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 Trước tiên, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa xin trân trọng cảm ơn sự 

quan tâm,  hỗ trợ của quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng 

khoán TP. Hồ Chí Minh đã dành cho Công ty chúng tôi trong thời gian qua. 

 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kính báo cáo với Quý cơ quan nội dung 

sau: 

 Trong thời gian qua, tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa diễn biến phức tạp. Tại thành phố Nha Trang và một số huyện đã áp 

dụng Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 kể từ ngày 09/07/2021.  

Trong thời gian thực hiện giãn cách, đa số cán bộ công nhân viên Công ty phải 

làm việc tại nhà để hạn chế tối đa số nhân viên tập trung tại văn phòng nên đã ảnh 

hưởng đến công tác tổng hợp và lập Báo cáo tài chính.  

Ngày 11/10/2021, Chính phủ đã có Nghị quyết số 128/NQ-CP về việc ban hành 

quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. 

Đến ngày 18/10/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 3488/QĐ-CTUBND 

về việc công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Theo Nghị quyết 

số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính Phủ). Do đó, Công ty chúng tôi chưa đủ 

điều kiện để chuẩn bị số liệu và hoàn thành Báo cáo tài chính Quý 3/2021 theo đúng 

thời gian quy định. 

Do điều kiện dịch bệnh và lý do bất khả kháng nêu trên, Công ty Cổ phần Điện 

lực Khánh Hòa kính trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn thời gian 

công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3/2021 đến ngày 15/11/2021 . 

  

https://pckhanhhoa.cpc.vn/
mailto:pckhanhhoa@cpc.vn


Rất mong được sự chấp thuận của Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở 

Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. 

 Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT, BKS; 

- Người PT quản trị công ty; 

- Lưu VT, P5, TKCT. 
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