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BÁO CÁO 

(V/v tình hình thiệt hại của Công ty sau cơn bão số 11) 
 

Kính gửi:   Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước; 

   Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

   Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn 
 

 

Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Việt – Hàn (VHG) 

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 4, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

Điện thoại: 0510 – 3946 345    Fax: 0510 – 3946 333 

Vốn điều lệ: 250.000.000.000 VNĐ 
 

Trong tháng 10, cơn bão số 11 với sức tàn phá mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây đã đổ bộ 

trực tiếp vào thành phố Đà Nẵng gây thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp tại TP Đà Nẵng, 

tỉnh Quảng Nam. Do vậy, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc VHG đã có buổi họp để đánh giá 

thiệt hại của Công ty trong đợt bão vừa qua nhằm có biện pháp khắc phục đồng thời thông tin 

cập nhật cho cổ đông về hoạt động của Công ty.  

 

I. Đánh giá về thiệt hại 

� Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Việt Hàn và các công ty con như Công ty TNHH Quê 

Việt – Quảng Nam, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Việt Hàn đều không bị thiệt hại gì 

về người và tài sản.  

� Công ty cổ phần cao su Việt Hàn (VHG nắm giữ 95% VĐL) bị ảnh hưởng không đáng kể 

với diện tích cao su bị thiệt hại là 2,42%, trong đó 1,56% diện tích có khả năng phục hồi. 

 

II. Biện pháp khắc phục 

� Đối với những thiệt hại về cao su, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thống nhất 
phương án khắc phục theo 2 hướng là khôi phục các cây gãy cành và dựng thẳng, nén 

chặt gốc đối với các cây bị nghiêng.  

 

III. Tổng kết 

� Như vậy, sau cơn bão số 11, Công ty cổ phần sản xuất và đầu tư Việt Hàn và các công ty 

con khác không có thiệt hại gì về người và tài sản. Chỉ riêng Công ty cổ phần cao su Việt 
Hàn chịu ảnh hưởng không đáng kể. 

� Liên quan đến siêu bão HAIYAN sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật báo cáo ảnh 

hưởng của cơn bão đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tới các Quý cơ quan 

và cổ đông.  

 

 
 
 
 
 
 

Trần Xuân Hiếu 


