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Kính gửi: Công    TNHH Ki    o n    K   o n AAC  

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (sau đây gọi tắt là “DLG”) đã có công văn số 

61/CV-DLG ngày 15/4/2020 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán 

TP. Hồ Chí Minh “Về việc giải trình chậm công bố thông tin và đề nghị chấp thuận Chứng khoán 

DLG vẫn duy trì giao dịch ký quỹ” (văn bản đính kèm). 

Theo nội dung công văn đã đề cập, vì lý do bất khả kháng (do ảnh hưởng của dịch Covid 19 và 

thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiềm chế, 

kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch trên toàn quốc, bảo vệ tốt 

nhất cho sức khỏe người lao động) nên Công ty đã bố trí cho một số nhân sự tạm nghỉ việc một 

thời gian. Do đó, chúng tôi không đủ nhân sự liên quan để tập hợp các hồ sơ bổ sung cho Kiểm 

toán viên cũng như lập lại Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán. Đồng thời, Công ty con (ở 

Hồng Kông) do dịch bệnh cũng chưa thể hoàn thành BCTC năm 2019 được kiểm toán; đây cũng là 

nguyên nhân lớn ảnh hưởng đáng kể đến việc lập lại BCTC năm 2019 của Công ty và BCTC hợp 

nhất toàn Tập đoàn. Bên cạnh đó, đơn vị được bổ nhiệm kiểm toán là AAC có địa chỉ tại TP. Đà 

Nẵng cũng chấp hành việc không di chuyển từ các tỉnh, thành phố đến các địa phương, không tôt 

chức các hoạt động hội họp, tụ tập... nên cũng hạn chế trong việc thu thập các bằng chứng kiểm 

toán bổ sung và chưa thể đưa ra ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2019. 

Bằng công văn này, DLG đề nghị AAC xác nhận thực trạng nêu trên để Công ty có cơ sở giải trình 

với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. 

Rất mong sự hợp tác của AAC. 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thông báo tại website Cty; 

- Lưu KTTV, TCHC. 

 

  

 

Công ty CP Tập đo n Đức Long Gia Lai  

Tổng Gi   đốc 
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