
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  

XUÂN MAI 

Số: 345/2021/CV/XMC 

V/v : Tạm hoãn công bố BCTC soát xét 6 tháng 

đầu năm 2021 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            

                 Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021          

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (sau đây gọi tắt là “Công ty Xuân Mai”, 

mã chứng khoán XMC) xin được gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng. 

Căn cứ Khoản 2 Điều 14 và Khoản 2 Điều 20 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 

16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, 

Công ty Xuân Mai – công ty đại chúng quy mô lớn có công ty con và đơn vị kế toán trực 

thuộc sẽ phải thực hiện công bố Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm trong vòng 05 

ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng không được vượt quá 60 ngày 

kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính. 

Tuy nhiên, dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn Hà Nội cũng 

như các tỉnh trong cả nước. Ngày 23/7/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phát 

hành Công điện số 17/CT-UBND về việc giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để giảm 

thiểu tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh và đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Việc này 

ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình thực hiện và phát hành Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 

đầu năm 2021 của Công ty. 

Vì vậy, bằng công văn này, Công ty Xuân Mai xin thông báo với Quý Sở và Quý Ủy 

ban về việc Công ty tạm hoãn công bố Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của 

Công ty mẹ và hợp nhất các công ty con. Công ty cam kết sẽ thực hiện công bố thông tin 

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầy đủ ngay sau khắc phục được tình trạng bất khả kháng 

do dịch bệnh gây ra theo đúng quy định của Pháp luật. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, TGV. 
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