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------------------------------ 
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Ho Chi Minh city, day 08 month 01 year 2021 

  

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN 

CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ 
SGDCK TP.HCM 

DISCLOSURE OF INFORMATION 
ON 

THE STATE SECURITIES 
COMMISION’S PORTAL AND 

HOCHIMINH STOCK EXCHANGE’S 
PORTAL 

  

Kính gửi/ To:  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities 
Commission 
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock 
Exchange 

- Tên tổ chức / Organization name: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC/ THUDUC HOUSING 
DEVELOPMENT CORPORATION 

- Mã chứng khoán/ Security Symbol: TDH 

- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 03 – 05 Pasteur, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM/ 03 – 05 Pasteur, Nguyen 
Thai Binh ward, District 1, HCMC 

- Điện thoại/ Telephone: 028 39 143 111 

- Fax: 028 39 143 222 

- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông/Mr NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG CHINH 

Chức vụ/ Position: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/DEPUTY GENERAL MANAGER 

Loại thông tin công bố : □ định kỳ  □ bất thường  □24h  □theo yêu cầu 

Information disclosure type: □ Periodic  □Irregular  □24 hours  □On demand 

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*): 

Ngày 08/01/2021, Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức đã thông cáo báo chí lần 2 về những vấn đề liên quan đến các 
quyết định của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phản ánh đúng nội dung và bản chất vấn đề đến quý cổ 
đông, đối tác và báo chí.  



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/01/2021 tại đường dẫn 
http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html 

On January 8 2021, Thuduc Housing Development Corporation issued a second press release regarding the 
Decisions of the Tax Department of Ho Chi Minh city to clarify the nature of the issues.  

The information has been disclosed on January 8 2021 via http://thuduchouse.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-
thong-tin.html 

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội 
dung các thông tin đã công bố./ 

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any 
mispresentation. 

  

Tài liệu đính kèm/ 

Attachment: 

- Tài liệu liên quan đến CBTT/ Document 
related to the disclosure 

Đại diện tổ chức 
Organization representative 

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ 
CBTT 

Legal representative/Party authorized to 
disclose information 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 
(Signature, full name, position, and seal) 
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V'v; lhong ltn Jcn qu.v loo .\(tdn mol .\o not

clung liAn quan ddn lujt ludn thonh tra c a

Cqtc thud Tp.Hi Chi Minh

Tp. HO Chi Minh, ngi.y 08 rhting 0t ndm 2021

Kinh g 'i: - Cic Tda soSn brio

C:ic ph6ng vi6n

C:ic co quan truy6n th6ng

Quf c5 d6ng, quf nhlr tliu tu, quli tliii tric, quf ngin hhng

Uy ban chri"ng kho:in Nhh nu6c vit S& Giao dich chring khorin TPHCM'

Cdn crl theo Ktit lu6n cia Cuc thu6 Thiinh phti H6 Chi Minh vi Quy6t dinh rip dung bi€n phrip

kh6n crip r?m rhoi ve vi€c buQc thu h6i l1i s6 ti6n thu€ GTGT dA hoirn. Dua v?ro ciic n6i dung cua K6t

ludn thanh tra, Quytit clinh md Cpc thu6 d5 ban hdnh thi m6t s6 ph6ng vidn/brio ddi c6 li6n h€ voi

c6ng ty d6 x6c thuc th6ng tin cing nhu ddng bdi phdn 6nh. Dti dam bao th6ng tin dugc cung cdp m6t

crich chinh x6c tr6n nguy€n t6c phAn rinh dtng n6i dung vu viec dd co crli nhin kh:ich quan khi phAn

6nh vu vi6c, c6ng ty chtng t6i xin th6ng tin m6t sd n6i dung chinh thirc d6n quli b6olquy ph6ng vi6n,

qu1, cri d6ng vi c6c d5i t6c dugc biiSt vd mong vu vi6c tlugc phAn 6nh tlirng n6i dung vd bin ch6t v6n

dd.

Thh nhfu, hqp iling mua hdng gifra c6ng ty tong nudc vd ddi uic nwlc ngodi

- Vi ndng muo vdo trong ntrdc'. C6ng ty C6 phAn Phrit tri6n Nhd Tht Dtc kli hqp d6ng mua hdng.

cu th6 met hdng linh ki6n di6n tt voi c6ng ty C6 phan ThuDuc House Wood Traclirrg (goi tir "Cong

ty Wood Trading"). Cin cu theo ho-p d6ng di ky. c6ng ty chtng t6i thuc hi0n thanh toan toan bo tien

mua h2rng cho C6ng ty Wood Trading qua ngAn hing, c6 ty nhi6m chi, c6 bi6n bdn giao hdng, c6 h6a

don GTGT ho. p ph5p vi duoc hai b6n k6 khai, nQp thu6 GTGT theo quy dinh cta ph6p luat (dinh

kdm tdi liQu).

- Vi xuiit khdu hdng hda: Cdng ry thuc hi6n xuAt khdu hdng l?r linh ki6n di6n tt dA mua ti C6ng ty

Wood Trading cho c6c d6i t6c nuoc ngodi. Cdn cu theo hop d6ng md C6ng ty kli d6 b6n hing cho d5i
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t6c nu'oc ngodi, d6i t6c thuc hien thanh to6n qua ngdn hAng vA c6ng ty ti6n hdnh mo to khai hdi quan
I

r r co riic nhan eua hai quan ve hirng h6a du di6u ki6n xuit kh6u theo quy dinh.

Todn b6 ho..p d6ng rnua. hop d6ng biin vii hoa don mua lrirng vd xu6t khAu di duo-c c6ng ty chirng

16i thuc hien r iec ke khai. nop thud CTCT rheo ding quy dinh cua phirp ludr r 2r co du ho so cht'ng tir

theo quy dinh. Do d6. vi6c cuc thu6 cho ring hoat d6ng kinh doanh c[ra cdng ty chrhng t6i ld gid tao ld

hodn toirn kh6ng tlrl co so-. kh6ng dring v<ri quy dinh vd kh6ng dtng cdn cu phrip lf. M6t lin nta

chLing tdi khing dinh trong suot qud trinh hoat dQng kinh doanh ching t6i thuc hi6n c6c giao dich

thrLc t6 hodn todn dirng quy dlnh cta phrip lu6t.

Thr? hai, ctic hda tlon GTGT khai khdu ilr hodn thud ittip ftng tlit ctic tliiu kiQn theo quy

tllnh ctio phdp luQt.

C6ng t1- C6 phAn lhuDuc llouse Wood Irading b6n hdng cho cdng ty ching t6i duoc thdnh lAp

ra hoat dong theo dung quy dinh cua phdp luat. ( ho dEn thoi dienr hidn nay ( ong ty Wood Tracling

vAn cdn hoat ddng vd lu6n tudn tht. thuc hi€n drhng c6c quy dinh cta phrip Iu6t. Hon nfra, C6ng ty

Wood Trading kh6ng phdi lA doanh nghi6p thudc di€n bi rip dung quan l1i rui ro trong quan I1 thud.

II6a don GTGT cta C6ng ty Wood 
-frading 

rluoc dang kj th6ng b6o ph6t hdnh vd cdn hi€u luc sir

dung vd du'o-c k6 khai thu6 theo quy tlinh. Trong qu6 trinh hop tdc, c6ng ty chtng t6i vo-i C6ng ty

Wood Trading k€ khai, n6p thu6 dny dt theo quy dinh crha phrip lu6t.

Th ' ba, vif c hodn th ui GTGT xuifu khliu

C6ng ty chirng t6i khi nQp h6 so hodn thu6 GTGT xu6t khAu cli dugc Cpc thu6 thdnh ph6 Hd

( hi Vinh ticn hanh ki6m tra truoc khi ban hAnh quyit dinh hoan thLr6 ClG l-. Hon nDa. h6 h6 scr

chung tir hoin thut eua cong t1' ch[rng t6i d:ip rlrng du cac di6u ki6n theo cluy dinh tai Th6ng tu

2lgl}Ol3lTT-BTC ngdy 31111212013 hucrng ddn thi hdnh rn6t s6 di6u cira Lu4t thu6 GTGT. V6i
^ : , .^ .,i

nguyen tac ho4t dQng lay pheip luAt ldm trung tAm vd lu6n tuAn tht vd thuc hi€n dfng phrip luit cLia

nhii nutrc vi th6 C6ng ty ching t6i kh6ng ti6n hAnh n6t 4, m6t hirnh rlQng niro biit hqp phip.

Cin cLi k6t lu6n thanh tra cta Cuc thuti Tp.H6 Chi Minh vd quri trinh ldm vi6c cta Doin Thanh tra,

cong ty chung toi ild khang dinh rd kh6ng dong yi roi toirn bo noi dung k6t luan trdn. Trong giai doarr

hiin nay viEc ban hirnh K6t luAn cua Cuc thu6 dd zinh hLrong nghiEm trong d6n u1 tin. thur:ng hi€u

cua C6ng ty. Hi6n tai, C6ng ty chrlng t6i dang ti6n hanh cAc tht tuc khiiiu nai/kho-i ki€n dd ldm s6ng

t6 c6c vAn d6 li6n quan. C6ng ty chtng tdi mong ring khi su vi6c chua ldm s6ng t6, qulf brio, quli

ph6ng vi6n khi phAn 6nh su vi€c phdi ddm bdo tinh khrich quan nhiim han ch6 nhirng thi6t hai cho

doanh nghi6p.
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Chrlng t6i xin grii d6n quli brio, quy ph6ng vi6n. quy cd dt,ng vd d6i t6c toen b6 nQi dung vd

mong ilugc quy b6o, quyi ph6ng vi6n d6ng cdm khi phAn rinh sr,r vi6c.

Xin chdn thinh cdm on.

TM. CTY CO PHAN PHAT TRIEN NHA THU DU'C
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