'ng 
tiên CBTT 

Noi nhân Mâu Nôi dung chi tiet 

Ngày dang k cui 

cüng thirc hin quyên 
cho c dOng hin httu 

Tiu ban 
Thu k 
HDQT 

- Ti thiêu 10 
- IDS 

- ECM 
- Website 

UBCKNN 

HSX 

Mu 01/THQ 

kern theo Quyêt 

djnh 109/QD- 
VSD 

- Gi:ri thông báo ngày DKCC tói VSD 

dông thai cOng bô trên các phuong tin 

CBTT: 
+ Nghj quyt!quyt djnh cüa HDQT v 

ngàyDKCC; 

ngãv truâc 

ngày dang k 
cui cüng dir 

kin 
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STT Ni dung 
B phn 
cung cap 
thông tin 

Thôi han 
CBTT 

Phuo'ng 
tién CBTT 

Noi nhân Mau Nôi dung chi tiet 

- T6i thiêu 20 + Thông báo v ngày DKCC theo mu cüa 
VSD; 
+ Tài 1iu khác (nu co). 

- Trong vông 15 ngày k tt'r ngãy däng 

k cui cüng, gCri cho HSX: 
+ 01 ban torn tht s c dông cüa cong ty 

t?i ngày däng k cui cüng d thrc hin 

quyn theo mu CBTT/SGDHCM-09 
Quyt djnh 340/QD-SGDHCM. 
+ 01 ban dfr 1iu din tir dinh ding excel 
danh sách c dOng tai  ngày chat danh sách 
thçrc hin quyén. 

ngãv truâc 

ngày däng k 

cuM cüng dr 

kin d tham 

di,r h9p Di 

hi dng c 

dông 

2. 
Tãi lieu h9p DHDCD 

bt thung 

Tiu ban 
Thu k 
HDQT 

Châm nhãt 
- IDS 

- ECM 
- Website 

UBCKNN 
HSX 

- 
Mâu Phu luc VI 
kern theo QD 

21/QD-SGDVN 

- Nêu rO duO'ng dn dn toàn b tài 1iu 

h9p DHDCD, bao gm: thông báo rnOi 
h9p, chrnng trInh h9p, phiu biu quyt, 

tài 1iu sü' diing trong cuc h9p, dir thão 
nghj quyt di vâi tüng vAn d trong 
chuang trmnh h9p. 
- Tâi Iiu hpp phâi duqc c.p nht các sü'a 
di, b sung (nu co). 

- 
21 ngãy truOc 

ngày khai mc 
h9p DHDCD 

Theo yëu cAu cüa 

UBCKNN, SGDCK 
Tiu ban 
Thu k 

24h k tr ldii - IDS 

- ECM 

UBCKNN 

HSX 

Mu Phii hic VI 

kern theo QD 

- Néu rô sir kin duc yêu câu cong bô; 

- Nguyen nhân vâ dánh giá cüa cong ty nh.n duçc yêu 
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STT Ni dung 
B phn 
cung cap 
thông tin 

Thôi han 
CBTT 

Phu'ong 
tiên CBTT 

Noi nhãn Mâu Ni dung chi tit 

HDQT cu - Website 21/QD-SGDVN v tInh xác thirc cüa sir kin; giái pháp 

khic phiic (nêu co) 

Hot dng chào ban, 

phát hành, niêm yt, 

däng k giao djch 
báo cáo si'r diing vn 

Tiêu ban 

Thu k 
HDQT 

- IDS 

- ECM 
- Website 

UBCKNN 
HSX 

Mâu Phu luc VI 

kern theo QD 
21/QD-SGDVN 

T' lê sâ hfru flUGC 

ngoãi 

Tiu ban 
Thu k 
HDQT 

24h k tir khi 

- IDS 
- ECM 
- Website 

UBCKNN 
HSX 

- 
Mâu Phu luc VI 

kern theo QD 
21/QD-SGDVN 

nhân ducc van 
bàn cua 
UBCKNN v 
t lé sO hru 
nuOc ngoài 

6. 

Giao djch rnua 1ti cô 
phiêu cüa chInh rnInh, 

ban cô phiêu qu9 

Tiêu ban 
This k 

HDQT 

Trong th?yi 
han 07 ngày 

- IDS 

- ECM 
- Website 

UBCKNN 
HSX 

- 
Mâu Phu luc VI 

. 
kern theo QD 
21/QD-SGDVN 

- TruOng hcrp cong ty mua 1?i  c phiu 
cüa chInh rnInh, sau khi thanh toán ht s 

c phiu rnua lai nu tng giá trj tài san 
duçic ghi trong so kê toán giám han 10% 
thi cong ty phài thông báo cho tat cá các 

chü nçx biêt và cOng bô thông tin trong thOi 
hn 15 ngày, ké tir ngày hoàn tat nghia viii 
thanh toán vic rnua 1i c phiu. 

lam viêc k tr 

ngày 

UBCKNN 
thông báo ye 
vic nhn 

duçc dÀy dñ 
tâi 1iu báo 

cáo rnua lai Co 
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STT Ni dung 

B phn 

cung cp 

thông tin 

Thôi han 

CBTT 

Phuong 

tiên CBTT 
Nol nhn Mu Ni dung chi tit 

phiu 

Cong b 

thông tin báo 

cáo kt qua 

giao djch 

trong thôi 

han 10 ngãv 

k tr ngày kt 

thüc giao djch 

mua lai Co 

phiu 
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IV. Cong b thông tin cüa các dôi tu'Qng khác 

STT Ni dung 
Ca nhãn/Tô 

chu'c cung Cap 
thông tin 

Thô'i han 
CBTT 

Phu'o'ng tin 
CBTT 

Noi nhãn Mu Ghi chá 

• 

NguOi ni b và ngu'i có lien 

quan cüa nguôi ni b Thông 
báo v ngây dr kin giao djch 

c phiu, quyn mua c 

phiu, trái phiu chuyn di 

(k cã trung hyp chuyM 
nhirçmg không thông qua h 
tMng giao djch). 

- Ngthi ni b 

- Ngui có 

lien quan cüa 

Ngu'i ni b 

TnrOc ngày 

thrc hiên giao 
dich dr kin ti 
thiêu 03 ngãy 

- IDS 

- ECM 

- Website 

UBCKNN 
HSX 

Pht lic XIII hoc 
Phu luc XIV thông 

96/2020/TT-BTC 

- Thuc hin cong bô khi giá 
trj giao djch dir kiên trong 

ngày tir 50 triu dng trâ 

len hoc giá trj giao djch dr 
kiên trong ttrng tháng tir 

200 triêu dng trâ len tInh 
theo mnh giá hoc theo giá 
phát hành gn nht 
- Thi han  thirc hin giao 
djch không dixçc qua 30 
ngày, k tir ngày dang k 
thirc hin giao djch. Ngi 
ni b và ngthi có lien 
quan phái thrc hin theo 
thi gian, khi hrcing, giá trj 

do Sâ giao djch chirng 
khoán dã cOng b thông tin 

vã chi thrçc thrc hin giao 

djch du tiên vào ngày giao 
djch 1in sau ngày có thông 

tin cong b tir Sâ giao djch 

lam ue 

2. 

Ngui ni b và ngi.ri cO lien 

quan cüa ngu6i ni b Báo 
cáo kt qua sau khi thrc hin 

giao djch c phiu, quyn 
mua c phiu, trái phiu 

chuyn di (k cá tmng hp 
chuyn nhrçing không thông 

qua h thng giao djch) 

- Ngui ni b 
- Ngri có 

lien quan cüa 

Nguôi ni b 

Trong thai han 

05 ngàv lam 

- IDS 

- ECM 
- Website 

UBCKNN 

HSX 

Pht 1ic XV hoc 
Phu luc XVI Thông 

tu 96/2020/TT-BTC 

viêck ti'r ngày 
hoàn tht giao 
dich hoc kt 
thñc thôi han 
giao djch dr 
kin 
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STT Ni dung 
Ca nhân/Tô 

chü'c cung cap 

thông tin 

Thoi han 
CBTT 

A Phuong tien 
CBTT 

Nol nMn Mãu Ghi chü 

chirng khoán. 

- Không disçic dng thñ 
dang k, giao djch mua và 

bàn trong cüng mt d?t 
dãng k, giao djch và chi 
duc dang k, thrc hin 
giao djch tip theo khi dä 

báo cáo kt thüc dcrt giao 
djch truóc do. 

- TruO'ng hp sau khi dang 
k giao djch, di tixçing 
dang k giao djch không 
cOn là ngi.ri ni b cüa 
Tong Cong ty hotc ngithi 
có lien quan cña các dôi 

tuçmg nay, di trcmg dang 

k giao djch vn phái thirc 
hin vic báo cáo và cong 

b thông tin theo quy djnh. 
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STT Ni dung 
Ca nhân/Tô 

chü'c cung cp 
thông tin 

Thai hin 
CBTT 

Phirong tin 
CBTT 

Noi nhân Mu Ghi chü 

- Khi trâ thành c dông lan, 
nhóm ngrai có lien quan sâ 
hUu t1r 5% trâ len s c phiu 

có quyn biu quyt; 

- Khi không con là c dông 
ian 

- C dông ian 

- Nhóm nguai 

cO lien quan 

05 nàv lam 

- IDS 

- ECM 

- Website 

UBCKNN 
HSX 

Phi htc VII Thông 

tu 96/20201TT-BTC 

1jc k tr ngày 
trà thành hotc 

không cOn là c 

dông lan 

Thay di v s hiçxng c phiu 

sâ hthi qua các ngixOng 1% 
cCia c dông Ian, nhórn ngui 

có lien quan sa hru tr 5% tra 
len s c phiu Co quyn biu 
quyêt 

- C dông lan 
- Nhóm ngtxai 
CO lien quan 

05 ngày lam - IDS 
- ECM 
- Website 

UBCKNN 
HSX 

Phii liic VIII Thông 

tr 96/2020/TT-BTC 
yjc k tir ngày 
có sr thay di 

Khi cO sr thay di Ngu'Oi có 

lien quan cüa Ngrai 
Nguai ni b 

03 ngày lam 

- ECM 
UBCKNN 
HSX 

Ph iic III Thông tr 

96/2020/TT-BTC; 
Phii liic II kern theo 
QD 21/QD-SGDVN 

êc k tr ngày 

có sir thay dôi 

Lu',, j5: 

- Nu có sçr thay di v mô hInh t chñ'c cüa Tng Cong ty, b phn cung cp thông tin thay di phü hçp theo chirc näng, 
nhim vii cüa các Phông/Ban; 

- Miu cong b thông tin thay di tuang 1rng nu có sir thay di v quy dnh cña pháp 1ut, Si giao djch chirng khoán noi 
Tng Cong ty dàng k giao djch hoc niêm yt. 
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