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Tp.HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2021 

 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Vụ Giám sát Công ty Đại chúng 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh 

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và hướng dẫn nhiệt 

tình của Quý Ủy ban, Quý Vụ và Quý Sở trong thời gian qua. 

 

Hiện tại, do tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn ra phức tạp trên địa bàn TP. Hồ 

Chí Minh, và để thực thi tốt theo theo tinh thần nội dung Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 

22/8/2021 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 của UBND Thành phố, Công ty và đơn vị kiểm toán đang rất khó khăn trong việc 

sắp xếp, bố trí nhân viên để cùng làm việc và hoàn thành báo cáo tài chính soát xét giữa 

niên độ kịp thời theo quy định, chưa kể có nhiều nhân viên hiện tại đang trong khu cách 

ly, khu phong tỏa. 

 

Vì vậy Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 

Vụ Giám sát Công ty Đại chúng, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

chấp thuận cho gia hạn nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021 của Công ty 

mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2021 chậm nhất đến ngày 

20/9/2021. 

 

Kính mong nhận được sự chấp thuận của Chứng khoán Nhà nước, Vụ Giám sát Công ty 

Đại chúng và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Công ty trân trọng cảm ơn. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 
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