TONG CONG TV MAY NHA BE — CONG cNGHOAXAHQIc1UNGHT4VITNAM
TV CO PHAN

S6: A50/NBC/2021
V/v Xin gia hn cOngb thông tin Báo cáo
thi chinh riêng và hçp nhât giüa niên d c11a Tong
Cong ty May Nhà Be

Dc 1p -Tr do - Hnh phtic

Tp. H ChI Minh, ngày 27 tháng 8
nám 2021

KInh gui: - Uy ban Chfrng khoán Nhà nu'&c;
- S& Giao dlch chtrng khoán Ha Ni
Tng Cong ty May Nba Be - Cong ty CP xin chân thành cam cm sr quan thm h
trçl cüa Qu cci quan trong thcii gian qua.
Thirc hin theo quy djnh ti Miic 2 Diu 14 Thông tus 96/202011T-BTC ngày
16/11/2020 cüa B Tài chinh ye vic huâng dan cong bô thông tin trên thj truô'ng
chirng khoán, Tong Cong ty May Nba Be - Cong ty CP phãi cOng bô thông tin ye Báo
cáo tâi chInh giüa then d cho k' kê toán 6 tháng kêt thüc ngày 30/6/2021 dâ ducic soát
xét bâi to chüc kiêm toán dixçc chap thun.
Tng Cong ty May Nba Be - Cong ty CP dã tin hãnh k kt hqp dng soát xét và
kiêm toán so 85/2022/HDKT-CPA VIIETNAM-HCM ngày 05/07/202 1 vói Cong ty
TNHH Kiêm toán CPA VIETNAM dê thiic hin Soát xét Báo cáo tài chInh riêng,
Báo cáo tài chInh hctp nhát gitba niên d5 cho lg) Ice toán 6 tháng ket thic ngày
3 0/6/2021 và kiêm toán Báo cáo tài chInh riêng, Báo cáo tài chInh hcrp nhát cho
nàm tài chInh kêt thic ngày 31/12/2021 cza Tong COng ty May Nhà Be - COng ty
CP theo quy d/nh.
Hin nay, do djch bnh COVID - 19 dang din bin ht src phüc tip trên dja bàn
Thành phô Ho CM Minh và các tinh phIa Nam, Tong Cong ty May Nba Be - Cong ty
CP và the do'n vj thành viên 1rrc thuc chü yêu dóng trên ctja bàn nay nên hoat dng san
xuât kinh doanh nói chung và cOng tác lip, soát xét Báo cáo tài chinh bàn niên näm 2021
g.p rat nhiêu khó khán do phài thrc hin giän each xã hi theo CM thj so 16/CT-TTg
ngày 31/3/2020 cUa Thu ti.râng Chinh phü và tiêp tiic giãn cách theo Cong din so
1063/D-'1Tg ngày 31/7/2021 cUa ThU tuâng chmnh ye vic phông, chông djch Covid
91. Trong do, Thu tuo'ng yêu câu: tiêp tçic áp ding bin pháp giân each xác hQi theo CM
thi 16 them 14 ngày (kê Ca ngày kêt thUc giãn each xác hi theo Cong van 969iTFgKGVX) dôi vài các tinh, thành phô lrirc thuc giàn each xác hi theo chi dao cUa ThU
tuOng ChInh phU tti Cong van sO 969iTFg-KGVX ngày 17/7/2021.
Nhu 4y nu tip tlic giãn each xã hi them dn ht ngày 15/09/2021 moi kt thUc.
Nhung sau dçt each ly nay khOng biêt din biên the nào ye dich beth COVID 19 nen các
cong yjêc lien quan den soát xét Báo cáo tài chInh riêng và hcp nhât gifta niên cho kS' kê
toán 6 tháng kêt thUc ngày 30/6/202 1 cüa Tong Cong ty May NhàBè - Cong ty CP s
g.p khó khän ye cung cap dü lieu, tài lieu và chUng tü lien quan den cutc soát xét Báo
cáo tài chinh riêng và hp nhât gitra niên d cho k' kê toán 6 tháng kët thUc ngay
30/6/202 1 do th'irc hin giân each theo quy djnh tren.
Vi yây, Tang ông ty May Nhà Be - C'ông zp P kInh d nghj Uy ban chang
khoán Nhà nu'óc, SO' Giao djch cha'ng khodn Ha N3i xem xét chñp thi4mn gil him
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thoi gian cong bá thOng tin ctái vol Bdo cáo tài chInh riêng và hçtp nhtt giü'a niên d3
cho kj k toán 6 thdng kt thác ngày 30/6/2021 dd duTrc sodt xét cüa Tong Cong v
MayNhàBè- Côngy CPnhu'sau:
- Báo cáo tai chinh riêng giüa niên d cho kS' k toán 6 thang kt thüc ngày
30/6/2021: chm nhât den ngày 30/9/202 1
- Báo cáo tâi chInh hqp nht giUa niên d cho k' k toán 6 tháng k thüc ngày
30/6/2021: Chm nhât den ngày 30/9/2021.
Tong Cong ty May Nhà Be - Cong ty CP cam kt sê tp thing phi hcip vài dan
vi kiêm toán thrc hin cong tác
soát xét Báo cáo tài chmnh riêng và hçp nhât giQa
niên d cho k' kê toán 6 tháng kêt thüc ngày 30/6/202 1 vâ thrc hin vic Cong bô
thông tin theo thi gian cho phép gia hn cüa B() Tài chInh, Uy ban Chüng khoán Nhà
nuâc và Sâ Giao djch chirng khoán Ha Ni.
Rt mong nhn dugc sr quan tam chap thu.n cüa Qu cci quan.
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