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            Cần Thơ, ngày 27 tháng 08 năm 2021 

 
 

Kính gửi: - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  

   - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.  

 

Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ (SDG) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Uỷ Ban 

Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

Căn cứ Công văn số 1253/SGDHN-QLNY ngày 29/07/2021 của Sở Giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội gửi đến SDG về việc công bố thông tin định kỳ theo đúng quy định tại khoản 2 

Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 thì thời hạn công bố thông tin Báo cáo 

tài chính (BCTC) hợp nhất bán niên không được vượt quá 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng 

đầu năm tài chính (30/08/2021). 

Tuy nhiên hiện nay, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra trên diện rộng và 

hết sức phức tạp nên thành phố Cần Thơ đã áp dụng chỉ thị 16/CT-TTg kể từ tháng 07/2021 và 

vẫn tiếp tục gia hạn thêm cho đến tháng 09/2021 đã gây ra nhiều khó khăn trong việc duy trì 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như bố trí nhân sự đảm bảo công việc hàng 

ngày. Bên cạnh đó, thời gian áp dụng chỉ thị 16/CT-TTg trùng vào mốc thời gian quy định nộp 

và công bố thông tin BCTC Hợp nhất bán niên 2021 nên việc luân chuyển chứng từ trình lãnh 

đạo ký duyệt của Công ty gặp khó khăn và mất nhiều thời gian. 

Bằng văn bản này, Công ty kính đề nghị Quý Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao 

dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét chấp thuận gia hạn thời gian nộp và công bố thông tin BCTC 

Hợp nhất bán niên 2021 của Công ty chậm nhất đến ngày 15/09/2021.   

Kính đề nghị Quý Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao gịch Chứng khoán Hà Nội 

xem xét và chấp thuận. 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: P.TCHC, P.KT. 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 
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