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HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

              Số:  125/CV-DVĐN              Đà Nẵng, ngày 27   tháng  08  năm 2021   

    V/v: Xin gia hạn công bố BC soát xét  

          Báo cáo tài chính 6 tháng/2021 

 

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

 

- Căn cứ Thông tư số 96/2020 ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng 

dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.  

     Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (mã chứng khoán MAS) 

là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ Hàng không và các dịch vụ Taxi, 

thương mại, đào tạo tại địa bàn các tỉnh miền Trung: tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Đà 

Nẵng và sân bay Cam Ranh. Trụ sở chính của Công ty đặt tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng, 

phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Công ty hiện có 9 đơn vị 

hạch toán phụ thuộc, Báo cáo tài chính của Công ty là Báo cáo tài chính tổng hợp. 

   Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 30/7/2021, thành phố Đà Nẵng 

đã ban hành chỉ số 05/CT-UBND thực hiện giãn cách xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

để phòng chống dịch. Tiếp đến ngày 14/8/2021 và ngày 25/8/2021 TP Đà Nẵng lại tiếp 

tục ban hành Quyết định số 2788/QĐ-UBND và số 2860/QĐ-UBND bổ sung và điều 

chỉnh các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ thị số 05. Do việc 

thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt tại địa bàn thành phố Đà Nẵng theo chỉ thị và các 

quyết định bổ sung này, công tác kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính của Công ty đã 

phải hoãn lại liên tục do lực lượng kiểm toán viên không thể đi đến trụ sở Công ty để 

thực hiện công tác soát xét Báo cáo Tài chính 6 tháng/2021.  

 Với những lý do bất khả kháng nêu trên, Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân 

bay Đà Nẵng kính xin Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép Công ty được gia hạn 

công bố báo cáo soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng/2021 cho đến khi thành phố Đà Nẵng 

dỡ bõ các biện pháp giãn cách xã hội theo Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 96/2020. 

 

Chân thành cảm ơn sự quan tâm xem xét của Quý Ủy ban. 

Trân trọng kính chào ! 

                   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi gửi:   - Như trên         

                - Lưu VT, TC-KT                                                         ĐÀO MẠNH KIÊN 
 


