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Kính gửi: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng 

Ngày 17/9/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK 

TPHCM) nhận được Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 06a/2021/NQ-

HĐQT/LBM ngày 21/5/2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng 

Lâm Đồng (Mã chứng khoán: LBM) về phiên họp HĐQT bất thường quý 2/2021. Theo 

đó, Nghị Quyết HĐQT đã thông qua việc bổ nhiểm mới, bổ nhiệm lại các chức vụ như 

Phó Chủ tịch HĐQT Công ty, Tổng Giám đốc Công ty và Người phụ trách quản trị Công 

ty. Qua ra soát, SGDCK TPHCM nhận thấy thông tin nêu trên đã được đăng tải trên 

website của Công ty theo đường dẫn http://lbm-vn.vn/quan-he-co-dong/ vào ngày 

21/5/2021. 

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 

năm 2019, điểm l khoản 1 Điều 11 và khoản 3 Điều 4 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 

16 tháng 11 năm 2020: “a) Người nội bộ của doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng quản trị 

hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị 

hoặc thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc 

(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và 

các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản 

trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm; Trưởng Ban kiểm soát 

và thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên), thành viên Ban kiểm toán nội bộ; thư ký 

công ty, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin;”; “1. 

Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy 

ra một trong các sự kiện sau đây: l) Công ty thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi 

nhiệm người nội bộ; nhận được đơn xin từ chức của người nội bộ (công ty cần nêu rõ về 

thời điểm hiệu lực theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty)… ;”; “3. Các 

đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán nơi chứng khoán đó niêm 

yết, đăng ký giao dịch về nội dung thông tin công bố, bao gồm đầy đủ các thông tin theo 

quy định. …”. Như vậy, Công ty đã chậm báo cáo đến SGDCK TP.HCM nội dung Nghị 

quyết HĐQT liên quan đến việc bổ nhiệm người nội bộ của Công ty. 

SGDCK TP.HCM nhắc nhở và đề nghị Công ty nghiêm túc thực hiện các quy định 

pháp luật hiện hành trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi Cổ đông. 

Trân trọng./. 
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