TONG CONG TV
HANG KHONG V1T NAM

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p — ly do — Hnh phüc

S: 14C1/TCTHK- VP

Ha Nôi, ngay 10 Iháng 11 nãrn 2021

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIN TU
CUA UY BAN CHUNG KHOAN NHA NIXOC
KInh gCri:
-UybanChôngkhoánNhànuàc;
- So Giao djch chCrng khoán Ho ChI Minh;
I. Thông tin chung.
- Ten cong ty: TOng cong ty Hang không Vit Narn - CTCP
- Ma chirng khoán: HVN
- Dja chi tril sO chInh: 200 Nguyn San, Qun Long Biên, Ha NOi
- Din thoi: 02438732 732
- Fax: 02438720429
- NguOi thirc hin cOng bô thông tin: Nguyn Xuân Thüy-NgixOi phii trách quãn
trj-Thu k Tong cong ty
- Dja chi: 200 Nguyn San. Quãn Long BiCn, 1-là Ni
• Dién thoal: 024 38 732 732
- Loai thông tin cong bô:
0 72 giO
0 24 giO
EJ bat thuOng
El theo yeu cáu
0 djnh k'
2. Ni dung thông tin cong bO
TCTHK cOng bO thông tin ye vic trn hoân cong bô Báo cáo tái chInh QuI 3 nArn
2021 (bao gOrn Báo cáo tài chInh riéng và Báo cáo tài chInh hçip nhát).
3. Thông tin nay d duçc cOng bô trên trang thông tin din tO cüa cong ty tO ngày
.victnamairliucs.com/vn/vi!about-us/investor10/1 1/202 1 ti duOng dan litips:
rclations/(chuyén rnlic Quan h CO dOng/ Báo cáo tâi chInh).

diiti

('hOng tôi xin cam két các thông tin cong bô trén dày là ding S11 that và hoàn tOafl
trich nhiêm trtrOc p!iip lut ye ni dung các thông tin dâ cOng bO.
Nol nhmn:
- Nhtr trén;
- CT HDQT (dé b/c);
- 1GB (dé b/c):
- VP, IT. TCKT. KTKT;
- Ltru: VT, VP (NKT).
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CQNGHOAXAHQIcHUNGHIAVTNAM
BO TAT CHINH
UYBANCHUNGKHOANNHANUOC
Dc Ip - Tir do - Hinh phiIc
S&'ff IUBCK-GSDC
V/v tm hoân cong b6
BCTC qu 3 nAm 2021

Ha Nç5i, ngay05tháng44 nám 2021

TONG CONG TY HKVN
A'

KInh gi:ri: Tng Cong ty 1-lang không Vit Nam - CTCP

....

DEN Ngây:O
ên:

nghj tm hon cong b thông tin Báo cáo tài chmnh (BCTC) qu' 3
i 2021 nêu ti Cong van s 1413/TCTHK-TK-VP ngày 29/10/2021 cüa Tng
Cong ty Hang không Vit Nam - CTCP (Tng Cong ty), Uy ban Chirng khoan
Nba rnx&c (UBCKNN) có kin nhis sau:

42

Khoãn 1 Diu 8 Thông ti.r 96/2020/TT-BTC ngày 16/1 1/2020 cüa B
truông B Tãi chInh hi.rrng dn cong b thông tin trên thj tru&ng ching khoán
quy djnh: "Ddi tucrng cong b thông tin ducic tcim hoãn cong ho thông tin trong
trir&ng hçtp vi nhii-ng l do bá't k/ia kháng nhw: Thiên tai, hda hoqn, chiê'n tranh,
cl/c/i bnh và các lj do bd't k/ia kháng khác. D6i twçmg cOng bd thông tin phái báo
cáo UBCKNN, S& Giao dfch chi'rng khoán v vic tgm hoân cong bó thông tn
ngay khi xáy ra sir kin (trong do nêu r5 l do cza vic tgm hoãn cong b6 thông
tin), dng th&i cong b6 v vic tim hoân cOng b thông tin ".
UBCKNN d nglij Tng Cong ty thc hin cong bó v vic t.m hon cong
b6 thông tin BCTC qu 3 nàm 2021 vi 1 do bt khã kháng và cong b dÀy dü
thông tin ngay sau khi khc phic theo quy djnh. Trtthng hçTp Tng Cong ty không
thc hin dÀy dii, kjp then nghia viii cong b6 thông tin, UBCKNN së xem xét xcr
1 theo quy djnh hin hành./.
Noi nhân:
-Nhxtrôn;
- Chü tjch (dé báo cáo);
- 1-lOSE;
- Lixu: VT, GSDC (05b). L

TL. CIIU TICH
1cr. vi,J mIfONG VJ GIAM SAT CONG TY DJ CHUNG
TRIXONG

TONG CONG TY
HANG KHONG VIT NAM

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM
Dic Ip — Ttr do — Hanh phüc

S: 4'tj3 /TCTHK-TK-VP
V/v: Xin gia han ihi gian cong b
Thông tin BCTC Qu 3 nãrn 2021

Ha N5i, ngày 2 tháng 10 nãm 2021

KInh gri: - ti ban ChCrng khoán Nhà nuàc
- Sc Giao djch churng khoán 'l'P Ho Chi Minh
i'ng cong ty Hang khOng Vit Nam-CTCP (TCTHK)
M1 c1irniz khoán: lIVN
TCTHK xiii gcri tâi Qu ca quan I&i chào trLIn trQng và cam an Qu co quan d
ph6i hp Va ho trçl Cong ty chüng tôi trong thai gian qua. TCTHK xin báo cáo giái
trInh v vic cong h báo cáo tâi chinh Qu 3 nm 2021 nhu sau:
Theo Quy dnh. thTi hin cui cüng phái cong b báo cáo tài chInh Qu 3 là ngày
30/10/2021. T& dAu tháng 1012021. thirc hin thông báo s 263/TB-VPCP ngày
8/1012021 và COng din so 1322/CD-TTg ngày 10/10/2021 cOa Thu tithng ChInh
phu, cãc chuyn bay cia ICTI-IK dtrçc phép thI diem khai thác tr& lti. Thy nhiên,
do thi truäng chua hi phiic nén TCT1IK mài chi b trI 50% nhãn vién khôi van
phong Icim vic online. im1 phn uhan sr 1ii các ca quan, dan vj vn phái cách ly
hoc nim trong khu vrc phong tOn. Do dO. qua trInh luán chuyên ching tr, di chiu
so lieu, báo cáo githi các co quan. dan v bi chtm tr& dn dn qua trInh tng 1p. xü
I sO li@i vâ lIp BCTC (cOng Lv Inc5 và hçip nhit) Qu 3 nam 202 1 cOa TCT1lK phâi
cin them thi gian dC hoãn tat.
V&i nhung khO khün khich quail :iCu trCii, bang vn bàn nay TCTIIK kInh d
nghi UBCKNN và HOSE xeni xét, cllp thuin cho TCTHK dtrqc gia h?n thai gian
cOng b thông tin I3CTC Qu 3 nam 202 I.
COng ty cam kt thijc hin cOng h thông tin v vic tim hoan nAy vA s cOng bô
day (lu Ban Can tAi chInh cOng ty Mc vA hcip nhat qu 3/2021 sau khi hoAn thAnh.
RAt rnong n1in drc sr chAp thun ctia tJBCKNN vA HOSE!
TrAn trong cAm an!
Ni li/ian:
• Nhu lrên;
- 1 1D), TCiI.) (d h/c);
- BKS;
- Thu k' ICT, TCKT;
- Liru: VT. VP (vu i'.UNII TAM)
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