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TONG CONG TY TU VAN THIET KE CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
GIAO THONG VAN TAI - CTCP 	 Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

QUY CHE CONG BO THÔNG TIN 

CUA TONG CONG TY TIX VAN THIET ICE GIAO THONG VAN TAI-CTCP 

(Ban hành kern theo Quye't dfnh so': 323 /QD-TEDI ngày 28/7/2021 
cza H6i ding quán trj TOng cOng ty TVTK GTVT-CTGP) 

CHUONG I - QUY D1NH CHUNG 

Diu 1. Mic dIch, nghia. 

Quy che nay to chun mirc, trinh tir trong vic trin khai thirc hin nghip vi cong 
bô thông tin cüa Tong cong ty Tii van thiêt kê Giao thông vn tãi-CTCP (thu day gi 
tat là TOng cOng ), dam báo thirc hin Cong bO thông tin mt Cách dOng b, chInh XáC, 
tuân thñ dung trInh tir, quy djnh cña pháp 1ut cling nhij dê thun 1i cho cãc b6 phn cO 
lien quan trong lông Cong ty, nhà dâu tir, Cac dOi tilcmg có lien quan. 

Quy Ch nay sung nhrn nâng cao hiu qua lam vic giüa Tng cong ty và CáC nhà 
dâu tu nhäm phic vi tot nhât Cho hoat dng cüa Tong cong ty. 

Diu 2. Phm vi diêu chinh và dôi tirçrng áp ding. 

1. Pham vi diu Chinh: 

Quy Ché nay quy d4nh ve cách th(rc, trInh tr th?c hin viC cong b6 các thông tin 
lien quan den tInh hinh hott dng cüa Tng cong ty dôi vi cô dông, nhà dâu tu, co quan 
CO thâm quyên. 

2. Doi tixcmgápdung: 

a) Ngithi thrc hin cong bo^ thông tin; 

b) Ngithi ni b6 cüa Tng cong ty Va ngu?xi cO lien quan Cüa nguii ni b; 

c) Tnring cac phông Chuyen môn, don vi trrc thuc; 

d) C 0^ dông; 

e) Nhà d.0 tu thuC di tuclng cong b 0^ thông tin theo quy djnh Cüa pháp lutt; 

1) Ca quan, t6 chirc, cá nhân cO lien quan khác. 

Dieu 3. Giãi thIch tir ngfr. 

Nha du tu thuC di tucYng cong bé thông tin bao gm: 

a) Ngui ni b6 cüa Tng cOng ty theo quy djnh tai  khoân 45 Diu 4 Lust Chirng 
khoán va ngixOi Co lien quan Cua ngithi ni b; 

b) c6 dông lan, nhóm ngithi cO lien quan sO' hthi tir 5% trO' len s c phiu cO 
quyên biêu quyêt cüa Tong cOng ty; 

c) C0̂ dOng, nhOm nguâi cO lien quan mua vào de^ sO' hüu tr 5% trO' len SÔ  c 
phiêu CO quyên biêu quyêt cua Tong cong ty; 

d) T0̂ chüC, Ca nhân thirc hin chào mua Cong khai cô phiu cüa Tng cong ty. 

2. Ngu&i ni b6 Cüa Tng Cong ty là: 

a) Chñ tjch Hi dng quãn trj, thành viên Hi dng quàn trj; 



b) Tng giám dc, Phó Tng giám dc, Ke^ toán triRrng và các chfrc danh quân 
l tumg dirang do Di hi dông cô dông bâu hoc Hi dông quàn trj bô 
nhim; 

c) Tnning Ban kim soát và thành viên Ban kim soát (Kim soát vién); 

d) Nguii di din theo pháp lut, Ngithi dirçic fly quyn cong b6 thông tin. 

Ngi.thi có lien quan là cá nhân hoc t6 chüc có quan he vâi nhau trong các trung 
hcip sau day: 

a) Tng cong ty và ngui ni b6 cüa Tng cong ty; 

b) Tang cong ty và t6 chirc, cá rihân sâ hthi trên 10% s 05  c 0^ phiu có quyn biu 
quyêt hotc von gop cüa Tong cong ty; 

c) T6 chirc, Ca nhân ma trong mi quan h vâi t chirc, cá nhân khác trrc tip, 
gián tiêp kiêm soát hotc bj kiêm soát bOi to chüc, cá nhân do hoc cUng v6i 
to chIrc, cá nhân dO chju chung mt sir kiêm soát; 

d) Ca nhân và b 6̂ dé, me dé, b 0̂ nuôi, me nuôi, b 0^ chng, me chng, b 6^ vçi, me 
vq, vçi, chng, con de, con nuôi, con dâu, con rê, anh mOt, chi rut, em rut, 
anh r& em r, chi dâu, em dâu cüa Ca nhân do; 

e) Quan he hçip dng trong dO mtt t6 chüc, cá nhân là dti din cho t6 chirc, cá 
nhân kia; 

f) 

 

T0̂ chüc, Ca nhân khác là ngu1i cO lien quan theo quy djnh cüa Lust  Doanh 
nghip. 

Diu 4. Nguyen tc cong b0̂  thông tin. 

1. Vic cOng bô thông tin cüa Tng cOng ty phái dy dü, chInh xác, kip th?i theo quy 
dinh pháp lut và phãi do ngirñ di din theo pháp lust hoc ngui du(c üy quyên 
cOng bô thông tin thrc hin; 

2. Di tuqng cong b6 thông tin phãi chju trách nhim tnrâc pháp lut ve ni dung 
thông tin cOng bô. Tnr&ng hcrp CO sir thay dôi ni dung thông tin dä cOng bô, dOi 
ti.rcing cOng bô thông tin phãi cong b 6 kip thai, day dü ni dung thay dôi và l do 
thay doi so vri thông tin dã cOng bô truâc do; 

3. Thông tin duçic cong bô bng ting Vit và dwyc bão quãn, hxu giCr theo quy djnh 
sau: 

a) Các thông tin Cong bO^ djnh ks', thông tin ve^ vic dang k cOng ty di chüng 
phãi diiçic km gid duâi dng van bàn (nêu có) và dü lieu din Ur tôi thiêu 10 
näm. Các thông tin nay phái dirçc luu gitt và truy cap diiçxc trên trang thông tin 
diên tir cüa dOi tuçmg cOng bô thông tin tôi thiêu là 05 nàm; 

b) CáC thông tin cong b6 bt thixông, theo yêu cu hoc các hot dtng khác phãi 
thrçic liru gut và truy cp duçic trên trang thông tin din tir cña dOi tuçlng cong 
bô thông tin tôi thiêu là 05 nàm. 

Diu 5. Ngtrôi thirc hiên cong b06  thông tin. 

1. Ngui thirc hin cOng bÔ thông tin là ngu?i dai din theo pháp lust  holtc ngithi 
duçic Ay quyên cong bô thông tin cüa Tong cOng ty theo quy djnh cüa Quy chê nay 
và pháp lust  cO lien quan. 

2. Ngu?ii dai  din theo pháp luat phái chju trách nhim ve tInh dy dü, chInh xác và 
kip th?yi ye thông tin do nguii dirqc üy quyên cOng bO thOng tin cOng bO. Trumg 
hop phát sinh sir kin cong bO thông tin ma cã ngui dui din theo pháp 1ut và 
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ngi.thi duqc üy quyn cong b6 thông tin du vtng rnt thI thành viên giCr chirc vi 
cao nhât cüa Ban Diêu hành có trách nhim thay,  the thirc hin cong bô thông tin. 
Tnx?ing ho p cO htm 01 ngi.rtñ gia chirc vi cao nhât, các thành vien cOn 1i cüa Ban 
Dieu hành phâi thrc hin bâu hotc chi djnh 01 ngtIii chju trách nhim cong bô 
thông tin. 

Tong cong ty phái báo cáo, báo cáo lti thông tin ve ngu?i thirc hin cong b 0^ thông 
tin cho Uy ban Chüng khoán Nhà ni.râc (sau day gi tat là UBCKNIN) trong thôi 
hn 24 gi& kê t& khi vic chi djnh, Ay quyên hotc thay dOi nguii thirc hin cong 
bô thông tin có hiu lirc. 

Diu 6. Phrong tin báo cáo, cong b0^ thông tin. 

Các phuang tin cOng b6 thông tin bao gm: 

a) Trang thông tin din tü (website) cüa Tng cOng ty là www.tedi.vn; 

b) He thong cong b 0^ thông tin cüa Uy ban chirng khoan Nhà rn.râc; 

c) Các phiicing tin thông tin di chüng khác theo quy djnh pháp lutt (báo in, 
báodintü...) 

2. 	Cách thrc báo cáo, cOng bO^ thông tin trên he thng cOng b6 thông tin .cüa 
UBCKNN thirc hin theo hi.ràng dn cüa UBCKNN. 

Diu 7. Tam hoãn cong b0^ thông tin 

1. Tong cong ty duçic tam hoän cong bo^ thông tin trong trir&ng hçrp vi nhUng I do 
bat khã kháng nhi.r: Thiên tai, hóa hoan, chiên tranh, djch bnh và các l do bat khà 
kháng khác. Tong cOng ty phái báo cáo UBCKNN ye vic tam hoan Cong bô thông 
tin ngay khi xây ra sr kin (trong do nêu rO 1 do cüa vic tam hoän cong bô thông 
tin), dng thai cong bô ye vic tam hoän cOng bô thông tin. 

2. Ngay sau khi dã khtc phiic duçc tInh trng bitt khâ kháng, T6ng cOng ty có trách nhim 
cOng bô day dñ các thông tin ma truâc do chira cOng bô theo quy djnh pháp lut. 

CHUI1NG II- NQI DUNG CONG BO THONG TIN. 

Diu 8. Cong bô thông tin dnh ks'. 

1. Thông tin ve^ Báo cáo tài chInh näm: Trong thai htn 10 ngày, ke^ tr ngày t 0̂ chrc 
kim toán k báo cáo kiêm toán, Tong cong ty phãi cOng bô day dü toàn van báo 
cáo tài chInh nAm dã di.rçc kiêm toán (bao gOm 2báo cáo: báo cáo tài chInh näm 
cUa Cong ty Mc và báo cáo tài chInh näm hp nhât theo quy djnh pháp lut ye kê 
toán doanh nghip), kê cãbáo cáo kiêm toán ye báo cáo tài chInh do và không vuqt 
qua 90 ngày kê tü ngày két thüc nàm tài chInh; 

2. Thông tin ve^ Báo cáo tài chInh ban niên: Trong th?ii htn 05 ngày, ke tir ngày t 
chi.'rc kim toán k32 báo cáo soát xét, Tong cong ty phãi cOng bô báo cáo tài chInh 
ban niên dà &rVc soát xét, nhi.rng không visçrt qua 45 ngày kê tir ngày két thüc 06 
thang du nam tài chInh; 

Báo cáo tài chInh ban niên phái là báo cáo tài chInh gitta niên d6 dng dÀy dñ theo 
ChuÀn mirc ké toán "Báo cáo tài chInh gi&a niên do", trInh bay sO 1iu tài chInh 
trong 06 tháng dâu näm tài chInh cüa Tong cOng ty, thrçc lp theo quy djnh. Báo 
cáo tài chInh ban niên phãi dixçic soát xët theo Chuân mrc ye cong tác soát xét .báo 
cáo tài chInh. Toàn van báo cáo tài chInh ban niên phái dirc cong bO day dü, kern 



theo kêt lun soát xét và van bàn giãi trInh cüa Tng cong ty trong trumg hqp két 
lun soát xét không phài là kêt lun chap nhn toàn phân; 

3. Thông tin ve Báo cáo tài chinh Qu: Trong th?ii han  20 ngày ke^ tir ngày k& thüc 
qu, Tng cOng ty phái cong bô báo cáo tài chinh qu hoc trong thO'i han 05 ngày 
di vài báo cáo tài chinh qu duçic soát xét (nêu cO), kê tir ngày to chrc kiêm toán 
k) báo cáo soát xét nhung không vuçit qua 45 ngày, kêtr ngày kêt thüc qu); 

4. Thông tin ve^ Báo cáo thi.rng niên: Tong cOng ty phái lp và cong bO^ báo cáo 
thtthng niên theo Phi litc IV Thông tix 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 trong 
thñ han 20 ngày, kê tir ngày cong bô báo CáO tài chinh näm duçic kiêm toán nhung 
không virqt qua 110 ngày, ke tir ngày kêt thñc näm tài chinh; Thông tin tài chinh 
trong báo cáo thi.r?ing niên phái phü hop vâi báo cáo tài chinh näm dirçc kiêm toán; 

5. Thông tin ve^ hop Dai hi dng c6 dông (sau day gi tt là Dai  hi) thtthng niên; 

a) Ti thiu 21 ngày truâc ngày khai mac  h9p  Dai  hi, Tng cong ty phái cong 
bO trên trang thông tin din tir cüa Tong cOng ty và cüa Uy ban Ching khoán 
Nhà nirâc ye vic ho Dai hOi, trong do nêu rO dung dn den toàn b tài lieu1 11 

hop Dai  hi, bao gOm: thông báo mi hop, chucing trinh hop, phiêu biu quyêt, 
tài lieu  sfr ding trong cuc hop và du thâo nghj quyêt dôi vâi tfrng van dê 
trong chucmg trInh h9 p. Tài 1iu hop Dai  hi phãi duçc cp nht các ni dung 
süa dOi, bô sung (neu có); 

b) Biên bàn hop, nghj quy& cüa Dai  hi và tài lieu  kern theo trong biên bàn, nghj 
quyêt phái duçc cong bô theo thi han  quy djnh. 

6. Thông tin ve Báo cáo tInh hInh quân trj: Tng cOng ty phài Ip và cong bô báo cáo 
tinh hInh quãn trj theo Pht hic V Thông tu 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 
trong thai han  30 ngày, kê Ur ngày két thüc 06 tháng dâu näm va kêt thüc näm 
ducnig ljch. 

7. Thông tin v8 hoat dng chào ban và báo cáo sir dung van. 

Tong cong ty thirc hin chào ban ching khoán riêng lé, chào ban chirng khoán ra 
cong chUng, phát hành chrng khoán, niêm yet, dang k3 giao djch thirc hin nghia 
vi cong bO thông tin ye hoat dng chào ban, phát hành, niém yet, dang k giao 
djch và báo cáo si'r dung von theo quy djnh pháp 1u.t ye chào ban, phát hành chirng 
khoán, niêm yet, dang 4 giao djch chimg khoán. 

8. Cong b o^ thông tin ve t 18 sâ hüu nuOc ngoài. 

Tng cOng ty phài cong b6 thông tin ve^ t le s6r huu nithc ngoài tôi da cüa Doanh 
nghip mInh và các thay dOi lien quan den t 16 sà hUu nay trên trang thông tin 
din tir cña Tong cOng ty, UBCKNN theo quy djnh pháp 1ut chirng khoán huàng 
dn hoat dng dâu tu nithc ngoài trên thj tnnmg chirng khoán Vit Nam. 

9. Ong b6 thông tin v giao djch mua 'a  c6 phiu cña chinh mInh, ban c6 phiu quy 

Trtthng hop Tng cOng ty mua lai  c6 phiu cüa chinh mInh hoc ban c6 phiu quy, 
Tong cong ty phãi thirc hin cOng bO thông tin theo quy djnh pháp lust  v8 vic mua 
lai cô phiêu cüa chinh minh, ban cô phiêu quy. 

Tru&ng hop Tng cOng ty mua lai  co^ phiu cña chinh mInh, sau khi thanh toán ht 
so co phiêu mua lai,  nêu tong giá trj tài san dizc ghi trong so keA toán giãm hn 
10% thI Tong cOng ty phãi thông báo cho tat ca các chü nor bitt va cong bO^ thông 
tin trong thai han  15 ngày, kê tir ngày hoàn tat nghia yi thanh toán vic mua lai  c 
phiêu. 
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Diéu 9. Cong bô thông tin bat thirmig. 

Tong cong ty phái cong bô thông tin bAt thir?mg trong thM hin 24 gi&, kê tr khi 
xáy ra mt trong các sir kin sau day: 

a) Tài khoàn cüa Tng cong ty tai ngãn hang, chi nhánh ngân hang nzàc ngoài 
bj phong töa theo yêu câu cüa ca quan có thâm quyên hoc khi to chirc cung 
(rng djch vi thanh toán phát hin có dâu hiu gian len,  vi phm phãp lutt lien 
quan den tài khoán thanh toãn; tài khoãn duçc phép hoat dng trâ lti sau khi 
bj phong tóa trong các truàng hop quy djnh ti diem nay; 

b) Khi nh.n duçc van bàn cña co quan nhà nixâc có thAm quyn hotc khi Tng 
cOng ty có quyet djnh ye tam ngimg mt phân hoc toàn b6 hoat Ong kinh 
doanh; thay dôi ni dung clang k doanh nghip; thu hôi Giây chirng nh.n 
clang k doanh nghip; sira dôi, bô sung hoc bj dInh chi, thu hOi Giây phép 
thành lp và hoat dng hoc Giây phép hoat dng; 

c) Thông qua quyet djnh cüa Dai  hi dng c6 dong bAt thung. Tài lieu  cong b 
bao gOm: Nghj quyêt cüa Dai hi cong cô dong, biên bàn hop và tài lieu  kern 
theo biên bàn, nghj quyet hoc biên bàn kiêm phiêu (trong truOng hop lay 
kiên cO dOng bang van bàn); 

d) Quyt djnh mua lai  c6 phiu cüa Ting cong ty hotc bàn c6 phiu quy; ngày 
thrc hin quyên mua cô phân cüa nguñ sâ hthi trái phiêu kern theo quyên 
mua cO phân hotc ngày thirc hin chuyên dOi trái phiêu chuyên dôi thành cô 
phiêu; quyêt djnh chào ban chirng khoán ra nincc ngoài và các quyêt djnh lien 
quan den vic chào bàn, phát hành chirng khoán; 

e) Quyt djnh ve mcrc c6 tirc, hInh th(rc trã c6 ttrc, thai gian trà c6 tüc; quyêt 
djnh tách, gp cO phiêu; 

f) Quyt djnh ve^ vic to^ chirc lai  doanh nghip (chia, tách, hop nhât, sap nhp, 
chuyên dôi loai hInh doanh nghip), giái the, phá san doanh nghip; thay dôi 
ma so thuê, thay dOi ten, con dâu cUa Tong cOng ty; thay dôi dja diêm;thành 
lp mâi hoc dóng ctra tru s6r chInh, chi nhánh; ban hành, süa dôi, bô sung 
Dieu lê; chiên lixoc, kê hoach phát triên trung han  và kê hoach kinh doanh 
hang näm cña TOng cOng ty; 

g) Quyt djnh thay di kS'  ke^ toán, chInh sách ke toán ap ding (trr tnr?ng hçip 
thay dôi chInh sách ke toán ap dung do thay dOi quy djnh pháp lut); thông 
báo doanh nghip kiem toán dd k hop dông kiém toán báo cáo tài chInh nãm 
hoc thay dOi doanh nghip kiêm toán (sau khi däi k hop dong); vic hüy hçTp 
dOng kiêm toán dã k; 

h) Quyt djnh tham gia gop vn thành lap, mua de^ tang s& hthi trong mt cOng 
ty dn den cOng ty do tth thành cong ty con, cOng ty lien ket hoc ban de giàm 
t 16 sâ htht tai  cOng ty con, cong ty lien kt dn den cOng ty do không cOn là 
cOng ty con, cong ty lien kët hoc giãi the cOng ty con, cOng ty lien ket; 

i) Quyt djnh cüa Dai  hi dng c6 cOng hoc Hi dng quàn trj thông qua hçp 
dOng, giao djch giüa Tong cOng ty vâi ngthi ni b, ngui có lien quan cüa 
ngthi ni b6 ho.c ngthi cO lien quan cüa Tong cong ty; 

j) Khi có si.r thay di s6 c6 phiu có quyn biu quyt. Thai dim cong b6 thOng 
tin thuc hin nhu sau: 
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- Tnthng hop Tong Cong ty phát hành them co^ phiu hoc chuyn di 
trái phiêu, CO phiêu tru dãi thành cô phiêu, tInh tr th?yi diêmTông cong 
ty báo Cáo UBCKNN ye kêt qua phát hành, kêt qua chuyên dôi theo 
quy djnh pháp Iu.t ye phát hành chirng khoán; 

- TruOng hop Tong cOng ty mua lai CO phiu cüa ChInh mIrth hoC ban 
CO phiêu quy, tInh tir thai diem Tong cOng ty báo CáO kêt qua giao djch 
theo quy djnh pháp 1ut ye mua lai  CO phiêu cüa chInh mInli, ban cô 
phiêu quy; 

- TmOng hçp Tng cOng ty mua lai  co^ phiu cña ngthi lao dng theo 
quy Chê phát hành cô phiêu cho ng1ri lao dng cua Tong cOng ty hoc 
mua lai  CO phiêu lô lé theo yêu cau cua cô dong; Tong cong ty cOng bO 
thông tin trong thai han  10 ngày dâu tiên cüa tháng trên Ca sâ CaC giao 
djch dA hoàn tat và c4p nht den ngày cOng bô thông tin; 

k) Tang cOng ty thay dii, b6 nhim mâi, b6 nhim 'at, bãi nhim ngtthi nôi b; 
nhn duçic dan xin tr chIrC Cua ngithi ni b (Tong cong ty can nêu rO ye th?ñ 
diem hiu llrC theo quy djnh tai Ludt Doanli nghip và Diêu 18 Tong cOng ty). 
Dông thi, Tong cOng ty giri cho UBCKNN Ban cung cap thông tin cüa ng11i 
ni b6 mOi theo mu quy djnh tai  Phii liic III Thông tu 96/2020/TT-BTC; 

1) Quyêt djnh mua, ban tài san hoc thirc hin các giao djCh cO giá trj lón han 
15% tong tài san cüa Tong Cong ty can Cu vào báo cáo tài ChInh hp nhât näm 
gn nhât duçc kiêm toán hoC báo cáo tài ChInh 06 tháng gân nhât duçxC soát 
xét; 

m) Khi nhn duçic quyt djnh kh?xi to-  di vài Tng COng ty, ngithi ni b Cüa 
Tong Cong ty; tam  giam, truy thu trách n1ìim hInh si,r dôi vâi ngui ni b 
cua Tong cong ty; 

n) Khi nhân duc ban an, quyt djnh dã co hiu lc pháp 1ut Cña Toà an lien 
quan den hoat dng cña Tong Cong ty; Quyêt djnh xi:r phat vi pham pháp lu.t 
ye thuê; 

o) Tng cong ty nhn chrçYC thông báo Cüa ba an thi l dan yêu Câu ma thu tijc 
phá san doanh nghip; 

p) Truing hop Tang cOng ty nhn bi& dl.rccC sir kin, thông tin lam ánh hithng 
den giá chung khoán cüa chInh Tong cong ty, Tong Cong ty phãi XáC nhn 
hoC dInh chInE ye sir kin, thOng tin do; 

q) Khi xáy ra các sir kin khác Co ãnh hirâng lan dn hoat dng san xu.t, kinh 
doanh hoc tInh hInh quán trj cña TOng cOng ty; 

r) Dirçxc chap thun hoc hüy bO niem yt tai S& giao djch ch(rng khoán nuâc 
ngoài. 

Khi cOng b0̂  thOng tin theo quy djnh tai khoân 1 Diu nay, Tng cong ty phãi nêu 
rO si,r kin xãy ra, nguyen nhân yà CáC giâi pháp khãc phiic (nêu co). 
COng b6 thOng tin v& hop Dai  hi dng c6 dông bt thithng hoc thOng qua Nghj 
quyêt Dai  hi dOng cO dOng duâi hinh thuc lay kiên cô dOng bang yAn ban: 

a) Vic cong bO^ thông tin ve^ hp Dai  hi dng co^ dOng bt thuang du(ic thirc 
hin theo quy djnh; 

b) TruOng hop Iy kin Dai  hi dng c dOng bang van ban ti thiu 10ngay 
trithc thi han  phái gui lai phiêu lay kien, TOng cOng ty phái cOng bO trên 



trang thông tin din tü cüa rnInh, dng thi giri cho tAt cã các cô dong phiêu 
lay kiên, d%r tháo nghj quyêt Di hi dong cô dông và các tài 1iu giài trInh 
dg thão nghj quyêt. 

4. Cong bO^ thông tin lien quan dn ngày dang k9 cui cüng thirc hin quyn cho c 
dông hin hüu: 

a) Tng cong ty cong b6 thông tin ve ngày dang k cui cüng dir kin thrc hin 
quyên cho cO dOng hin hUu tôi thiêu 10 ngày tnrâc ngày däng k cuOi cüng 
dir kiên, tri.'r tru?mg hcip quy djnh tai  diem b khoãn nay; 

b) Tng cong ty cong b6 thông tin ve ngày däng k cu6i cüng dir kin thirc hin 
quyên cho cO dông hin hu dê tham du hop Di hi dông cO dông tôi thiêu 
20 ngày truàc ngày dang k cuOi cüng dg kiên. 

5. Tnr?mg hçip t 0^ chirc kim toán dua ra kin kim toán hoac kt luan soát xét không 
phãi là kiên kiêm toán hoac kêt luan soát xét chap nhan toàn phân dôi vâi báo 
cáo tài chinh hoc báo cáo tài chinh c6 diêu chinh hôi to, Tong cOng ty phãi cong 
bô thông tin ye ' kiên kiêm toán, kêt luan soát xét, kêt qua diêu chinh hôi to báo 
cáo tài chinh trong thii hn theo quy djnh. 

6. Cong bÔ thông tin trong các tru&ng hp dac  bit khác: 

Sau khi thay di k' ke^ toán, Tng Cong ty cOng b6 báo cáo tài chinh cho giai don 
gifta 32 k' ké toán cüa näm tài chinh cu và näm tài chInh mâi theo quy djnh pháp 
luat ye kê toán doanh nghip trong thai hn 10 ngày, kê tr ngày to chirc kiêm toán 
k2 báo cáo kiêm toán nhisng không qua 90 ngày kê tr ngày bat dâu cüa nãm tài 
chinh mâi. 

7. 	Cong b 0^ thông tin khi xãy ra mt trong các sir kin sau day: 

a) Quyêt djnh tang, giãm vn diu l; 

b) Quyt dnh gop vn d.0 tu vào mt t6 chirc, dir an, vay, cho vay ho.c các 
giao djch khác vài giá trj tü 10% tth I&trên thng tài san cüa Tong cong ty tai 
báo cáo tài chinh näm gân nhât dixçic kiêm toán hoac báo cáo tài chinh ban 
men gân nhât thrcic soát xét; 

c) Quy& djrth gop vn có giá trj tü 50% trâ len vn diu le cña mt t6 chüc (xác 
djnh theo von diêu 16 cüa to chirc than von gop tnrOc thai diem gop von). 

Diêu 10. Cong bô thông tin theo yêu cãu. 

1. Trong các triRmg ho p sau day, Tng cong ty phãi cOng b 0^ thông tin trong thi hn 
24 gii, ke^ tü khi than  duqc yêu câu cüa Uy ban Ming khoán Nhà niiâc khi xáy 
ra mt trong các si.r kin sau day: 

a) Sir kin ânh hrning nghiêm trong dn lçii Ich hop pháp cüa nhà du tu; 

b) Co thông tin lien quan dn Tng cong ty ãnh hithng lan dn giá ch.'rng khoán 
và can phái xác than  thông tin do. 

2. Ni dung thông tin cong bO^ theo yeu cu phái nêu rO sir kin drçc Uy ban Chirng 
khoán Nhà rnrâc yêu cu cOng b; nguyen nhân và danh giá cUa Tang cOng ty ye 
tInh xác th?c cüa sir kin do, giãi pháp khäc phiic (neu co). 

Diu 11. Cong b thông tin cña các di tirqng khác 

1. Cong b6 thông tin cüa co^ dOng ian, nhóm ngtthi có lien quan sa hu tr 5% tr& len 
so co phieu có quyên bieu quyêt cña Tong cOng ty. 
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To chirc, cã nhân khi trâ thành hoac không con là cO^ dông lan cUa Tng cong ty 
phãi cong bô thông tin và báo cáo ye giao dich cho Tong cong ty, UBCKNN theo mâu 
quy djnli tai  Phii 1iic VII Thông tu 96/2020/TT-BTC trong thi han  05 ngày lam vic, 
kê tir ngày tr6r thành hoc không cOn là cô dong lan. 

CodOng lan cüa Tng cong ty khi có thay di ve s6 lisçmg cô phiêu sâ htht qua các 
nguOng 1% so cô phiêu có quyên biêu quyêt phãi cOng ho thông tin và báo cáo cho Tong 
cong ty, IJBCKNN trong thi han  05 ngày lam vic, kê tr ngày có sr thay dôi trên theo 
mu quy djnh tai  Phu hic VIII Thông tu 96/2020/TT-BTC. 

Quy djnh nay không áp dung di vri các di tuclng không chü dng thirc hin giao 
dich trong trir?Yng hcTp thay dôi t le nam giü cO phiêu cO quyên biêu quyêt phát sinh do 
Tong cong ty mua lai cô phiêu cüa chInh minh hoc phát hành them cô phiêu. 

Tong cOng ty phãi cong bô trên trang thông tin din Ur cüa rnInh trong thai han  03 
ngày lam vic sau khi nh.n duçc báo cáo lien quan den sir thay dôi t le sâ hthi cô phiêu 
cüa các dôi ti.rcxng nêu trén. 

2. Cong b6 thông tin ve giao dich c6 phiu cüa ngix?i ni b6 cüa Tng cOng ty và ngi.thi 
cO lien quan cüa nguai ni b. 

Nguai ni b6 cüa Tong cong ty và ngitiui có lien quan cüa ngi.thi ni b6 phãi cOng 
bô thông tin, báo cáo truOc va sau khi thrc hin giao dich cho LTBCKNN, Tong cong ty 
khi gia tri giao dich du kiCn trong ngay tu 50 triêu dông tr6r len hoäc gia tri giao dich dix 
kiên trong tirng thang tfr 200 triu dông tth len tInh theo mnh giá cô phiêu, kê cá trttimg 
ho chuyn nhucmg không thông qua h thông giao dich tai  Sâ giao dich chirng khoán 
(nhi.r các giao dich cho hoc duçxc cho, tang hoc dirçic tang, thra kê, chuyên nhuçmg 
hoc nhn chuyên nhixçing và các truOng hçrp khac), cu the niur sau: 

a) Truac ngày dir kin thrc hin giao djchti thiu 03 ngày lam vic, ngi.rai ni 
b6 va nguai có lien quan phãi cong bô thông tin ye vic dir kiên giao dich 
theo mu quy djnh tai  Phit liic XIII hoc Phii liic XIV Thông tu 96/2020/TT-
BTC; 

b) Trong thai han  05 ngày lam vic, ke tfr ngày hoãn tat giao dich (tnr?mg hcTp 
giao dich kêt thüc triiac thai han  dang k) ho.c kêt thñc thai han  dir kiên giao 
dich, nguai ni b6 và nguai cO lien quan phãi cOng bO thông tin ye kêt qua 
giao dich dOng thai giãi trinh nguyen nhân không thirc hin di.rc giao dich 
hoac khOng thirc hin hêt khOi krçing dang k (nêu co) theo mâu quy djnh tai 
Phii liic XV hoc Phu liic XVI Thông tu 96/2020/TT-BTC; 

c) Trong thai han  03 ngày lam vic sau khi nhn duc các báo cáo lien quan den 
giao dich chirng khoán cüa ngi.thi ni b6 và nguai có lien quan theo quy djnh 
tai Diêu nay, TOng cOng ty phãi cOng bO trên trang thông tin din tir cüa TOng 
cOngty. 

Dieu 12. Cong bob thông tin ve^ giao dich chão mua cong khai. 

Trong thai han 03 ngày ke^ tr ngày nhn thrc tài lieu dang k chào mua cô  phiu 
cüa tO chirc, cá nhân, Tong cOng ty có nghTa vii cong bO thông tin ye vic nhn duc dë 
nghj chào mua tren trang thông tin din tir TOng cOng ty. 

Trong thai han 10 ngày keA tr ngày nhan  dirgc tài lieu  dang k2 chào mua, Hi dOng 
quãn trj Tong cong ty g&i UBCKNN và thông tin cho cO dOng hoc nhà dâu tu biet 
kiên cüa Tong cOng ty bang van ban và da lieu  din t(r theo quy djnh cüa UBCKNN. 

' kin b&ng van bàn cña Hi dng quãn trj Tng cOng ty phãi có chCi k)' cüa da so 



thànhviên và nêu rO dánh giá cña Hi dông quãn trj di vâi vic chào mua cô  phiu, 
bao gôm kiên khác cUa thành viên Hi dông quãn trj (nêu co). 

CHU'UNG III - QUY TR!NH VA TRACH NHIM CONG BO THÔNG TIN 

Diêu 13. Quy trinh cong bob thông tin cho cob dông, nhã du fir vi co'  quan thm quyên 

	

1. 	HInh thirc thiic hiên: 

a) Trao di email do Tng cong ty cung cap; 

b) Tip xüc thông qua các bui gp mat, hop trao di thông tin trrc tip; 

c) Qua din thoi lien lc cüa Tng cong ty; 

d) Bang van ban. 

	

2. 	Phircmg thirc thirc hin: 

Khi c0^ dông, nhà du tu, ccr quan Co th.m quyn can thông tin, T0̂ cong bÔ thông 
tin trã li các thông tin thuc ni dung thông tin phãi cong bô. Trong trumg hcip thäc 
mac, yêu câu cña co dông, nhà dâu tu, cci quan có thâm quyên không thuc danh miic 
thông tin phâi cong bô thj nguOi thirc hin cOng bô thông tin cO the tham khão kiên 
cüa cap lanh dao  cO thâm quyën, &m vi tu van, ccr quan chirc nang và các b6 phn co' 
lien quan khác khi can thiêt dé phán hôi kip thai cho cô dông, nhà dâu tu, Co quan cO 
thârn quyên 

3. Quy trInh cong b 0^ thông tin: 

Bu'ó'c 1: Chun b/thông tin. 

Khi Co các thông tin phâi cong b 0^ theo quy djnh hoc CO sir chi dto cüa lãnh d?o 
Tong cOng ty ye vic cong bô các thông tin tir nguyen,  các b6 phn lien quan phái lp 
tüc báo cáo, cong bô theo ni dung quy djnh ti Chizcmg II Quy chê nay và cung cap 
cho To cong bô thông tin. 

Bwó'c 2: Xá' 1j5 thông tin. 

To cong bô  thông tin tin hành kim tra tInh chInh xác, phü hop cUa ni dung báo 
cáo, cong bô, dOi chiêu báo cáo vài các quy djnh hin hành ye cong bô thông tin; chinh 
sfra hotc lp mth báo cáo, cong bô thông tin theo quy djnh. 

Bwó'c 3: Trinh lãnh ctio phê duyt. 
To cong bOA thông tin trmnh Tng giám dc k, truàc khi thirc hin cOng b. Trong 

tnr?ing hcrp Tong giám dôc yang, To cOng bô thông tin trInh lãnh dto có thâm quyên k 
dê thirc hin cOng bô thông tin. 

Bithc 4: Báo cáo và cong b. 

To cOng bOA thông tin thirc hin gi'ri thông tin cAn cong bo^ dAn các dôi tirclng can thit 

Bithc 5: Tkp nhIn các thông tin phán hi và sang lQc, ct xu& cho ldnh dçio ve 
vicphán hOi, phác ttdp 4xi các n3i dung can thiêt (Quay igi các bzthc tren) 

Bithc 6: Bão quãn vii iwu trfr thông tin 
T A o cong b6 thông tin cO trách nhim bão quán, luu git thông tin dd báo cáo, cOng 

bô theo quy djnh tai khoãn 3, diêu 4 Quy chê nay dê  phiic vi tham khâo, tra ci'ru, dôi 
chieu khi can thiêt 

4. So d 0^ quy trinh cong b 0^ thông tin: 



SO DO QUY TRINH CONG BO THÔNG TIN 

I: 
CAC PHONG 

BAN 

A 

IIDQT, 
BAN TGI) 

TO GIUP VIC 

CAC TO CllUC 
TRTIC THUOC 

cA NHAN 
LIEN QUAN 

NHA DAU TV 

.......... 	..... ..................... ................. 	....... 	..... . ...............  .... .................... 	1 
TO CONG BO THONG TIN 

(Kim tra, di chiu, s&a, lip báo cáo) 

TONG GIAM DOC (Phi duy 

TO CONG BO THÔNG TIN 
(Cong b, báo cáo, nhn phãn hi) 

i.'Ai:1biit 
PIIU'CING TIN 

THONG TIN 
PAl CHNG 

Chiêu thông tin cung cp 

1................ . ............................. 	.Chiu thông tin phãn hi 
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Diêu 14. Trãch nhim Tru*ng các phông chuyên môn, don vi triyc thuc; các 
Cong ty con và Ngtrôi dii din phân von: 

1. Theo dOi và thirc hin dilng quy trInh, ni dung báo cáo thông tin; 

2. Dinh k va khi cO yeu cu, cung cp thông tin cho T 0̂ cong b 0̂ thông tin; 

3. Chju trách nhim ve^ tInh chInh xác và kip thñ cüa thông tin cung cAp cho T 0^ Cong 
bô thông tin (theo Phi,i 1iic sO 01). 

4. Chju trách nhim v tInh chInh xác và th?i htn np báo cáo tài chInh. 

Dieu 15. Trách nhim clia Tob cong bô thông tin. 

Trách nhim cüa T0^ tru&ng: 

a. Chju trách nhim chi do, thirc hin cong b thông tin theo Quy chê nay. 
Tru?mg hop phát sinh sir kin cong bô thông tin ma To trithng cong bô thông 
tin yang mt thi ngu'ci duçc ñy quyên Co trách nhim thay the thirc hin cong 
bô thông tin. 

b. TrInh Tng giám dc veA ni dung Cong bO^ thông tin; 

c. C6ngbo^ thông tin giri Uy ban ching khoán Nhà nix6c và cong b trên trang 
thông tin din ti:r cüa Tong cong ty; 

d. Tnrng hop có thông tin lam ânh hithng bAt lçi dn Tong cong ty thi T0̂ tnrâng 
TO cong bô thông tin phái xác nhan  hoc dInh chInh thông tin dO kip th?yi. 

e. Chiu trách nhim tnrâc Hi dng quãn trj, Tng Giám dc v vic thirc hin 
cOng bô thông tin. 

f. Phân cong nhim vi cho t&ng thành viên T OA Cong b 0^ thông tin. 

2. Trách nhiêm cüa T6 viên: 

a. Thuc hin, kim tra tInh chInh xác, phü hcTp cña ni dung báo cáo, cOng b, 
dOi chieu báo cáo vài các quy djnh hin hành ye cong bô thông tin (theo Phii 
liic sO 01) và thirc hin cOng bô thông tin den các tO chirc, cá nhân can thiêt 
theo chi dto cüa To tnràng. 

b. Thirc hin các cOng vic khác diiçc Tng giám dc và T 0^ trithng giao. 

CHUNG IV - TO CHlC THIXC HIN 

Dieu 16. Mr I vi phim v cong b6  thông tin 

1. To ch(rc, cá nhân có hành vi vi phm quy djnh pháp lut v6 cOng b6 thông tin thi tüy 
theo tInh chat, mirc Q vi phm ma bj xir l k 1ut, xir pht vi phm hành chInh hotc 
bj truy ciru trách nhim hInh sir; 

2. Các COng ty con, NguOi dti din phãn vn và ngrnii duçxc phân cong thrc hin nhim vii 
chm np báo cáo, báo cáo không chInh xác gay thit hti bj UBCKNN xü phit thi 
phái bi thithng theo quy dnh cüa pháp 1ut và Quyêt djnh cüa HDQT Tong cong ty. 

Dieu 17. Diêu khoãn thi hành. 

Quy che^ nay cO hiu hrc thi hành ke^ tr ngày k. Mci sira d&, b 0̂ sung Quy che^ nay 
do HDQT Tong cong ty xem xét, quyêt djnh 

Trong qua trinh thirc hin, nu có nh&ng quy djnh cüa Diu 1 Tng cOng ty, pháp 
lut có lien quan den vic cOng bO thông tin cüa Tong cOng ty chixa dixqc dê cp trong 
Quy chê nay thi nhung quy djnh cüa Diêu 1 Tong cOng ty, pháp 1ut có lien quan do 
throng nhiên duc áp diing và diêu chinh vic cOng bO thông tin cita Tong cong ty./. 



PH1J LVC  sO 01: BANG NO! DUNG CONG BO THONG TIN 

I. BAO CÁO, CONG BO THONG TIN D!NH  KY, BAT THIJ'YNG, THEO YEU CAU 
vA CONG BO THONG TIN KHAC 

Dcrnvi 
TT Ten báo cáo chun bi Ghi chü 

ni dung  

Cong b0A  thông tin djnh k'  

Trong thai hn 10 ngày, keA tir 
Báo cáo tài chmnh näm dã thrçc kim toan 

NDDPV 
ngày to chrc kim toán k' báo 

(Bao gm Báo cáo Hçp nht và Báo cáo Cong ty 
TCKT 

cáo kiêm toán nhung không 
Mc) viwt qua 90 ngày, kê tirngày 

kát thüc näm tài chInh 
Trongthai hn 05 ngày, kez  tr 
ngày to chüc kim toán k báo 

2. Báo cáo tài chInh ban niên dã thryc soát xét 
NDDPV cáo soát xét nhirng không 
TCKT vuçrt qua 45 ngày, kê tir ngày 

kt thüc 06 tháng d.0 nãm tài 
chmnh 
Trong thai han  20 ngày ke^ tir 
ngày kt thi'ic qu 	hoc trong 

Báo cáo tài chInh qu/BTTC qu 	dã duccc soát xét NDDPV 
thai han 05 ngày k tir ngày tt0^ 

3. 
(nêu co) TCKT 

chirc kim toán k2 báo cáo 
soát xét (nu co) nhiing không 
thrçic vi.rçxt qua 45 ngày k6 tir 
ngày kt thüc gu 
Trong thai han  20 ngày ke^ tir 

TGV t/h ngày cong bô báo cáo tài 

4.  Báo cáo thi.rmg flfl 
TCKT, chInh näm thr9c kim toán 
TCCB- nhi.rng khOng vrç1t qua 110 
LD p/h ngày, ke^ tü ngày kêt thüc näm 

tài chInh 

TGVtJh 
Trong thai hn 30 ngày, ke^ tir 

5.  Báo cáo tInh hinh quãn trj cong ty 6 tháng, nãm TCKT 
ngày kt thñc 06 tháng du 
nãm và kt thüc näm ducing 
lich 
Ti thiu 21 ngày tnrâc ngày 

6.  HQp Dai  hi dng c6 dông thu?mg niên TGV khai mac  h9p  Dai  hi dng cô 
dông 

7.  Thôngtin ve hot dng chào ban và báo cáo sr ding 
TGV 

von  

8.  Thông tin ve t le si hQu nixàc ngoài TGV 

9. Thông tin v 	giao djch mua lti c 	phiu cüa chInh 
TGV 

mmnh, ban c 6^ phiu qu5  

H Cong bo^ thông tin bit thtrông  (trong thôi han 24 gi&) 

Tài khoán cüa Tng cong ty tai  ngân hang, chi 
1.  nhánh ngân hang nuâc ngoài bj phong tOa theo yéu 

TCKT 
câu cüa cci quan có thm quyên hoac  khi M chi.rc 
cung irng djch vi thanh toán phát hin có du hiu  
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Dovj 
TT Ten báo cáo chuân bi Ghi chá 

ni dung  
gian ln, vi ph.m pháp 1u.t lien quan den tài khoãn 
thanh toán; tài khoàn dirge phép hoat  dng trr li 
sau khi bj phong tôa trong các tru?mg hop quy djnh 
tai diem nay  
Khi nhn dirge van bàn cCia cci quan nhà rnrâc có 
thàm quyên hoc khi Tong cong ty có quyêt djnh ye 
tam ngrng mt phãn hoc toàn b6 hoat  dng kinh 

TCCB- 
2.  doanh; thay dôi ni dung dang k doanh nghip; thu 

LD 
hôi Giây chirng nhn dang k 	doanh nghip; sira 
dôi, bô sung hoc bj dInh chi, thu hôi Giây phép 
thành lp và hoat  dng ho.c Giây phép hoat  dng  
Thông qua quyt dnh cüa Dai  hi dOng cO dong bat 
thithng. Tai lieu cOng bô bao gôm: Nghj quyêt cUa 

3.  Di hi dông cô dông, biên bàn hop và tài lieu kern TGV 
theo biên bàn, nghi quyêt ho.c biên bàn kiêm phiêu 
(trong truOng hçrp lay ' kiên cô dOng bang van bàn).  
Quyetdjnh mua lai  cô phiêu cüa TOng cong ty ho.c 
ban cô phiéu qu; ngày thirc hin quyên mua cô 
phân cüa ngizii s6r hiru trái phiêu kern theo quyên TGV t/h 

4.  mua cô phân hoc ngày thirc hin chuyên dOi trái TCKT 
phiêu chuyên dôi thành cô phiêu; quyêt djnh chào p/h 
bàn chrng khoán ra ni.nic ngoài va cãc quyêt djnh 
lien quan den vic chào bàn, phát hành chirng khoán  

5.  
Quyet djnh ye mirc cô trc, hinh thirc trà cô tire , thai 

TGV 
gian trã cô tüc; quyêt djnh tách, gp cô phiêu  

Quyet dnh ye vice to chixc lal  doanh nghip (chia, 
TCCB- 

LD 
tách, hçp nhât, sap nhp, chuyên dOi loai  hInh 
doanh nghip), giái the, phá san doanh nghip; thay 
dOi ma so thuê, thay dôi ten, con dâu cüa Tong cong 

6 Thay dôi dja diem; thành lQtp mOi hoc dóng ci'ra trii 
sO' chInh, chi nhánh. Vdn 
Ban hành, si:ra dôi, bô sung Diêu lê; chiên hro'c, U 

phong 
hoch phat trien trung han  va ke hotch kinh doanh 
hang nãm cüa Tong cOng ty 

TGV  
Quyt djnh thay di k' ke^ toán, chInh sách kê toán 
áp ding (trr tru&ng hcTp thay dOi chInh sách kê toán 
áp ding do thay dOi quy djnh pháp lu.t); thông báo 

7. doanh nghip kiêm toán dã k hop 	kiêm toán ,dông TCKT 
báo cáo tài chInh nãm hoc thay dôi doanh nghip 
kiêm toán (sau khi dã k' hçip dong); vic hüy hçip 
dông kiêm toán dd k 
Quyêt djnh tham gia gop von thành Ip, mua dê tang 
sO' hCru trong mt cong ty d.n den Cong ty do trO' 

8 
thành cOng ty con, cOng ty lien kêt  ho.c bàn dê giãrn TCCB 
t' 18 sO' hüu tai  cOng ty con, cOng ty lien ket d.n den LD 
cong ty do không cOn là cOng ty con, cOngty lien 
ket hoc giái the cOng ty con, cong ty lien ket  
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- Thmvj 
TT Ten báo cáo Chun bj Ghi chü 

ni dung  
Quyt djnh cüa Di hi dng c6 dông hoc Hi 
dông quãn tri thông qua hçp dng, giao djch giüa 

9. Tong cong ty vói ngixôi ni bO,  ngi.rôi cO lien quan TGV 
cüa ngu?ñ ni b6 ho.c ngithi có lien quan cüa Tong 
côngty  

10 
Quyêt djnh phát hành trái phiu chuyn di, cë TGV 
phiêu tru dãi  

11.  Khi có sir thay di s ô  c o^ phiu có quyn biu quyt TGV  

Tang 	cong ty thay di, bo^ nhim mói, bô  nhim 1i, 
Tong 	cong 	ty 	&i 	cho 

12.  bãi nhim nguôi ni b; nhn duçvc dun xin tir chüc 
TCCB- LT&NN Bàn cung cap 

cüa nguñ ni b 
LB thông tin cüa ngi.thi ni b 

mm 
Quyt djnh mua, bàn tài san hoc thirc hin các giao 
dich có giá trj 16n hun 15% tong tài san cUa Tong TGV ti'h 

13.  cong ty can cir vào báo cáo tài chinh hop nht näm TCKT 
gn nhât duçc kim toán hoc báo cáo tài chinh 06 p/h 
tháng g.n nh.t dizçvc soát xét  
Khi nhn dtrçc quyt djnh khOi t 	di vOi Tng 
cOng ty, nguOi ni b6 cüa Tng cong ty; tam giam, TCCB- 

14.  
truy cüu trách nhim hInh sir dôi vói ngui ni bt LB 
cüa Tng cOng ty  
Khi nhn duçc bàn an, quyt djnh dã có hiu lirc TCCB- 
pháp lut cüa Toà an lien quan dn hot dng ciLia LB 

15.  Tong côngty; 
Khi nhn thrçc quyt djnh xü pht vi phm pháp 
luât ve^ thue TCKT  
Tng cong ty nh.n thrçc thông báo ciLia Toà an th TCCB 

16 l dun yêu cau m& thu tic phá san doanh nghip LB  
Trumg hçp Tong cong ty nhn bit duçc sir kin, 

17 
thông tin lam ánh hix&ng dn giá chirng khoán cüa 

TGV 
chinh Tng cong ty, Tong Cong ty phái xác nh.n 
hoc dInh chinh ye sr kin, thông tin do  
Khi xáy ra các sir kin khác có ãnh hithng hcn dn 

TCCB- 
18. hot dng san xuât, kinh doanh ho.c tInh hInh quán 

LB 
trj cüa Tong cong ty  
Dirac chp thu.n hoc hñy bô niêm yt tai  Sâ giao 

TGV 
djch chi'rng khoán nixcc ngoài  
Cong bE thông tin v8 ho p Di hi dng c dông bAt 

20 
thtthng hoc thông qua Nghj quyt Di hi dông Co 

TGV 
dông duth hinh thirc lAy ' kiên c 	dông bang van 
bàn  

21.  
Cong b thông tin lien quan dn ngày dang k cui 

TGV 
cüng thirc hin quyn cho cô dông hin hüu  

22.  
Cong b thông tin v 	kin kim toán, kt luãn soát 

TCKT 
xét, kêt qua diêu chinh hi tÔ báo cáo tài chinh  
Sau khi thay di k' kek  toán, Tng cong ty cong b 

Trong thii hn 10 ngày, kê tiLr 
23.  

báo cáo tài chinh cho giai don gifla 02 k' k toán 
TCKT ngày t6 chrc kim toán k báo 

cüa nãm tài chinh cü và näm tài chinh mth theo quy 
cáo kim toán nhung khOng 

djnh pháp Iut ve ke^ toán doanh nghip  
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Dorn vi 
TT Ten báo cáo chuân bi Ghi chtI 

nôi dung  
qua 90 ngày kê tü ngày bat 
dâu cüa näm tài chInh mài 

Quyêt djnh tang, giãm von diêu 1; 
Quyt djnh gop vn dAu Px vao mt to^ chüc, dir an, 
vay, cho vay hoäc các giao djch khác vOi giá trj tr 
10% tth len trên tong tài san cüa Tong cong ty tai 

24. báo cáo tài chInh näm gân nhât duçc kiêm toán hotc TGV 
báo cáo tài chInh ban niên gân nhât thrçc soát xét; 

Quyt dnh gop vn có giá tri tr 50% tth len vn 
diêu lê cüa môt to chtc (xac dinh theo von diêu lê 
cña tO chirc nh.n von gop truc thai diem gop von).  

III Cong bo thong tin theo yen can 
(trong vông 24 giô, k tü khi 

A nhan diroc yeu cau) 

Khi xáy ra sir kin ánh hu&ng nghiem trong den lçñ 
TGV 

Ich hcrp pháp cüa nhà dâu tu;  

CO thông tin lien quan dn Tng cong ty ánh hthng 
2. 16-n den giá chrng khoán và can phài xác nhdn thông TGV 

tin d6. 

IV Cong bô thông tin cila các di tuçrng khác 
To chirc, cá nhán khi trâ thành 
hoc không cOn là cô dông lan 
cUa TCT phãi cong bô thông 
tin và báo cáo ye giao djch cho 
TCT, UBCKNN trong th&i 
hmn 05 ngày lam vic, ké tü 
ngày trâ thành hoc không 
cOn là cô dông lOn; 
Co dông Rincüa TCT khi có 
thay dôi ye so lucmg cô phiêu 

Cong bo thong tin cua co dong lon, nhom ngum co 
sâh&u qua cácngurng I% s6 

. 
• . 

lien quan so huu tu 5% tro len SO CO phieu CO quyen TGV 
co phieu co quyen bieu quyet 

. 
• , 

bieu quyet cua Tong cong ty 
phai cong bo thong tin va bao 
CáO cho TCT, UBCKNN 
trong thOi h?n  05 ngày lam 
V1eC, kê tir ngày CO sir thay dOi 
trên; 
TCT phãi cong bo^ trên trang 
thông tin din tir cüa mInh 
trong thii han 03 ngày lam 
viêc sau khi nhân duoc báo 
cáo lien quan den sr thay dôi 
t' 18 sâ hüu cO phiêu cüa các 
dôi tlrçxng nêu trên. 
TruOc ngày dir kién thirc hin 

2 
Cong bô thông tin ye giao djch cô phiêu cüa ngui 

TGV  
giao djch tôi thiêu 03 ngày 

ni b6 cüa Tong cOng ty và nguOi cO lien quan ciia lam vic, ngiRi ni b6 va 
nguM ni b: nguOi cO lien quan phái cong 
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TT Ten báo cáo 
Dorn vi 

chuân bj 
ni dung  

Ghi chü 

b6 thông tin ve^ vic dir kin 
giao djch; 
Trong th&i hin 05 ngày lam 
vic, kê tr ngày hoân tat giao 
djch (tnnmg hcTp giao djch kêt 
thñc truOc th?i hn däng k) 
hoäc két thüc thai han di.r kiên 
giao djch, ngi.rôi ni b6 và 
ngithi Co lien quan phãi cong 
bô thông tin ye kêt qua giao 
dich; 
Trong thai hin 03 ngày lam 
viêc sau khi nhãn ducvc các 
báo cáo lien quan den giao 
djch chrng khoán cüa ngt.r&i 
ni b6 và nguai có lien quan 
theo quy djnh, Tong cOng ty 
phãi cong bô trén trang thông 
tin din tü cüa Tong cong ty 
Trong thai h?n  03 ngay kê tü 
ngày nhn duçic tài 1iu dang 
k chào mua cô phiêu cüa to 
chi'rc, cá nhàn, Tong cong ty 
có nghTa vii cOng bô thông tin 
ye vic nhn &rçlc dé nghj 
chào mua trên trang thông tin 
din tir Tong cOng ty. 

3. Cong bé thông tin v giao djch chão mua cong khai 
TGV Trong thai h.n 10 ngay k tir 

ngay nhn diiqc tai hçu dang 
k chào mua, Hti dông quàn 
trj 	Tong 	cOng 	ty 	g&i 
UBCKNN và thông tin cho cô 
dông hoc nhà dâu tu biêt 
kiên cUa Tong cong ty bang 
van bàn và dtt lieu dién tir theo 
guy djnhcüaUBCKNN. 
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II. DANH SACH BAO CÁO, CONG BO THONG TIN NEU CO) LIEN QUAN DEN 
HOT DQNG CHAO BAN, PHAT HANH CH1G KIIoAN 

Phong TCKT phi hçrp TGV HDQT chun b1 ni dung dê cong b thông tin 

TT Ten báo cáo Can cu 

Thông báo chào ban, phát hành chfrng khoán, chào mua cong khai 

1.  Thông báo chào ban c6 phiu ra cong chüng Phii lic s0^ 13, Thông tu 
11 8/2020/TT-BTC 

2.  Thông báo chào ban trái phiu ra cong chóng Phi liic  s6 14, Thông tu 
11 8/2020/TT-BTC 

3.  Thông báo phát hành c ô phiu de^ trá c o^ tüc, phát hành c 0̂ phiái. Phu liic sô 17, Thông tu 
dê tang von cô phân tir nguôn von chñ so hcru 11 8/2020/TT-BTC 

4.  Thông báo phát hãnh cO^ phiu theo chuung trinh lira chQn cho Phii liic s0^ 18, Thông tu 
ngithi lao dng trong Cong ty 11 8/2020/TT-BTC 

5.  Thông báo chào mua cong khai Phii liic sO^ 20, Thông tu 
1 18/2020/TT-BTC 

Báo cáo kt qua dçrt chào ban, dcyt phát hành chfrng khoán, dqt chào mua cong khai 

6.  Báo cáo kt qua dçit chào ban cô  phiu ra cong chñng Phi liic  s 0̂ 21, Thông tu 
11 8/2020/TT-BTC 

7.  Báo cáo kt qua dçt chào ban trái phiu ra cong chüng Phii liic s0^ 22, Thông ti.r 
11 8/2020/TT-BTC 

8.  Báo cáo kt qua dçt chào ban co^ phiu riêng lé Phi liic so^ 23, Thông tu 
11 8/2020/TT-BTC 

9.  Báo cáo kt quãphát hãnh c 0^ phiu de^ trãc 0^ tirc, d?t  phát Ph%i lc so^ 28, Thông tu 
hành cô phiêu dê tang von cô phân tü nguôn von chü sO huu 11 8/2020/TT-BTC 

10.  Báo cáo kt qua phát hành c o^ phiu theo chucing trInh lira ch9r Phu liic so^ 29, Thông tu 
cho nguô'i lao dng trong cong ty 11 8/2020/TT-BTC 

11.  Báo cáo kt qua dçrt chào ban chüng khoán ra nuOc ngoài Phi 1ic so^ 32, Thông tu 
11 8/2020/TT-BTC 

12.  Báo cáo kt qua dçit chào mua cong khai Phu liic s o^ 33, Thông tu 
11 8/2 02 0/TT-BTC 

13.  Báo cáo kt qua giao djch mua lti cÔ phiu, ban cO^ phiu qu5 	Phii 1ic s 0̂ 39, Thông ti.r 
11 8/2020/TT-BTC 

Ghichi: 

TCCB-LD: PhOng T0^ chirc can b6-Lao dng; 

TCKT: 	PhOng Tài chInh U toán; 

TGV: 	To giüp vic Hi dng quán tr. 

NDDPV: 	NguOi di din phn vn Tng cong ty tai  các Cong ty con. 
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