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QUYET DINH
Vdi viQc ban hhnh Quy ch6 cdng U5 tn6ng tin cfra

Cdng t"v cd phin Mdi trudng tI6 thi Cn Mau

coNc ry co -H?t*t3dt"tRYffiETo rHr cA MAU

Cdn cir LuQt Doanh nghiQp tO OglZOt4lQH 13 dugc Qudc h$i thdng qua
ngdy 2611112014; '

Cdn cir Th6ng tu s6 15512015/TT-BTC ngdy 0611012015 cria B9 Tdi
chinh.'e hu6ng din c6ng bi5 thOng tin tr6n thi trucnrg chimg kho6n;

Cdn cir Di€u lQ Cdng ty CO phAn M6i trudrng d6 thi Clr Mau, dugc Dai hQi

d6ng cO d6ng th6ng qua ngdy 2711212019;

Xdt Td trinh tO ZSlttr-MTDT ngey 161612020 cria Gi6m d6c COng ty ''rO

viQc ph6 duyQt Quy chO Cdng b6 thdng tin cria C6ng ty c6 phAn M6i trucrng d6
thi Cd Mau;

Theo nQi dung Bi6n bin s6 24|BB.IDQT.2020 hgp HQi d6ng quan tr!
C6ng ty C6 phan M6i trubng d6 thi Cd Mau ngey Drc12020,

QUYET D!NH:

Didu 1. Ban hanh kdm theo Quyi5t dfnh ndy ld Quy chti COng bO th6ng tin
,Ar'

cria Cdng ty c6 phdn M6i trudrng DO thi Ca Mau.

Ei6u 2. Quytlt dlnh ndy dusc 6p dpng thlrc hiQn tir ngdy 011712020.

Di6u 3. Thanh vi6n HQi d6ng qu6n tri, Ban ki6m so6t, Ban Gi6m dt5c, K6
todn truong, Ngudi dugc uy quyAtr c6ng bfi th6ng tin, Thu ky HOi A6.ne qyan tri;
TruOng, ph6 c6c phdng chuy6n m6n, dcrn vi tryc thuQc C6ng ty Cd phdn M6i
truhng d6 thi Cd Mau chiu trdch nhiQm thi henh Quyi5t dinh ndy.

Quytit dinh ndy c6 hiQu lgc tir ngiLy ky.l.

c6Nc TY CO PHAN
IIOI TnIICING DO THI CA MAU

CQNG HOA XA ngr CHU NGHIA VrET NAM
O0" tap - Trf ao - Ua"h p

lt t
Cd Mau, ngdydJtthdng D. ndm 2020

I DONG QUAN TRI
F(U TICH

Noi nlrQn:
- Nhu eti6u 3;

- Luu VT.
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CÔNG TY CỔ PHẦN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN  

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 6 năm 2020 

của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau) 

 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội thông qua 

ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua vào 

ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 

24/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật 

sửa, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng 

khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; 

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-UBCK ngày 31/3/2017 của Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước ban hành Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng hệ 

thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Sở Giao dịch 

chứng khoán Hà Nội về việc ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao 

dịch Chứng khoán Hà Nội. 

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau xây dựng Quy chế Công bố 

thông tin và thống nhất áp dụng trong toàn công ty như sau: 

 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa 

Quy chế này tạo chuẩn mực, trình tự trong việc triển khai thực hiện nghĩa 

vụ công bố thông tin của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau (sau đây 
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gọi tắt là Công ty); đảm bảo thực hiện một cách đồng bộ, chính xác, tuân thủ 

đúng trình tự, quy định của pháp luật cũng như để thuận lợi cho các bộ phận có 

liên quan trong Công ty, nhà đầu tư, các đối tượng có liên quan kịp thời nắm bắt 

các thông tin hoạt động của Công ty. Quy chế này cũng nhằm nâng cao hiệu quả 

làm việc giữa Công ty và các nhà đầu tư, khai thác và phát triển các mối quan hệ 

này nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động của Công ty trên thị trường chứng 

khoán. Từ đó, đảm bảo được quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cổ đông và 

những người có liên quan; giúp các nhà đầu tư, đối tác nắm bắt được thực trạng 

hoạt động của Công ty để có cơ sở đánh giá, xem xét, thiết lập các quan hệ kinh 

tế giao dịch với Công ty. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

 1. Phạm vi điều chỉnh: 

Quy chế này quy định việc tổ chức và thực hiện công bố thông tin liên 

quan đến tình hình hoạt động của Công ty đối với cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan 

có thẩm quyền; xác định công việc, trách nhiệm và quyền hạn của Người thực 

hiện công bố thông tin của công ty, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

liên quan đến hoạt động công bố thông tin tại Công ty. 

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Người thực hiện công bố thông tin Công ty. 

b) Người nội bộ của Công ty và người có liên quan của người nội bộ. 

c) Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. 

d) Cổ đông. 

e) Nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin theo quy định cùa pháp 

luật. 

f) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin gồm: 

a) Nhà đầu tư là người nội bộ của Công ty và người có liên quan của 

người nội bộ. 

 b) Cổ đông lớn, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ 

phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty; Nhà đầu tư hoặc nhóm 

nhà đầu tư có liên quan mua vào để trở thành cổ đông lớn của Công ty. 

 c) Tổ chức, cá nhân thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Công ty. 

 2. Người nội bộ của Công ty gồm: 

 a) Thành viên Hội đồng quản trị. 

 b) Thành viên Ban kiểm soát; thành viên Ban kiểm toán nội bộ. 

 c) Giám đốc, Phó giám đốc, Kế Toán trưởng hoặc các chức danh (quản 
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lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm 

quyền nhân danh Công ty ký kết giao dịch của Công ty theo quy định tại Điều lệ 

Công ty. 

d) Người đại diện theo pháp luật, Người được ủy quyền công bố thông 

tin. 

3. Người liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong 

các trường hợp sau đây: 

a) Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con ruột, con nuôi, anh, chị 

em ruột của cá nhân. 

b) Tổ chức mà trong đó có cá nhân là nhân viên, Giám đốc hoặc Phó 

Giám đốc, chủ sở hữu trên mười phần trăm (10%) số cổ phiếu đang lưu hành có 

quyền biểu quyết. 

c) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám 

đốc và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị của tổ chức đó bổ 

nhiệm. 

d) Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm 

soát hoặc bị kiểm soát bởi người đó hoặc cùng với người đó chịu chung một sự 

kiểm soát. 

e) Quan hệ hợp đồng trong đó một người là đại diện cho người kia. 

4. Số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty là số cổ 

phiếu có quyền biểu quyết của công ty đã phát hành trừ đi số cổ phiếu có quyền 

biểu quyểt được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ. 

5. Thông tư 155/2015/TT-BTC là Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được ban hành vào 

ngày 06/10/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016. 

6. Quyết định 606/QĐ-SGDHN là Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 

29/09/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ban hành Quy chế 

công bố thông tin tại Sở và có hiệu lực kể từ ngày 29/09/2016. 

Điều 4. Nguyên tắc công bố thông tin 

1. Người thực hiện công bố thông tin của Công ty, tổ chức thực hiện 

công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật. 

2. Khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo Ủy ban chứng khoán 

Nhà nước(sau đây gọi tắt là UBCKNN)và Sở Giao dịch chứng khoán (sau đây 

gọi tắt là SGDCK) về nội dung thông tin công bố, bao gồm đầy đủ các thông tin 

theo quy định. 

3. Thông tin được công bố bằng tiếng Việt và được lưu trữ, bảo quản tại 

Công ty dưới dạng văn bản và dữ liệu điện tử tối thiểu 10 năm đối với thông tin 

công bố định kỳ, trên trang thông tin điện tử của Công ty tối thiểu là 05 năm đối 

với thông tin công bố định kỳ và bất thường hoặc theo yêu cầu. 
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Điều 5. Người thực hiện công bố thông tin công ty 

l. Người thực hiện công bố thông tin công ty là người đại diện theo pháp 

luật hoặc người được ủy quyền thay mặt Công ty để công bố thông tin (sau đây 

gọi tắt là người được ủy quyền công bố thông tin) theo Quy chế này và pháp 

luật có liên quan. 

2. Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính 

xác và kịp thời về thông tin do người được ủy quyền công bố thông tin công bố. 

Trường hợp phát sinh sự kiện công bố thông tin mà cả người đại diện theo pháp 

luật và người được ủy quyền công bố thông tin đều vắng mặt thì thành viên giữ 

chức vụ cao nhất của Ban Điều hành có trách nhiệm thay thế thực hiện công bố 

thông tin. 

3. Công ty phải đăng ký, đăng ký lại người thực hiện công bố thông tin 

công ty theo Phụ lục số 01 của Thông tư 155/2005/TT-BTC cùng với Bản cung 

cấp thông tin của người thực hiện công bố thông tin công ty theo Phụ lục số 03 

của Thông tư 155/2015/TT-BTC cho UBCKNN và SGDCK tối thiểu 24 giờ 

trước khi việc ủy quyền có hiệu lực. 

Điều 6. Phương tiện công bố thông tin 

1. Việc công bố thông tin được thực hiện qua các phương tiện công bố 

thông tin sau: 

a) Trang thông tin điện tử (Website) của Công ty Cổ phần Môi trường đô 

thị Cà Mau là www.moitruongdothicamau.vn; 

b) Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (gọi tắt là IDS Plus); 

c) Trang thông tin điện tử của SGDCK (gọi tắt là CIMS); 

d) Các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định pháp luật 

(báo in, báo điện tử,...) 

2. Trang thông tin điện tử của Công ty: 

- Phải có nội dung về ngành, nghề kinh doanh và các nội dung phải 

thông báo công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và mọi thay đổi liên quan tới các nội dung này; 

chuyên mục riêng về quan hệ cổ đông (nhà đầu tư), trong đó phải công bố Điều 

lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ (nếu có), Bản cáo bạch (nếu có) và các thông 

tin công bố định kỳ, bất thường và theo yêu cầu quy định tại Thông tư 

155/2015/TT-BTC. 

- Phải hiển thị thời gian đăng tải thông tin, đồng thời phải đảm bảo nhà 

đầu tư có thể dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận được các dữ liệu trên trang thông tin 

điện tử đó. 

3. Trường hợp nghĩa vụ công bố thông tin phát sinh vào ngày nghỉ, ngày 

lễ theo quy định của pháp luật, Công ty thực hiện công bố thông tin trên trang 

thông tin điện tử của Công ty và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin 
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theo quy định của pháp luật sau khi ngày nghỉ, ngày lễ kết thúc. 

4. Việc công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của 

UBCKNN, trang thông tin điện tử của SGDCK thực hiện theo hướng dẫn của 

UBCKNN, SGDCK. Riêng thông tin công bố gửi qua Hệ thống CIMS của 

SGDCK Hà Nội, nếu Công ty đã đăng ký sử dụng Hệ thống sẽ được miễn gửi 

văn bản, ngoại trừ Báo tài chính kiểm toán năm và Báo cáo tài chính bán niên 

được soát xét. 

Điều 7. Tạm hoãn và bảo lưu công bố thông tin 

1. Trường hợp việc công bố thông tin không thể thực hiện đúng thời hạn 

vì những lý do bất khả kháng (thiên tai, hoả hoạn,....) và những trường hợp khác 

được UBCKNN chấp thuận cho tạm hoãn công bố thông tin, Công ty phải báo 

cáo UBCKNN. SGDCK ngay khi xảy ra trường hợp bất khả kháng hoặc trước 

thời hạn công bố thông tin để đề nghị UBCKNN chấp thuận cho tạm hoãn, bảo 

lưu việc công bố và phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi sự kiện bất 

khả kháng đã được khắc phục. 

2. Việc tạm hoãn và bảo lưu công bố thông tin được UBCKNN chấp 

thuận bằng văn bản phải được công bố trên website của Công ty và UBCKNN, 

SGDCK, trong đó nêu rõ lý do của việc tạm hoãn công bố thông tin. 

Điều 8. Xử lý vi phạm về công bố thông tin 

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về công bố 

thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi 

phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì 

phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

 

CHƯƠNG II 

 NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 
 

Điều 9. Công bố thông tin định kỳ 

Công ty thực hiện công bố thông tin định kỳ theo quy định, hướng dẫn 

của Bộ Tài chính, UBCKNN, SGDCK trong từng thời kỳ. Các nội dung công 

bố thông tin định kỳ được quy định cụ thể như sau: 

1. Báo cáo tài chính năm: 

Công ty phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ 

chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công 

chúng theo nguyên tắc sau: 

a) Báo cáo tài chính phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết 

minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp; 

b) Toàn văn báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phải được công bố 

đầy đủ, kể cả báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đó. Trường hợp kiểm toán 



7 
 

không chấp nhận toàn phần báo cáo tài chính, Công ty phải công bố báo cáo tài 

chính năm, báo cáo kiểm toán kèm theo văn bản giải trình của công ty; 

c) Thời hạn công bố báo cáo tài chính năm: 

Công ty phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 

thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng 

không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính; 

Trường hợp Công ty không thể hoàn thành việc công bố báo cáo tài 

chính năm trong thời hạn nêu trên do phải lập báo cáo tài chính năm hợp nhất 

hoặc báo cáo tài chính năm tổng hợp thì Công ty gửi công văn đến UBCKNN 

xem xét gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm. nhưng thời gian công 

bố tối đa không quá 100 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính bảo đảm phù 

hợp với quy định pháp luật liên quan. 

2. Báo cáo tài chính bán niên: 

Công ty phải công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét bởi tổ 

chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công 

chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán. 

a) Báo cáo tài chính bán niên phải là báo cáo tài chính giữa niên độ dạng 

đầy đủ theo chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ”, trình bày số 

liệu tài chính trong 06 tháng đầu năm tài chính của công ty, được lập theo quy 

định tại điểm a, khoản 1, Điều này. Báo cáo tài chính bán niên phải được soát 

xét theo chuẩn mực về công tác soát xét báo cáo tài chính. Toàn văn báo cáo tài 

chính bán niên phải được công bố đầy đủ, kèm theo ý kiến kiểm toán và văn bản 

giải trình của công ty trong trường hợp báo cáo tài chính bán niên được soát xét 

có kết luận của kiểm toán viên là không đạt yêu cầu; 

b) Thời hạn công bố báo cáo tài chính bán niên: 

Công ty phải công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét trong 

thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng 

không được vượt quá 45 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính. 

Trường hợp Công ty không thể hoàn thành việc công bố báo cáo tài 

chính bán niên trong thời hạn nêu trên do phải lập báo cáo tài chính bán niên 

hợp nhất hoặc báo cáo tài chính bán niên tổng hợp thì Công ty gửi công văn đến 

UBCKNN để xem xét gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính bán niên, 

nhưng thời gian công bố báo cáo tối đa không quá 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 

06 tháng đầu năm tài chính bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật liên quan. 

3. Báo cáo tài chính quý: 

Công ty phải công bố báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính quý 

đã được soát xét (nếu có). 

a) Báo cáo tài chính quý phải là báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy 

đủ theo chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ”, được lập theo quy 

định tại điểm a, khoản 1 của Điều này. Toàn văn báo cáo tài chính quý hoặc báo 
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cáo tài chính quý đã được soát xét (nếu có) phải được công bố đầy đủ, kèm theo 

ý kiến kiểm toán và văn bản giải trình của công ty trong trường hợp báo cáo tài 

chính quý được soát xét có kết luận của kiểm toán viên là không đạt yêu cầu 

(nếu có); 

b) Thời hạn công bố báo cáo tài chính quý: 

Công ty phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ 

ngày kết thúc quý. Công ty công bố báo cáo tài chính quý được soát xét (nếu có) 

trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét. 

Trường hợp Công ty không thể hoàn thành việc công bố thông tin tài 

chính quý trong thời hạn nêu trên do phải lập báo cáo tài chính quý hợp nhất 

hoặc báo cáo tài chính quý tổng hợp thì Công ty phải gởi công văn đến 

UBCKNN đề nghị xem xét gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính quý, 

nhưng thời gian công bố báo cáo tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 

quý bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật liên quan. 

4. Khi công bố thông tin các báo cáo tài chính nêu tại khoản 1, 2, 3 của 

Điều này, Công ty phải đồng thời giải trình nguyên nhân khi xảy ra một trong 

các trường hợp sau: 

a) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt 

động kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ 

năm trước. 

b) Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ; hoặc chuyển từ lãi ở kỳ 

trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại. 

c) Số liệu, kết quả hoạt động kinh doanh (áp dụng đối với khoản mục 

doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế) lũy kế từ đầu năm tại báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh trong báo cáo tài chính quý 2 đã công bố so với báo cáo 

tài chính bán niên được soát xét; hoặc tại báo cáo tài chính quý 4 đã công bố so 

với báo cáo tài chính năm được kiểm toán có sự chênh lệch từ 5% trở lên; hoặc 

chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại. 

d) Số liệu, kết quả hoạt động kinh doanh tại báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán hoặc soát 

xét từ 5% trở lên. 

5. Công ty phải lập báo cáo thường niên theo Phụ lục số 04 của Thông tư 

155/2015/TT-BTC và công bố báo cáo này chậm nhất là 20 ngày sau ngày công 

bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 120 ngàv, kể từ 

ngày kết thúc năm tài chính và thông tin tài chính trong báo cáo thường niên 

phải phù hợp với báo cáo tài chính năm được kiểm toán. 

6. Định kỳ 06 tháng và năm, Công ty phải công bố thông tin về báo cáo 

tình hình quản trị công ty theo Phụ lục số 05 Thông tư 155/2015/TT-BTC. Thời 

hạn công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty chậm nhất là 30 

ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo (30/7 đối với báo cáo 6 tháng và 30/01 

năm tiếp theo đối với báo cáo năm). Ngoài ra, theo quy định của SGDCK Hà 
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Nội: Bên cạnh việc lập báo cáo tình hình quản trị công ty theo Phụ lục số 05 của 

Thông tư 155/2015/TT-BTC, Công ty phải gửi kèm theo bản dữ liệu điện tử 

Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty theo Mẫu 09_CBTT/SGDHN 

Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Sở Giao dịch chứng khoán 

Hà Nội (sau đây gọi tắt là Quyết định 606/QĐ-SGDHN) theo định dạng excel 

gửi đến SGDCK. 

7. Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: 

a. Chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông 

(sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ), Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử 

của công ty và của UBCKNN, SGDCK về việc họp ĐHĐCĐ, trong đó nêu rõ 

đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên, bao gồm: thông báo 

mời họp, mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp, chương trình họp, phiếu 

biểu quyết, danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp 

bầu thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị; các tài liệu tham 

khảo làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề 

trong chương trình họp. 

Tài liệu họp ĐHĐCĐ phải được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ 

sung (nếu có) cho tới khi kết thúc ĐHĐCĐ. 

b) Trường hợp không tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ 

nhất, Công ty phải công bố về chương trình và thời điểm dự kiến tổ chức các 

cuộc họp kế tiếp, tiếp tục duy trì việc đăng tải và cho phép cổ đông tiếp cận tài 

liệu họp ĐHĐCĐ theo quy định tại điểm a khoản này cho tới khi tổ chức thành 

công ĐHĐCĐ. Thời điểm tổ chức các cuộc họp kế tiếp thực hiện theo quy định 

pháp luật về doanh nghiệp. 

c) Biên bản họp, nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên phải được công 

bố theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Quy chế này. 

8. Công bố thông tin về hoạt động chào bán và báo cáo sử dụng vốn 

Công ty thực hiện chào bán chứng khoán riêng lẻ, chào bán chứng khoán 

ra công chúng thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật về 

chào bán chứng khoán, cụ thể tại khoản 6, 7 Điều 1 của Nghị định 60/2015/NĐ-

CP như sau: 

a) Trường hợp chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Công ty phải công bố báo cáo 

sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại ĐHĐCĐ hoặc thuyết minh chi tiết 

việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính năm đã được 

kiểm toán xác nhận. 

b) Trường hợp chào bán chứng khoán ra công chúng: Trường hợp huy 

động vốn để thực hiện dự án đầu tư, định kỳ 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt 

chào bán cho đến khi hoàn thành dự án; hoặc cho đến khi đã giải ngân hết số 

tiền huy động được, Công ty phải báo cáo UBCKNN, SGDCK theo Mẫu số 05 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP và công bố thông tin về 

tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trường hợp thay đổi các nội 
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dung tại phương án sử dụng vốn, mục đích sử dụng vốn, trong vòng 10 ngày kể 

từ khi ra quyết định thay đổi các nội dung này, Công ty phải báo cáo UBCKNN, 

SGDCK và công bố thông tin nội dung thay đổi trên trang thông tin điện tử của 

Công ty. Mọi thay đổi phải được báo cáo lại tại ĐHĐCĐ gần nhất. 

Công ty phải công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại 

ĐHĐCĐ hoặc thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 

trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận. Quy định này không áp 

dụng đối với trường hợp Công ty chào bán cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ 

hoặc hoán đổi cổ phần, phần vốn góp. 

9. Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nưởc ngoài (Trường hợp có sự thay 

đổi của pháp luật đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu vốn của Công ty); 

Công ty phải công bố thông tin về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của 

Công ty và các thay đổi liên quan đến tỷ lệ sở hữu này trên trang thông tin điện 

tử của Công ty, của SGDCK và Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy định 

pháp luật chứng khoán hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam. 

10. Công bố thông tin về báo cáo danh sách cổ đông nhà nước,cổ đông 

lớn. 

Công ty phải gửi báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại 

thời điểm 6 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm dương lịch. Trong đó: 

- Báo cáo 06 tháng đầu năm căn cứ trên danh sách cổ đông được chốt tại 

thời điểm gần nhất trước ngày 30/6, gửi SGDCK chậm nhất là 30/7 của năm. 

- Báo cáo 06 tháng cuối năm căn cứ trên danh sách cổ đông chốt tại thời 

điểm gần nhất trước ngày 31/12, gửi SGDCK chậm nhất là ngày 30/01 của năm 

tiếp theo. 

- SGDCK Hà Nội yêu cầu báo cáo theo Mẫu 01-CBTT/SGDHN của 

Quyết định 606/QĐ-SGDHN được đính kèm theo Quy chế này. 

Điều 10. Công bố thông tin bất thường 

1. Công ty phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ 

khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: 

a) Tài khoản của Công ty tại ngân hàng bị phong tỏa hoặc được phép 

hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa, ngoại trừ trường hợp phong tỏa theo yêu 

cầu của chính Công ty. 

b) Tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh; bổ sung 

hoặc rút bớt một hoặc một số ngành nghề đầu tư, kinh doanh; bị đình chỉ hoặc 

thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và 

hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động; thay đổi thông tin trong Bản báo cáo bạch 

sau khi đã được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán. 

c) Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ (bao gồm nghị quyết của 
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ĐHĐCĐ, biên bản họp hoặc biên bản kiểm phiếu (trong trường hợp lấy ý kiến 

cổ đông bằng văn bản). Trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc hủy niêm yết, công 

ty phải công bố thông tin về việc huỷ niêm yết kèm theo tỷ lệ thông qua của cổ 

đông không phải là cổ đông lớn. 

d) Quyết định mua hoặc bán cổ phiếu quỹ; ngày thực hiện quyền mua cổ 

phiếu của người sở hữu trái phiếu kèm theo quyền mua cổ phiếu hoặc ngày thực 

hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu; quyết định chào bán chứng 

khoán ra nước ngoài và các quyết định liên quan đến việc chào bán chứng khoán 

theo quy định pháp luật về doanh nghiệp. 

e) Quyết định về mức cổ tức, hình thức trả cổ tức, thời gian trả cổ tức; 

quyết định tách, gộp cổ phiếu. 

f) Quyết định về việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp 

nhập doanh nghiệp), giải thể doanh nghiệp; thay đổi tên Công ty, con dấu của 

Công ty; thay đổi địa điểm, thành lập mới hoặc đóng cửa trụ sở chính, chi 

nhánh, phòng giao dịch; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; chiến lược, kế hoạch phát 

triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty. 

g) Quyết định thay đổi kỳ kế toán, chính sách kế toán áp dụng (trừ 

trường hợp thay đổi chính sách kế toán áp dụng do thay đổi quy định pháp luật); 

thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 

năm hoặc thay đổi doanh nghiệp kiểm toán (sau khi đã ký hợp đồng); doanh 

nghiệp kiểm toán từ chối kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty; kết quả điều 

chỉnh hồi tố báo cáo tài chính (nếu có); ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận 

toàn phần của kiểm toán viên đối vớbáo cáo tài chính. 

h) Quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một 

công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con, công ty liên doanh, công ty 

liên kết hoặc bán để giảm sở hữu tại công ty con, công ty liên doanh, công ty 

liên kết dẫn đến công ty đó không còn là công ty con, công ty liên doanh, công 

ty liên kết hoặc giải thể công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết. Ngoài 

ra, khi Công ty niêm yết, đăng ký giao dịch tại SGDCK Hà Nội có phát sinh sự 

kiện trên, Công ty thực hiện đăng ký theo Mẫu 06-CBTT/SGDHN của Quyết 

định 606/QĐ-SGDHN được đính kèm theo Quy chế này trong vòng 24 giờ kể từ 

khi có quyết định thay đổi; đóng, mở chi nhánh, nhà máy, văn phòng đại diện. 

i) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông 

qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người nội bộ hoặc người có liên quan. 

j) Quyết định phát hành trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi. 

k) Khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. 

Thời điểm công bố thông tin thực hiện như sau: 

- Trường hợp Công ty phát hành thêm cổ phiếu, tính từ thời điểm công 

ty báo cáo UBCKNN về kết quả phát hành theo quy định pháp luật về phát hành 

chứng khoán. 

- Trường hợp Công ty giao dịch cổ phiếu quỹ, tính từ thời điểm công ty 
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báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định pháp luật về giao dịch cổ 

phiếu quỹ. 

- Trường hợp Công ty mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên theo 

chương trình lựa chọn của người lao động trong Công ty hoặc mua lại cổ phiếu 

lẻ của Công ty thông qua công ty chứng khoán; công ty chứng khoán mua cổ 

phiếu của chính mình theo yêu cầu của khách hàng hoặc để sửa lỗi giao dịch, 

Công ty công bố thông tin trong vòng 10 ngày đầu tiên của tháng trên cơ sở các 

giao dịch đã hoàn tất và cập nhật đến ngày công bố thông tin. 

Ngoài ra, khi Công ty niêm yết, đăng ký giao dịch tại SGDCK Hà Nội 

có phát sinh sự kiện nêu trên, Công ty thực hiện công bố thông tin cho SGDCK 

Hà Nội theo Mẫu 07-CBTT/SGDHN của Quyết định 606/QĐ-SGDHN đính 

kèm theo Quy chế này. Đồng thời, Công ty phải công bố khối lượng cổ phiếu có 

quyền biểu quyết đang lưu hành trên trang thông tin điện tử của Công ty và cập 

nhật dữ liệu trong vòng 24 giờ kể từ khi báo cáo UBCKNN về kết quả phát 

hành hoặc giao dịch cổ phiếu quỹ hoặc các trường hợp khác dẫn đến thay đổi số 

lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết. 

l) Khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động của công ty được sửa 

đổi, bổ sung. Ngoài ra, khi Công ty niêm yết, đăng ký giao dịch tại SGDCK Hà 

Nội có phát sinh việc thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động (tên tổ 

chức, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, người đại điện theo pháp 

luật...): công ty thực hiện công bố thông tin theo Mẫu 05-CBTT/SGDHN của 

Quyết định 606/QĐ-SGDHN đính kèm theo Quy chế này và gửi kèm bản sao 

hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt 

động hoặc Giấy phép hoạt động thay đổi. 

m) Công ty thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội 

bộ. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố thông tin về việc thay đổi, 

bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ, Công ty gửi cho 

UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán nơi công ty niêm yết, đăng ký giao dịch 

Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới (nếu có) theo Phụ lục sô 03 của 

Thông tư 155/2015/TT-BTC;Ngoài ra, khi Công ty niêm yết, đăng ký giao dịch 

tại SGDCK Hà Nội có phát sinh việc thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi 

nhiệm người nội bộ: Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo Mẫu 02-

CBTT/SGDHN và Mẫu 03-CBTT/SGDHN của Quyết định 606/QĐ-SGDHN 

được đính kèm theo Quy chế này và gửi kèm quyết định, nghị quyết về việc 

thay đổi nhân sự trong vòng 24 giờ kể từ ngày ban hành quyết định, nghị quyết. 

Bên cạnh đó, khi Công ty niêm yết, đăng ký giao dịch tại SGDCK Hà 

Nội có phát sinh việc thay đổi người có liên quan của người nội bộ, người nội 

bộ có trách nhiệm báo về Công ty để Công ty thực hiện báo cáo SGDCK Hà 

Nội trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi theo Mẫu 04-

CBTT/SGDHN và Mẫu 03-CBTT/SGDHN, Quyết định 606/QĐ-SGDHN được 
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đính kèm theo Quy chế này. 

n) Khi nhận được quyết định khởi tố, tạm giam, truy cứu trách nhiệm 

hình sự đối với người nội bộ của công ty. 

o) Khi nhận được bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến hoạt động 

của Công ty; kết luận của cơ quan thuế về việc Công ty có vi phạm pháp luật về 

thuế. 

p) Quyết định vay hoặc phát hành trái phiếu dẫn đến tổng giá trị các 

khoản vay của Công ty có giá trị từ 30% vốn chủ sở hữu trở lên tính tại báo cáo 

tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần 

nhất được soát xét. 

Trường hợp tổng giá trị các khoản vay của công ty đạt từ 30% vốn chủ 

sở hữu trở lên tính tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc 

báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét, công ty công bố thông tin về 

các quyết định vay thêm hoặc phát hành thêm trái phiếu có giá trị từ 10% vốn 

chủ sở hữu trở lên theo báo cáo tài chính năm gần nhất đã kiểm toán hoặc báo 

cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét. 

q) Công ty nhận được thông báo của Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ 

tục phá sản doanh nghiệp. 

r) Khi xảy ra các sự kiện khác có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh hoặc tình hình quản trị của công ty. 

s) Vốn góp của chủ sở hữu bị giảm từ 10% trở lên hoặc tổng tài sản bị 

giảm từ 10% trở lên tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc 

báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét. 

t) Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ; quyết định góp vốn đầu tư vào một 

tổ chức, dự án, vay, cho vay hoặc các giao dịch khác với giá trị từ 10% trở lên 

trên tổng tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán 

hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét; quyết định góp vốn có 

giá trị từ 50% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức (xác định theo vốn điều lệ của 

tổ chức nhận vốn góp trước thời điểm góp vốn); quyết dịnh mua, bán tài sản có 

giá trị từ 15% trở lên trên tổng tài sản của Công ty tính tại báo cáo tài chính năm 

gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát 

xét. 

Trường hợp khi Công ty niêm yết, đăng ký giao dịch tại SGDCK Hà Nội 

có báo cáo tài chính riêng/hợp nhất/tổng hợp, các chỉ tiêu vốn góp của chủ sở 

hữu, tổng tài sản tại báo cáo tài chính để thực hiện công bố thông tin theo quy 

chế này và quy định hiện hành được xem xét là số nhỏ hơn giữa báo cáo tài 

chính riêng/hợp nhất/tổng hợp. 

u) Được chấp thuận hoặc bị hủy bỏ niêm yết tại SGDCK nước ngoài. 

2. Đối với các sự kiện cần có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, 

Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định kể từ khi ban hành quyết 
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định, nghị quyết và công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được 

văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Công bố thông tin về ĐHĐCĐ bất thường hoặc thông qua nghị quyết 

ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 

a) Việc công bố thông tin về ĐHĐCĐ bất thường thực hiện theo quy 

định tại khoản 7, Điều 9 của Quy chế này. 

b) Trường hợp lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản, chậm nhất 10 ngày 

trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, Công ty phải công bố trên trang 

thông tin điện tử của Công ty, đồng thời gửi cho tất cả các cổ đông phiếu lấy ý 

kiến, dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. 

4. Khi công bố thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này, Công ty 

phải nêu rõ sự kiện xảy ra, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục (nếu có). 

5. Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện 

quyền cho cổ đông hiện hữu: 

- Công ty báo cáo và nộp đầy đủ các tài liệu là căn cứ pháp lý liên quan 

đến ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu cho 

Trung tâm lưu ký chứng khoán, SGDCK, báo cáo UBCKNN, đồng thời công bố 

thông tin chậm nhất 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến. 

- Trường hợp Công ty hủy thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực 

hiện quyền liên quan đến tỷ lệ thực hiện, các trường hợp phát hành cổ phiếu cho 

cổ đông hiện hữu và các trường hợp liên quan đến việc điều chỉnh giá tham 

chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền theo quy định của SGDCK Hà Nội, 

Công ty gửi thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do trong vòng 24 giờ kể từ khi ra 

thông báo nhưng chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng, 

đồng thời công bố thông tin về việc hủy nội dung thông báo. 

6. Công bố thông tin trong các trường hợp đặc biệt khác như sau: 

a) Sau khi thay đổi kỳ kế toán, Công ty công bố báo cáo tài chính khi 

thay đổi kỳ kế toán đã được kiểm toán theo quy định pháp luật về kế toán doanh 

nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm 

toán. 

b) Sau khi hoàn tất việc chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, 

Công ty công bố báo cáo tài chính sau khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh 

nghiệp đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật kế toán doanh nghiệp 

trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán. 

c) Sau khi chia, tách, sáp nhập, Công ty là doanh nghiệp bị chia, bị tách 

hoặc bị sáp nhập công bố Báo cáo tài chính khi chia tách, sáp nhập doanh 

nghiệp đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật kế toán trong thời hạn 10 

ngàv, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán. 

Điều 11. Công bố thông tin theo yêu cầu 
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1.Trong các trường hợp sau đây, Công ty phải công bố thông tin trong 

vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu của UBCKNN, SGDCK nơi công ty 

niêm yết, đăng ký giao dịch: 

a) Khi xảy ra sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của 

nhà đầu tư. 

b) Có thông tin liên quan đến công ty ảnh hưởng đến giá chứng khoán và 

cần phải xác nhận thông tin đó. 

2. Nội dung thông tin công bố theo yêu cầu phải nêu rõ sự kiện được 

UBCKNN, SGDCK yêu cầu công bố; nguyên nhân và đánh giá của Công ty về 

tính xác thực của sự kiện đó, giải pháp khắc phục (nếu có). 

Điều 12. Công bố thông tin về giao dịch của cổ đông lớn 

1. Tổ chức, cá nhân, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ 

phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty; hoặc khi không còn 

là cổ đông lớn phải công bố thông tin và báo cáo về giao dịch cổ phiếu cho 

Công ty, UBCKNN và SGDCK theo Phụ lục số 06 của Thông tư 155/2015/TT-

BTC trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày trở thành hoặc không còn là cổ đông 

lớn. 

2. Cổ đông lớn, nhóm người có liên quan nắm giữ từ 5% trở lên số cổ 

phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty khi có sự tăng hoặc 

giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu qua các ngưỡng 1 % (kể cả trường hợp cho hoặc 

được cho, tặng hoặc được tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển 

nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm...) phải công bố thông tin và báo 

cáo cho UBCKNN, SGDCK và Công ty trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có 

sự thay đổi trên theo Phụ lục số 07 của Thông tư 155/2015/TT-BTC. Việc xác 

định cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% được xác định tại các ngưỡng 6%, 7%, 

8%, ... (không căn cứ trên tỷ lệ sở hữu của lần báo cáo gần nhất). 

Ví dụ: nhà đầu tư A sở hữu 5,2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành có 

quyền biểu quyết của Công ty (Mã chứng khoán là CAM). Ngày thứ hai, ông A 

đặt lệnh giao dịch mua vào làm tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu CAM từ 5,2% lên 

5,7%. Tiếp sau đó, vào ngày thứ ba, ông A đặt lệnh mua tiếp làm tăng tỷ lệ nắm 

giữ cổ phiếu CAM từ 5,7% lên 6,1%. Giao dịch tại ngày thứ ba đã làm cho tỷ lệ 

sở hữu cổ phiếu CAM của ông A thay đổi vượt qua ngưỡng 6%, do vậy, trong 

vòng 07 ngày, kể từ ngày kết thúc việc thanh toán giao dịch chứng khoán, ông 

A phải công bố thông tin và báo cáo Công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

và Sở giao dịch chứng khoán về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của mình. 

3. Thời điểm bắt đầu, kết thúc việc nắm giữ từ 5% số lượng cổ phiếu 

hoặc thời điểm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu qua các ngưỡng 1% nêu tại khoản 

1, khoản 2 của Điều này được tính kể từ thời điểm hoàn tất giao dịch chứng 

khoán. Ngày hoàn tất giao dịch chứng khoán được xác định như sau: 

a) Là ngày kết thúc việc thanh toán giao dịch trong trong trường hợp 

giao dịch thực hiện qua SGDCK. 
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b) Hoặc là ngày kết thúc việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại 

Trung tâm lưu ký chứng khoán trong trường hợp giao dịch không thực hiện qua 

SGDCK. 

4. Quy định tại khoản 1, 2 của Điều này không áp dụng đối với trường 

hợp thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết phát 

sinh do công ty đại chúng giao dịch cổ phiếu quỹ hoặc phát hành thêm cổ phiếu. 

5. Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của công ty trong vòng 

03 ngày làm việc sau khi nhận được báo cáo liên quan đến sự thay đổi tỷ lệ sở 

hữu cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu của các đối tượng được quy định tại Điều 

này. 

Điều 13. Công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ của Công 

ty và người có liên quan của ngưòi nội bộ 

1. Trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là 03 ngày làm việc, người 

nội bộ của Công ty và người có liên quan của các đối tượng này phải công bố 

thông tin và báo cáo cho UBCKNN, SGDCK và Công ty về việc dự kiến giao 

dịch cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu của Công ty kể cả trường hợp chuyển 

nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại SGDCK (như các giao dịch cho 

hoặc được cho, tặng hoặc được tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển 

nhượng cổ phiếu...) theo Phụ lục số 10 hoặc Phụ lục số 11 của Thông tư 

155/2015/TT-BTC. Thời hạn thực hiện giao dịch không được quá 30 ngày, kể từ 

ngày đăng ký thực hiện giao dịch và chỉ được bắt đầu tiến hành phiên giao dịch 

đầu tiên sau 24 giờ kể từ khi có công bố thông tin từ SGDCK. 

Người nội bộ của Công ty và người có liên quan của các đối tượng này 

không được đồng thời đăng ký mua hoặc bán cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu của 

Công ty trong cùng một đợt đăng ký và phải thực hiện giao dịch theo đúng thời 

gian và khối lượng đã đăng ký. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch 

(trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự 

kiến giao dịch, người nội bộ của Công ty và người có liên quan của đối tượng 

này phải báo cáo cho UBCKNN, SGDCK và Công ty về kết quả giao dịch đồng 

thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực 

hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có) theo Phụ lục số 12 hoặc Phụ lục số 13 của 

Thông tư 155/2015/TT-BTC. 

Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ chỉ được đăng ký 

và thực hiện giao dịch tiếp theo khi đã báo cáo kết thúc đợt giao dịch trước đó. 

3. Trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký giao dịch 

không còn là người nội bộ của Công ty hoặc người có liên quan của các đối 

tượng này, đối tượng đăng ký giao dịch vẫn phải thực hiện việc báo cáo và công 

bố thông tin theo quy định tại khoản 1 và 2 của Điều này. 

4. Trường hợp người nội bộ của Công ty hoặc người có liên quan của 

các đối tượng này đồng thời là cổ đông lớn thì chỉ phải thực hiện nghĩa vụ công 
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bố thông tin áp dụng đối với người nội bộ và người có liên quan. 

5. Trường hợp công ty chứng khoán là người có liên quan của người nội 

bộ của Công ty khi thực hiện sửa lỗi giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch, công 

ty chứng khoán phải báo cáo UBCKNN, SGDCK, Công ty trong vòng 24 giờ, 

kể từ thời điểm hoàn thành giao dịch sửa lỗi. 

6. Trường hợp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của Công ty 

(công đoàn, đoàn thanh niên,...) thực hiện giao dịch cổ phiếu, quyền mua cổ 

phiếu của Công ty phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin như quy định đối 

với người nội bộ tại khoản 1, 2, 3 của Điều này. 

7. Trong vòng 03 ngày làm việc sau khi nhận được các báo cáo liên 

quan đến giao dịch cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có 

liên quan của người nội bộ theo quy định tại Điều này, Công ty phải công bố 

trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

8. Người nội bộ của Công ty và người có liên quan của người nội bộ có 

thể tự thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoặc ủy quyền cho 01 tổ chức hoặc 

01 cá nhân khác thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin. Trong trường hợp tự thực 

hiện nghĩa vụ công bố thông tin, trong lần công bố thông tin đầu tiên, người nội 

bộ của Công ty vàngười có liên quan của người nội bộ phải nộp cho UBCKNN 

và SGDCK Bản cung cấp thông tin theo Phụ lục số 03 của Thông tư 

155/2015/TT-BTC. Đồng thời, phải có trách nhiệm cung cấp chính xác, kịp thời 

và đầy đủ thông tin khi có sự thay đổi các nội dung trong Bản cung cấp thông 

tin nêu trên. 

Điều 14. Công bố thông tin về giao dịch chào mua công khai 

Tổ chức, cá nhân chào mua công khai và công ty bị chào mua phải thực 

hiện công bố thông tin theo quy định tại Luật Chứng khoán và văn bản hướng 

dẫn. Riêng Công ty thực hiện theo quy định cụ thể như sau: 

1. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngàv nhận được tài liệu đăng ký chào 

mua cổ phiếu của tổ chức, cá nhân, Công ty có nghĩa vụ công bố thông tin về 

việc nhận được đề nghị chào mua trên trang thông tin điện tử Công ty và 

SGDCK nơi Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. 

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được tài liệu đăng ký chào 

mua, Hội đồng quản trị Công ty gửi UBCKNN và thông tin cho cổ đông hoặc 

nhà đầu tư biết ý kiến của Công ty bằng văn bản và dữ liệu điện tử theo quy 

định của UBCKNN. 

3. Ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty phải có chữ ký 

của đa số thành viên và nêu rõ đánh giá của Hội đồng quản trị đối với việc chào 

mua cổ phiếu, bao gồm ý kiến khác của thành viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

Điều 15. Công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu quỹ 

1. Trường hợp giao dịch cổ phiếu quỹ, công ty phải thực hiện công bố 

thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn. 
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2. Trường hợp Công ty mua lại cổ phiếu của chính Công ty, sau khi 

thanh toán hết số cổ phiếu mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế 

toán giảm hơn 10% thì Công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết và 

công bố thông tin trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn tất nghĩa vụ thanh 

toán việc mua lại cổ phiếu. 

 

CHƯƠNG III 

QUY TRÌNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 
 

Điều 16. Quy trình công bố thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư và cơ 

quan thẩm quyền 

1. Hình thức thực hiện: 

a) Trao đổi qua thư nội bộ của Công ty. 

b) Tiếp xúc thông qua các buổi gặp mặt, họp trao đổi thông tin trực tiếp. 

c) Qua điện thoại liên lạc của cá nhân. 

d) Bằng văn bản. 

2. Phương thức thực hiện: 

Khi cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan có thẩm quyền cần thông tin, người 

thực hiện công bố thông tin công ty trả lời các thông tin thuộc nội dung thông 

tin phải công bố. Trong trường hợp thắc mắc, yêu cầu của cổ đông, nhà đầu tư, 

cơ quan có thẩm quyền không thuộc danh mục thông tin phải công bố thì người 

thực hiện công bố thông tin của công ty có thể tham khảo ý kiến của cấp lãnh 

đạo có thẩm quyền, đơn vị tư vấn, cơ quan chức năng và các bộ phận có liên 

quan khác khi cần thiết để phản hồi kịp thời cho cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan 

có thẩm quyền. 

3. Sơ đồ tổng thể quy trình công bố thông tin: 
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4. Mô tả chi tiết các bước trong sơ đồ tổng thể quy trình công bố thông tin 

Các thông tin nội bộ của Công ty cần công bố phải thực hiện các trình tự 

và thủ tục như sau: 

4.1. Bước 1: Chuẩn bị công bố thông tin 

a) Bộ phận đầu mối chuẩn bị công bố thông tin của Công ty gồm Thư ký 

HĐQT và người được ủy quyền công bố thông tin. 

b) Vào thời điểm kết thúc quý, bán niên, năm tài chính hoặc khi phát 

sinh các sự kiện phải công bố thông tin theo quy định tại Điều 9, 10, 11, 15 của 

Quy chế này, Bộ phận đầu mối chuẩn bị công bố thông tin thông báo tới các 

phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và tổ chức, cá nhân có liên quan về nội 

dung và thời hạn công bố. Đối với các sự kiện phát sinh mà nhận thấy có liên 

quan đến quy định tại Điều 12, 13, 14 của Quy chế này, thì tổ chức hoặc cá nhân 

có liên quan liên hệ với Bộ phận đầu mối chuẩn bị công bố thông tin để biết rõ 

nội dung đó có cần công bố thông tin hay không. 

c) Các phòng chuyên môn và tổ chức, cá nhân có liên quan phải chuyển 

các thông tin được yêu cầu (hoặc phát sinh các sự kiện bất thường phải công bố 

trong 24 giờ theo quy định của Quy chế) đến Bộ phận đầu mối chuẩn bị công bố 

PHƯƠNG TIỆN THÔNG 

TIN ĐẠI CHÚNG 

CÁC PHÒNG NGƯỜI NỘI BỘ 
CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

LIÊN QUAN 

BỘ PHẬN ĐẦU MỐI CHUẨN BỊ CBTT 

(Kiểm tra, đối chiếu, lập báo cáo) 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

NGƯỜI (ỦY QUYỀN) CÔNG BỐ THÔNG TIN 

(Công bố, báo cáo) 

UBCKNN 

SGDCK 

WEBSITE 

CAMENCO 
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thông tin của Công ty chậm nhất là 07 ngày trước thời hạn mà Công ty phải 

công bố đối với thông tin định kỳ và tức thì đối với thông tin bất thường phải 

công bố trong 24 giờ. Các trường hợp công bố thông tin bất thường khác hoặc 

theo yêu cầu thì thời hạn sẽ được thông báo cụ thể. 

d) Thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan phải được lập thành văn 

bản và có ký xác nhận nội dung của thông tin. Tổ chức, cá nhân có liên quan 

phải chịu trách nhiệm về thông tin chuyển cho Bộ phận đầu mối chuẩn bị công 

bố thông tin. 

4.2. Bước 2: Xử lý thông tin 

a) Khi nhận được thông tin do các tổ chức, cá nhân có liên quan cung 

cấp, Bộ phận đầu mối chuẩn bị công bố thông tin phải kiểm tra nội dung thông 

tin, đối chiếu với các quy định về công bố thông tin và soạn văn bản công bố 

thông tin theo mẫu (nếu có). 

b) Việc xử lý thông tin phải được thực hiện trong vòng 03 ngày kể từ 

ngày nhận được thông tin. Các trường hợp công bố thông tin bất thường hoặc 

theo yêucầu thì thời hạn sẽ được thông báo cụ thể. 

4.3. Bước 3: Phê duyệt thông tin 

a) Bộ phận đầu mối chuẩn bị công bố thông tin trình HĐQT thông qua 

và có ý kiến chấp thuận trước khi người đại diện theo pháp luật hoặc người 

được ủy quyền (đối với các thông tin đã có nghị quyết của HĐQT) phê duyệt 

toàn bộ thông tin trước khi công bố. 

b) HĐQT thông qua và Người đại diện theo pháp luật hoặc người được 

ủy quyền đưa ra kết quả phê duyệt trong vòng 03 ngày trước ngày Công ty phải 

công bố thông tin theo quy định. Các trường họp công bố thông tin bất thường 

hoặc theo yêu cầu thì thời hạn sẽ được thông báo cụ thể. 

4.4. Bước 4: Báo cáo và công bố 

a) Người công bố thông tin có trách nhiệm công bố thông tin bằng cách 

gửi văn bản báo cáo và công bố thông tin đến UBCKNN và SGDCK theo quy 

định sau khi có kết quả phê duyệt.  

b) Ngoài việc công bố thông tin theo quy định tại mục a của Bước này, 

Người công bố thông tin phải đăng tải thông tin trên website của Công ty và các 

phương tiện 

c) Thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật và Quy chế này, 

đồng thời phải chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải. 

4.3. Bước 5: Lập hồ sơ lưu trữ thông tin 

a) Các phòng chuyên môn và tổ chức, cá nhân có liên quan khi cung cấp 

thông tin phải lập hồ sơ lưu trữ tại đơn vị mình. 

b) Bộ phận đầu mối chuẩn bị công bố thông tin, Người thực hiện công 

bố thông tin có trách nhiệm lập hồ sơ cho từng thông tin được công bố kèm theo 
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bản sao văn bản công bố thông tin đã công bố để lưu trữ tại Công ty theo quy 

định của pháp luật và các Quy chế của Công ty. 

c) Thông tin sau khi đã thực hiện báo cáo và công bố sẽ được lưu trữ tối 

thiểu 10 năm để phục vụ tham khảo, tra cứu và đối chiếu khi cần thiết của các 

nhà đầu tư. 

Điều 17. Cải chính thông tin 

1. Công ty có trách nhiệm cải chính thông tin do Người công bố thông 

tin đã công bố hoặc yêu cầu bất kỳ tổ chức, cá nhân nào phát ngôn, đăng tải, sử 

dụng thông tin không đúng hoặc sai lệch về thông tin. 

2. Việc cải chính thông tin của Công ty được thực hiện theo quy trình tại 

Điều 16 của Quy chế này. 

3. Người công bố thông tin của Công ty là người có quyền yêu cầu các 

đối tượng khác cải chính thông tin về Công ty. 

Điều 18. Trách nhiệm công bố thông tin 

Trách nhiệm công bố thông tin được quy định cụ thể như sau: 

1. Đối với các thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu, người có 

thẩm quyền công bố thông tin của Công ty chịu trách nhiệm công bố thông tin 

trên các phương tiện công bố thông tin theo quy định, đồng thời gửi văn bản cho 

UBCKNN và SGDCK. 

2. Đối với những thông tin phải công bố trong vòng 24 giờ Công ty phải 

gửi ngay thông tin trong 24 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện để UBCKNN, SGDCK 

công bố và đồng thời chịu trách nhiệm công bố thông tin trên các phương tiện 

công bố thông tin theo quy định. 

3. Đối với các thông tin phải công bố thuộc nghĩa vụ của người nội bộ, 

người được ủy quyền công bố thông tin, cổ đông lớn và những người có liên 

quan; giao dịch chào mua công khai... thì các đối tượng này phải thực hiện công 

bố thông tin cho Công ty, UBCKNN, SGDCK và các phương tiện công bố 

thông tin khác theo quy định tại Quy chế này và các quy định khác có liên quan. 

Điều 19. Trách nhiệm và quyền hạn của Người thực hiện công bố 

thông tin công ty 

1. Đại diện cho Công ty trong công tác công bố thông tin. 

2. Yêu cầu các bộ phận có liên quan cung cấp, báo cáo số liệu đầy đủ, 

đúng thời hạn. 

3. Đề xuất, kiến nghị với Giám đốc (trường hợp được ủy quyền) trình 

HĐQT xem xét, quyết định về những hoạt động liên quan đến công bố thông 

tin, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này. 

4. Theo dõi những công việc có liên quan hoặc ảnh hưởng đến việc công 

bố thông tin của Công ty.  



^ .5i 9li".trfrch nhi6m tru6c HDer, Gidm d6c (trucrng hpp dugc riy
quy6n) vO viQc thuc hiQn c6ng b6 th6ng tin.

6. B5o c5o HDQT, Gi6m d6c (trucmg hqp dugc uy quydn) viQc thuc hi6n
:9lq bo tnong tin dfnh ky (06 thdng, "di) troa. dot xu.5t- theo y6u cAu cta
HDQT, Gi6m d6c (trucrng hqp dugc 

"/q"y6";.
7. Thyc hi6n c6c c6ng vi€c kh6c dugc giao.

Di6u 20. TrSch nhiQm cria c6c phdng chuyGn m6n
1. Theo ddi vd thgc hiQn dirng quy trinh b6o ciio th6ng tin.

, /. . ^ 
2. cung c6p th6ng tin theo ycu cAu cria bQ ph0n dAu moi chuAn bf c6ng

bd thdng tin.

3. Chfu ttSchnhi-eln ve ti.th chjnh x6c vd kip thdi ctra thdng tin cung c6p
cho bQ phQn eiu mOi chudn bi c6ng b6 th6ng tin. ' 

--'-. ------o '

cHrIoNG Vr: TO CH{IC THIJC HrEN

Di6u 21. Didu khoin thi hhnh '

1. Quy chti ndy c6 hi6u lgc thi henh te ttr ngdy 0U712020.

2. c6c d5i lynl* x1u09 pham vi diou chinh vi 6p duns euy chri ndy c6
tr6ch nhiQm thgc hiQn Quy ch6 ndy.

3. Trong qu6 trinh thr,rc hiQn, r9r c6 nhfrng quy ctinh vc oie., lQ c6ng ty,
phSp lupt c6 1i6n quan di5n viQc cdng bO thOng tin cria bOtrg ry chua duoc ;i.a;
trong Quy chi5 ndy thi nhfi'ng quy ainrr ctra 6iAu lg c6ng tv, ph6p lu6t c6 li6n
guan d6 ducrng nhi6n dugc 6p dpng vd diAu chinh viQc cdng UO inOng tin cta
Cdng ty.

Di6u 22. Sr?a Adi, nO sung .

. 2. Trgng guli trinh thgc hiQn Quy chti ndy, n6u diAu kho6n ndo cin sta d6i,
bo sung cho phir hgp v6i quy dlnh hi6n hdnh vd qu6n lf chrmg kho6n vd th!
trudrng chimg kho6n thi Gi6m d6c trinh HQi d6ng quen tri xem x6I, quytit dinh.

gNG QUAN TRI
TICII(&

colj{l'l

ft\
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Ducrng Thirnh Nghia
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PHỤ LỤC A 

DANH MỤC CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ CỦA CÔNG TY 

 

TT Thông tin công bố 

Tổ chức, cá 

nhân có liên 

quan 

Thẩm 

quyền 

phê 

duyệt 

Thời hạn công bố 

Phương 

tiện công 

bố 

Ghi 

chú 

1 
Báo cáo tài chính 

Quý IV năm trước 

Phòng Kế toán – 

Tài vụ 

Ban Kiểm soát 

Giám 

đốc 

Trong thời hạn 20 ngày 

kể từ ngày kết thúc quý, 

hoặc 30 ngày kể từ ngày 

kết thúc quý nếu được 

UBCKNN gia hạn [20/01 

hoặc 30/01 (nếu được 

UBCKNN cho gia hạn)] 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

công ty 

 

2 

Báo cáo tình hình 

quản trị Công ty 

(năm) 

Phòng Tổ chức 

– Hành chính 

Trưởng, phó các 

phòng, các bộ 

phận trực thuộc 

Ban Kiểm soát 

HĐQT 

hoặc 

Giám 

đốc 

(30/01) 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

công ty 

PL 05-

TT115 

3 

Báo cáo tài chính 

năm đã được kiểm 

toán 

Phòng Kế toán – 

Tài vụ 

Ban Kiểm soát 

Giám 

đốc 

Trong thời hạn 10 ngày, 

kể từ ngày tổ chức kiểm 

toán ký báo cáo kiểm 

toán nhưng không vượt 

quá 90 ngày, kể từ ngày 

kết thúc năm tài chính; 

Hoặc 100 ngày, kể từ 

ngày kết thúc năm tài 

chính nếu được 

UBCKNN gia hạn [31/03 

hoặc 10/04 (nếu được 

UBCKNN cho gia hạn)] 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

công ty 

 

4 
Báo cáo thường 

niên 

Tất cả các 

phòng và Ban 

Kiểm soát 

HĐQT 

hoặc 

Giám 

đốc 

20 ngày sau ngày công 

bố BCTC năm đã được 

kiểm toán và không vượt 

quá 120 ngày kể từ ngày 

kết thúc năm tài chính 

[20/4 hoặc 30/4 (nếu 

được UBCKNN cho gia 

hạn CBTT BCTC kiểm 

toán năm)] 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

công ty 

PL 04-

TT115 

5 
Báo cáo tài chính 

Quý I 

Phòng Kế toán – 

Tài vụ 

Ban Kiểm soát 

Giám 

đốc 

Trong thời hạn 20 ngày  

kể từ ngày kết thúc quý, 

hoặc 30 ngày kế từ ngày 

kết thúc quý nếu được 

UBCKNN gia hạn [20/4 

hoặc 30/4 (nếu được 

UBCKNN cho gia hạn)] 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

công ty 

 

6 
Báo cáo tài chính 

Quý II 

Phòng Kế toán – 

Tài vụ 

Ban Kiểm soát 

Giám 

đốc 

Trong thời hạn 20 ngày  

kể từ ngày kết thúc quý, 

hoặc 30 ngày kế từ ngày 

kết thúc quý nếu được 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

 



24 
 

UBCKNN gia hạn [20/7 

hoặc 30/7 (nếu được 

UBCKNN cho gia hạn)] 

công ty 

7 

Báo cáo tình hình 

quản trị công ty 

(bán niên) 

Phòng Tổ chức 

– Hành chính 

Trưởng, Phó các 

phòng 

Ban Kiểm soát 

HĐQT 

hoặc 

Giám 

đốc 

(30/7) 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

công ty 

PL 05-

TT115 

8 

Báo cáo tài chính 

bán niên đã được 

soát xét 

Phòng Kế toán – 

Tài vụ 

Ban Kiểm soát 

Giám 

đốc 

Trong trường hợp 05 

ngày kể từ ngày tổ chức 

kiểm toán ký báo cáo 

soát xét nhưng không 

vượt quá 45 ngày, kể từ 

ngày kết thúc 06 tháng 

đầu năm tài chính. 

Trường hợp được 

UBCKNN gia hạn thì tối 

đa là 60 ngày kể từ ngày 

kết thúc 06 tháng đầu 

nam tài chính đảm bảo 

phù hợp với quy định 

pháp luật liên quan [14/8 

hoặc 29/8 (nếu được 

UBCKNN cho gia hạn)] 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

công ty 

 

9 
Báo cáo tài chính 

Quý III 

Phòng Kế toán – 

Tài vụ 

Ban Kiểm soát 

Giám 

đốc 

Trong thời hạn 20 ngày  

kể từ ngày kết thúc quý, 

hoặc 30 ngày kế từ ngày 

kết thúc quý nếu được 

UBCKNN gia hạn [20/10 

hoặc 30/10 (nếu được 

UBCKNN cho gia hạn)] 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

công ty 

 

10 

Thông báo họp Đại 

hội đồng cổ đông 

thường niên (Kèm 

theo các tài liệu 

theo quy định) 

Phòng Tổ chức 

– Hành chính 

HĐQT 

Ban Kiểm soát 

HĐQT 
10 ngày trước ngày khai 

mạc (30/4) 

Gửi thư 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

công ty 

 

11 

Biên bản họp và 

Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông 

thương niên 

Phòng Tổ chức 

– Hành chính 

HĐQT 

Ban Kiểm soát 

HĐQT 
24 giờ kể từ thời điểm 

được thông qua 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

công ty 

 

12 

Báo cáo tiến độ sử 

dụng vốn thu được 

từ đợt chào bán cổ 

phiếu tăng vốn điều 

lệ 

Phòng Kế toán – 

Tài vụ 

Ban Kiểm soát 

HĐQT 

hoặc 

Giám 

đốc 

06 tháng/lần kể từ ngày 

kết thúc chào bán 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

công ty 

 

 

 

 

 

 



25 
 

PHỤ LỤC B 

DANH MỤC CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG VÀ  

THEO YÊU CẦU CỦA CÔNG TY 

 

TT Thông tin công bố 

Tổ chức, 

cá nhân có 

liên quan 

Thẩm quyền 

phê duyệt 

Thời hạn 

công bố 

Phương 

tiện công 

bố 

Ghi chú 

I Nhóm thông tin công bố bất thường trong thời gian 24 giờ 

1 

Tài khoản của công ty tại 

ngân hàng bị phong tỏa hoặc 

hoạt động trở lại bình thường 

sau khi bị phong tỏa 

P. Kế toán 

– Tài vụ; 

Ban Kiểm 

soát 

HĐQT hoặc 

Giám đốc 

24 giờ kể từ 

khi xảy ra 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

 

2 

Tạm ngừng một phần hoặc 

toàn bộ hoạt động kinh 

doanh; bổ sung hoặc rút bớt 

một hoặc một số ngành nghề 

đầu tư, kinh doanh; bị đình 

chỉ hoặc thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy phép thành lập. 

P. Tổ chức 

– Hành 

chính; 

HĐQT; 

Ban Kiểm 

soát 

HĐQT hoặc 

Giám đốc 

24 giờ kể từ 

khi xảy ra 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

 

3 

Thay đổi thông tin trên Bản 

báo cáo bạch đã được 

UBCKNN cấp 

Tất cả các 

phòng; 

Ban Kiểm 

soát 

HĐQT hoặc 

Giám đốc 

24 giờ kể từ 

khi xảy ra 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

 

4 

Quyết định của ĐHĐCĐ bao 

gồm Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ, biên bản họp hoặc 

biên bản kiểm phiếu (trong 

trường hợp lấy kiến cổ đông 

bằng văn bản). Đối với hủy 

niêm yết phải kèm theo văn 

bản tỷ lệ thông qua của cổ 

đông không phải là cổ đông 

lớn. 

Tất cả các 

phòng; 

Ban Kiểm 

soát 

HĐQT  
24 giờ kể từ 

khi xảy ra 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

 

5 
Quyết định mua bán cổ phiếu 

quỹ, ngày thực hiện quyền. 

P. Tổ chức 

– Hành 

chính; 

Ban Kiểm 

soát 

HĐQT  
24 giờ kể từ 

khi xảy ra 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

 

6 

Quyết định cổ tức và các nội 

dung liên quan cổ tức; tách 

gộp cổ phiếu. 

P. Tổ chức 

– Hành 

chính; 

Ban Kiểm 

soát 

HĐQT  
24 giờ kể từ 

khi xảy ra 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

 

7 

Quyết định về việc thay đổi 

tổ chức doanh nghiệp; thay 

đổi Điều lệ; các kế hoạch 

trung và dài hạn. 

Tất cả các 

phòng; 

HĐQT; 

Ban Kiểm 

soát 

HĐQT  
24 giờ kể từ 

khi xảy ra 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 
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8 

Thay đổi kỳ kế toán; lựa 

chọn đơn vị kiểm toán; ý 

kiến doanh nghiệp kiểm toán 

từ chối kiểm toán BCTC của 

công ty; kết quả điều chỉnh 

hồi tố BCTC (nếu có); ý kiến 

không phải là ý kiến chấp 

nhận toàn phần của kiểm 

toán viên đối với BCTC. 

P. Kế Toán 

– Tài vụ; 

Ban Kiểm 

soát 

HĐQT hoặc 

Giám đốc 

24 giờ kể từ 

khi xảy ra 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

 

9 

Quyết định góp vốn thành 

lập, mua bán công ty liên 

doanh, liên kết; tăng, giảm tỷ 

lệ sở hữu dẫn đến thay đổi từ 

công ty con thành công ty 

liên doanh, liên kết và ngược 

lại; Giải thể công ty, nhà 

máy, xí nghiệp,… 

P.Tổ chức 

– Hành 

chính; 

HĐQT; 

Ban Kiểm 

soát 

HĐQT 
24 giờ kể từ 

khi xảy ra 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

 

10 

Quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông hoặc Hội đồng quản 

trị thông qua hợp đồng, giao 

dịch giữa công ty với người 

nội bộ hoặc người có liên 

quan 

P.Tổ chức 

– Hành 

chính; 

HĐQT; 

Ban Kiểm 

soát 

HĐQT 
24 giờ kể từ 

khi xảy ra 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

 

11 

Quyết định phát hành trải 

phiếu chuyển đổi, cổ phiếu 

ưu đãi 

P.Tổ chức 

– Hành 

chính; 

Ban Kiểm 

soát 

HĐQT 
24 giờ kể từ 

khi xảy ra 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

 

12 

Khi có sự thay đổi số cổ 

phiếu có quyền biểu quyết 

đang lưu hành. Trường hợp 

công ty mua lại cổ phiếu của 

người lao động theo chương 

trình lựa chọn của người lao 

động trong công ty hoặc mua 

lại cổ phiếu lẻ của công ty 

thông qua công ty chứng 

khoán; công ty chứng khoán 

mua cổ phiếu của chính mình 

theo yêu cầu của khách hàng 

hoặc để sửa lỗi giao 

dịch…Công ty công bố thông 

tin trong vòng 10 ngày đầu 

tiên của tháng trên cơ sở các 

giao dịch đã hoàn tất và cập 

nhật đến ngày công bố thông 

tin. 

P.Tổ chức 

– Hành 

chính; 

Ban Kiểm 

soát 

HĐQT hoặc 

Giám đốc 

24 giờ kể từ 

khi xảy ra 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

 

13 

Khi nhận được Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy phép thành lập và 

hoạt động. 

P.Tổ chức 

– Hành 

chính; 

HĐQT; 

BKS 

Giám đốc 
24 giờ kể từ 

khi xảy ra 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 
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14 

Công ty thay đổi, bổ nhiệm 

mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm 

người nội bộ.Trong vòng 03 

ngày làm việc kể từ ngày 

công bố thông tin về việc 

thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ 

nhiệm lại, bãi nhiệm người 

nội bộ, Công ty gửi cho 

UBCKNN, SGDCK Bản 

cung cấp thông tin của người 

nội bộ mới (nếu có) theo Phụ 

lục số 03 thông tư 

155/2015/TT-BTC 

P.Tổ chức 

– Hành 

chính; 

HĐQT; 

Ban Kiểm 

soát 

HĐQT hoặc 

Giám đốc 

24 giờ kể từ 

khi xảy ra 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

 

14a 

Đối với người đươc ủy quvền 

công bố thông tin: Bổ sung 

và gửi cho UBCKNN, 

SGDCK giấy ủy quyền thực 

hiện công bố thông tin công 

ty cùng với Bản cung cấp 

thông tin 

  
24 giờ kể từ 

khi xảy ra 
 

PL01- 

TT155 và 

PL03- 

TT155 

14b 

Đối với người nội bộ khác: 

Bổ sung và gửi cho 

UBCKNN, SGDCK Bản 

cung cấp thông tin của người 

nội bộ mới (nếu có) 

  

Trong vòng 

03 ngày làm 

việc kể từ 

ngày công bố 

thông tin về 

việc thay đổi, 

bổ nhiệm, 

bãi nhiệm 

người nội bộ 

 
PL03- 

TT155 

15 

Khi nhận các quyết định về 

tạm giam, truy cứu, khởi tổ 

người nội bộ. 

P.Tổ chức 

– Hành 

chính; 

P. Kế toán 

– Tài vụ; 

HĐQT; 

Ban Kiểm 

soát 

HĐQT hoặc 

Giám đốc 

24 giờ kể từ 

khi xảy ra 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

 

16 

Khi nhận được bản án, quyết 

định của Tòa án liên quan 

đến hoạt động của công ty; 

kết luận của cơ quan thuế về 

việc công ty vi phạm pháp 

luật về thuế. 

P.Tổ chức 

– Hành 

chính; 

HĐQT; 

Ban Kiểm 

soát 

HĐQT hoặc 

Giám đốc 

24 giờ kể từ 

khi xảy ra 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

 

17 

Quyết định vay, phát hành 

trái phiếu hoặc tổng giá trị 

vay, trái phiếu có giá trị từ 

30% vốn chủ sở hữu đến thời 

điểm BCTC gần nhất (có 

kiểm toán hoặc soát xét) 

P.Tổ chức 

– Hành 

chính; 

P. Kế toán 

– Tài vụ; 

BKS 

HĐQT 
24 giờ kể từ 

khi xảy ra 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

 

18 
Nhận thông báo tòa án yêu 

cầu mở thủ tục phá sản. 
P.Tổ chức 

– Hành 

HĐQT hoặc 

Giám đốc 

24 giờ kể từ 

khi xảy ra 

UBCKNN 

SGDCK 
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chính; 

P. Kế toán 

– Tài vụ; 

HĐQT; 

Ban Kiểm 

soát 

Website 

Công ty 

19 

Khi xảy ra các sự kiện khác 

có ảnh hưởng lớn đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh 

hoặc tình hình quản trị của 

công ty 

Tất cả các 

phòng; 

BKS 

HĐQT hoặc 

Giám đốc 

24 giờ kể từ 

khi xảy ra 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

 

20 

Vốn chủ sở hữu giảm 10% 

trở lên hoặc Tổng tài sản 

giảm 10% trở lên theo Báo 

cáo tài chính được kiểm toán 

hoặc soát xét 

P. Kế toán 

– Tài vụ; 

BKS 

Giám đốc 
24 giờ kể từ 

khi xảy ra 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

 

21 

Quyết định tăng giảm vốn 

điều lệ; quyết định đầu tư 

vào 1 dự án, tổ chức, vay, 

cho vay hoặc giao dịch khác 

từ 10% tổng tài sản của 

Công ty. Hoặc Quyết định 

góp vốn có giá trị từ 50% trở 

lên vốn của Tổ chức đó; 

hoặc Quyết định mua bán tài 

sản từ 15% tổng tài sản của 

Công ty. 

P.Tổ chức 

– Hành 

chính; 

P. Kế 

hoạch – Kỹ 

thuật; 

BKS 

HĐQT 
24 giờ kể từ 

khi xảy ra 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

 

22 

Được chấp thuận hoặc bị 

huỷ bỏ niêm yết lại SGDCK 

nước ngoài. 

P. Tổ chức 

– Hành 

chính;  

BKS 

HĐQT hoặc 

Giám đốc 

24 giờ kể từ 

khi xảy ra 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

 

II 
Nhóm thông tin công bố về ĐHĐCĐ bất thường hoặc thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức 

lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

1 
Công bố thông tin về Đại hội 

cổ đông bất thường 

P.Tổ chức 

– Hành 

chính; 

HĐQT; 

BKS 

HĐQT 

Trước 10 

ngày khai 

mạc 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

Tương tự 

như CBTT tổ 

chức 

ĐHĐCĐ 

thường niên 

2 

Thông báo về lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản (Kèm 

theo các tài liệu theo quy 

định như: phiếu lấy ý kiến, 

dự thảo NQ ĐHĐCĐ và các 

tài liệu giải trình dự thảo 

nghị quyết) 

P.Tổ chức 

– Hành 

chính; 

HĐQT; 

BKS 

HĐQT 

Chậm nhất 

10 ngày kể 

từ ngày gửi 

lại phiếu lấy 

ý kiến 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

Gửi cho tất 

cả cổ đông 

qua đường 

văn thư và 

email (nếu 

có) 

III Nhóm thông tin công bố bất thường khác 

1 

Ngày đăng ký cuối cùng 

thực hiện quyền của cổ 

đông. 

P.Tổ chức 

– Hành 

chính; 

HĐQT 
Chậm nhất 

10 ngày 

trước ngày 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Nộp đầy đủ 

tài liệu và 

báo cáo về 
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HĐQT; 

BKS 

thực hiện 

đăng ký cuối 

cùng dự kiến 

Công ty UBCKNN 

2 
Công bố BCTC kiểm toán 

sau khi thay đổi kỳ kế toán 

P.Tổ chức 

– Hành 

chính; 

BKS 

Giám đốc 

Trong thời 

hạn 10 ngày 

kể từ ngày 

kiểm toán ký 

BCTC 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

 

3 

Công bố BCTC kiểm toán 

khi Công ty vừa chuyển đổi 

loại hình doanh nghiệp 

P.Tổ chức 

– Hành 

chính; 

BKS 

Giám đốc 

Trong thời 

hạn 10 ngày 

kể từ ngày 

kiểm toán ký 

BCTC 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

 

4 

Công bố BCTC kiểm toán 

sau khi hợp nhất, chia tách 

doanh nghiệp 

P.Tổ chức 

– Hành 

chính; 

BKS 

Giám đốc 

Trong thời 

hạn 10 ngày 

kể từ ngày 

kiểm toán ký 

BCTC 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

 

5 

Công bố về việc nhận được 

báo cáo liên quan đến sự 

thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu, quyền mua cổ phiếu 

của cổ đông lớn hoặc nhóm 

người liên quan nắm giữ từ 

5% trở lên số cổ phiếu đang 

lưu hành có quyền biểu 

quyết của Công ty 

P.Tổ chức 

– Hành 

chính; 

BKS 

HĐQT 

Trong thời 

hạn 03 ngày 

làm việc sau 

khi nhận 

được báo cáo 

Website 

Công ty 
 

6 

Công bố về các báo cáo liên 

quan đến giao dịch cổ phiếu, 

quyền mua cổ phiếu của 

ngườỉ nội bộ và người có 

liên quan của người nội bộ 

P.Tổ chức 

– Hành 

chính; 

BKS 

HĐQT 

Trong thời 

hạn 03 ngày 

làm việc sau 

khi nhận 

được báo cáo 

Website 

Công ty 
 

7 
Công bố về việc nhận được 

đề nghị chào mua công khai 

P.Tổ chức 

– Hành 

chính; 

BKS 

HĐQT 

Trong thời 

hạn 03 ngày 

làm việc kể 

từ ngày nhận 

được tài liệu 

đăng ký chào 

mua 

SGDCK 

Website 

Công ty 

 

8 
Ý kiến của HĐQT về đề 

nghị chào mua công khai 

P.Tổ chức 

– Hành 

chính; 

BKS 

HĐQT 

Trong thời 

hạn 10 ngày 

làm việc kể 

từ ngày nhận 

được tài liệu 

đăng ký chào 

mua 

Ý kiến của HĐQT phải thể 

hiện bằng văn bản và phải 

có chữ ký của tất cả các 

thành viên. Tài liệu gửi 

UBCKNN phải được thể 

hiện dưới hình thức văn bản 

và dữ liệu điện tử theo quy 

định của UBCKNN 

IV 

Nhóm thông tin công bố theo yêu cầu 

Thông tin công bố phải nêu rõ sự kiện được UBCKNN, SGDCK yêu cầu công bố; nguyên nhân và đánh 

giá của Công ty về tính xác thực của sự kiện đó, giải pháp khắc phục (nếu có) 
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1 

Xảy ra sự kiện quan trọng 

ảnh hưởng đến lợi ích hợp 

pháp của nhà đầu tư 

Tất cả các 

phòng; 

BKS 

HĐQT 
24 giờ kể từ 

khi xảy ra 

Đăng báo 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 

 

2 

Thông tin của Công ty ảnh 

hưởng lớn đến Giá chứng 

khoán và cần xác nhận lại 

thông tin 

Tất cả các 

phòng; 

BKS 

HĐQT hoặc 

Giám đốc 

24 giờ kể từ 

khi xảy ra 

Đăng báo 

UBCKNN 

SGDCK 

Website 

Công ty 
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PHỤ LỤC C 

MỘT SỐ BIỂU MẪU THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 

I. Danh mục các phụ lục ban hành kèm theo thông tư 155/2015/TT-

BTC có liên quan đến công tác công bố thông tin của Công ty 

1. Phụ lục số 01 (PL01-TT155) - Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin 

2. Phụ lục số 03 (PL03-TT155) – Bản cung cấp thông tin 

3. Phụ lục số 04 (PL04-TT155) - Báo cáo thường niên 

4. Phụ lục số 05 (PL05-TT155) - Báo cáo tình hình quản trị công ty 

II. Danh mục các phụ lục ban hành kèm theo thông tư 155/2015/TT-

BTC có liên quan các đối tượng công bố thông tin khác (Cổ đông lớn; 

Người nội bộ và người có liên quan; Tổ chức, cá nhân chào mua công khai) 

1. Phụ lục số 06 (PL06-TT155) - BC về ngày trở thành hoặc không còn là 

cổ đông lớn. 

2. Phụ lục số 07 (PL07-TT155) – Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 

3. Phụ lục số 10 (PL10-TT155) - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người 

nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. 

4. Phụ lục số 11 (PL11-TT155) - Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển 

đổi, quyền mua cổ phiếu, quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và 

người có liên quan của người nội bộ. 

5. Phụ lục số 12 (PL12-TT155) - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của 

người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. 

6. Phụ lục số 13 (PL13-TT155) - Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu 

chuyển đổi, quyền mua cổ phiếu, quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội 

bộ và người có liên quan của người nội bộ. 

III. Danh mục các mẫu biểu ban hành kèm theo Quyết định 606/QĐ-

SGDHN của SGDCK Hà Nội có liên quan đến công tác công bố thông tin 

của Công ty sau khi chính thức được đăng ký giao dịch 

1. Mẫu biểu số 01-CBTT/SGDHN (M01-QĐ606) - Danh sách cổ đông nhà 

nước, cổ đông lớn. 

2. Mẫu biểu số 02-CBTT/SGDHN (M02-QĐ606) - Thông báo thay đổi 

nhân sự. 

3. Mẫu biểu số 03-CBTT/SGDHN (M03-QĐ606) - Danh sách người nội bộ 

và người có liên quan. 

4. Mẫu biểu số 04_CBTT/SGDHN (M04-QĐ606) - Thông báo người có 

liên quan của người nội bộ. 

5. Mẫu biểu số 05-CBTT/SGDHN (M05-QĐ606) - Thông báo thay đổi 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy 
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phép hoạt động. 

6. Mẫu biểu số 06-CBTT/SGDHN (M06-ỌĐ606) - Thông báo (thay đổi) 

mô hình công ty và loại báo cáo tài chính. 

7. Mẫu biểu số 07-CBTT/SGDHN (M07-QĐ606) - Thông báo thay đổi số 

lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. 

8. Mẫu biểu số 09-CBTT/SGDHN (M09-QĐ606) – Bảng cung cấp thông 

tin về quản trị công ty. 

9. Mẫu biểu số 05-BC/UBCKNN (M05-NĐ60-2015) - Báo cáo tiến độ sử 

dụng vốn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


