
STT Nội dung CBTT Thời hạn CBTT theo quy định
Thời gian cung cấp 

thông tin

Bộ phận cung cấp 

thông tin
Ghi chú

A. CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

I. Báo cáo tài chính PHÒNG KẾ TOÁN

1

Báo cáo tài chính quý (đối với công ty mẹ 

hoặc đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế 

toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán 

riêng)

Tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày kết 

thúc quý 

2
Báo cáo tài chính quý đã được soát xét 

(nếu có)

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày tổ 

chức kiểm toán ký nhưng không được 

vượt quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý

3

Báo cáo tài chính bán niên đã được soát 

xét (đối với công ty mẹ hoặc đơn vị kế 

toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc 

tổ chức bộ máy kế toán riêng)

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày tổ 

chức kiểm toán ký nhưng tối đa không 

quá 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng 

đầu năm tài chính.

4

Chú ý khi công bố thông tin Báo cáo tài 

chính phải giải trình nguyên nhân khi 

xảy ra 1 trong các trường hợp sau:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở 

lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước;

- Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị 

lỗ; hoặc chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ 

năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược 

lại;

- Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có 

sự chênh lệch trước và sau kiểm toán 

hoặc soát xét từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ 

sang lãi hoặc ngược lại.

Công bố thông tin đồng thời với Báo cáo 

tài chính cần giải trình

II. Báo cáo thường niên THƯ KÝ CÔNG TY

5 Báo cáo thường niên

Chậm nhất 20 ngày sau ngày công bố báo 

cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng 

không được vượt quá 110 ngày, kể từ 

ngày kết thúc năm tài chính
III. Báo cáo tình hình quản trị công ty THƯ KÝ CÔNG TY

6
Báo cáo tình hình quản trị công ty bán 

niên

Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 

06 tháng đầu năm dương lịch

7 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm
Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 

năm dương lịch
IV. Đại hội đồng cổ đông THƯ KÝ CÔNG TY

8
Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ 

đông có quyền tham dự họp Đại hội 

Tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký 

cuối cùng

9 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
Chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc 

họp ĐHĐCĐ (Nếu Điều lệ Công ty không 

quy định thời hạn khác dài hơn)

10

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ 

và bộ tài liệu thông qua tại Đại hội

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông 

qua việc hủy niêm yết, công ty phải công 

bố thông tin về việc hủy niêm yết kèm theo 

tỷ lệ thông qua của cổ đông không phải là 

cổ đông lớn.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi thông 

qua Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ

V. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản THƯ KÝ CÔNG TY

11

Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ 

đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng 

cổ đông

Tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký 

cuối cùng

12

Phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo 

Nghị quyết

Chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải 

gửi lại phiếu lấy ý kiến (Nếu Điều lệ Công 

ty không quy định thời hạn khác dài hơn)

13

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông 

qua việc hủy niêm yết, công ty phải công 

bố thông tin về việc hủy niêm yết kèm theo 

tỷ lệ thông qua của cổ đông không phải là 

cổ đông lớn.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi thông 

qua Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu 

lấy ý kiến cổ đông

VI. Danh sách Cổ đông Nhà nước, cổ 

đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ 

phiếu quỹ

THƯ KÝ CÔNG TY

PHỤ LỤC 1
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN CHI TIẾT VỚI TỪNG PHÒNG BAN



14

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 

tại thời điểm 06 tháng đầu năm dương 

lịch

Chậm nhất là ngày 30/07

(Căn cứ trên danh sách cổ đông được chốt 

đến thời điểm gần nhất trước ngày 

30/06)

15

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 

tại thời điểm 06 tháng cuối năm dương 

lịch

Chậm nhất là ngày 30/01 năm tiếp theo

(Căn cứ trên danh sách cổ đông được chốt 

đến thời điểm gần nhất  trước ngày 

31/12)

B. CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
PHÒNG KẾ TOÁN

PHÒNG HÀNH CHÍNH

THƯ KÝ CÔNG TY

16

Tài khoản của công ty tại ngân hàng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền 

hoặc khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 

toán phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi 

phạm pháp luật liên quan đến tài khoản 

thanh toán; tài khoản được phép hoạt 

động trở lại sau khi bị phong tỏa.

Trong thời hạn 24 giờ PHÒNG KẾ TOÁN

17

Khi nhận được văn bản của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền hoặc khi công ty có 

quyết định về tạm ngừng một phần hoặc 

toàn bộ hoạt động kinh doanh

Trong thời hạn 24 giờ PHÒNG HÀNH CHÍNH

18 Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Trong thời hạn 24 giờ PHÒNG KẾ TOÁN

19

Công bố thông tin về thay đổi nội dung 

trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động 

hoặc Giấy phép hoạt động theo Mẫu 

05_CBTT/SGDHN 

Gửi kèm bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành 

lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt 

động thay đổi cho Sở Giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội

20

Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp; sửa đổi, bổ sung hoặc bị đình chỉ, 

thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động 

hoặc Giấy phép hoạt động;

Trong thời hạn 24 giờ PHÒNG KẾ TOÁN

21
Quyết định mua lại cổ phiếu hoặc bán cổ 

phiếu quỹ.
Trong thời hạn 24 giờ THƯ KÝ CÔNG TY

22

Quyết định ngày thực hiện quyền mua cổ 

phần của người sở hữu trái phiếu kèm 

theo quyền mua cổ phần hoặc ngày thực 

hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi 

thành cổ phiếu

Trong thời hạn 24 giờ THƯ KÝ CÔNG TY

23

Quyết định chào bán chứng khoán ra 

nước ngoài và các quyết định liên quan 

đến việc chào bán, phát hành chứng 

khoán theo quy định pháp luật về doanh 

nghiệp.

Trong thời hạn 24 giờ THƯ KÝ CÔNG TY

24

Quyết định về mức cổ tức, hình thức trả 

cổ tức, thời gian trả cổ tức; quyết định 

tách, gộp cổ phiếu.

Trong thời hạn 24 giờ THƯ KÝ CÔNG TY

25

Quyết định về việc tổ chức lại doanh 

nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập 

doanh nghiệp), giải thể doanh nghiệp. phá 

sản doanh nghiệp;

Trong thời hạn 24 giờ THƯ KÝ CÔNG TY

26
Quyết định thay đổi mã số thuế, tên công 

ty, con dấu của công ty.
Trong thời hạn 24 giờ THƯ KÝ CÔNG TY

27

Quyết định thay đổi địa điểm, thành lập 

mới hoặc đóng cửa trụ sở chính, chi 

nhánh, nhà máy, văn phòng đại diện

Trong thời hạn 24 giờ THƯ KÝ CÔNG TY

28
Quyết định ban hành,  sửa đổi, bổ sung 

Điều lệ.
Trong thời hạn 24 giờ THƯ KÝ CÔNG TY

29

Quyết định chiến lược, kế hoạch phát 

triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 

hàng năm của công ty.

Trong thời hạn 24 giờ THƯ KÝ CÔNG TY

30

Quyết định thay đổi kỳ kế toán, chính sách 

kế toán áp dụng (trừ trường hợp thay đổi 

chính sách kế toán áp dụng do thay đổi 

quy định pháp luật).

Trong thời hạn 24 giờ PHÒNG KẾ TOÁN

31

Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký 

hợp đồng kiểm toán BCTC năm hoặc thay 

đổi doanh nghiệp kiểm toán (sau khi đã 

ký hợp đồng).

Trong thời hạn 24 giờ PHÒNG KẾ TOÁN

32 Việc hủy hợp đồng kiểm toán đã ký Trong thời hạn 24 giờ PHÒNG KẾ TOÁN

33 Kết quả điều chỉnh hồi tố BCTC (nếu có). Trong thời hạn 24 giờ PHÒNG KẾ TOÁN

34

Ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận 

toàn phần của kiểm toán viên đối với 

BCTC.

Trong thời hạn 24 giờ PHÒNG KẾ TOÁN



35

Quyết định tham gia góp vốn thành lập, 

mua để tăng sở hữu trong một công ty 

dẫn đến công ty đó trở thành công ty con, 

công ty liên kết hoặc bán để giảm sở hữu 

tại công ty con, công ty liên kết dẫn đến 

công ty đó không còn là công ty con, công 

ty liên kết hoặc giải thể công ty con, công 

ty liên kết.

Trong thời hạn 24 giờ THƯ KÝ CÔNG TY

36

Trường hợp Công ty thay đổi mô hình 

công ty (tham gia góp vốn thành lập, mua 

để tăng sở hữu trong một công ty dẫn đến 

công ty đó trở thành công ty con, công ty 

liên doanh, công ty liên kết hoặc bán để 

giảm sở hữu tại công ty con, công ty liên 

doanh, công ty liên kết dẫn đến công ty đó 

không còn là công ty con, công ty liên 

doanh, công ty liên kết hoặc giải thể công 

ty con, công ty liên doanh, công ty liên 

kết), ngoài việc thực hiện công bố thông 

tin theo quy định, tổ chức đăng ký giao 

dịch thực hiện đăng ký theo Mẫu 

06_CBTT/SGDHN.

Trong thời hạn 24 giờ THƯ KÝ CÔNG TY

37

Quyết định của ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông 

qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với 

người nội bộ hoặc người có liên quan 

người có liên quan của người nội bộ hoặc 

người có liên quan của công ty đại chúng;

Trong thời hạn 24 giờ THƯ KÝ CÔNG TY

38

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu 

quyết đang lưu hành. Thời điểm CBTT 

thực hiện như sau:

THƯ KÝ CÔNG TY

39

-   Trường hợp công ty phát hành thêm cổ 

phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu 

ưu đãi thành cổ phiếu tính từ thời điểm 

công ty báo cáo UBCKNN về kết quả phát 

hành, kết quả chuyển đổi theo quy định 

pháp luật về phát hành chứng khoán;

Trong thời hạn 24 giờ THƯ KÝ CÔNG TY

40

-   Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu 

của chính mình hoặc bán cổ phiếu quỹ, 

tính từ thời điểm công ty báo cáo kết quả 

giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định 

pháp luật về giao dịch cổ phiếu quỹ;

Trong thời hạn 24 giờ THƯ KÝ CÔNG TY

41

-   Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu 

của cán bộ công nhân viên theo chương 

trình lựa chọn của người lao động trong 

công ty hoặc mua lại cổ phiếu lẻ của công 

ty thông qua công ty chứng khoán; công 

ty chứng khoán mua cổ phiếu của chính 

mình theo yêu cầu của khách hàng hoặc 

để sửa lỗi giao dịch, công ty CBTT trong 

vòng 10 ngày đầu tiên của tháng trên cơ 

sở các giao dịch đã hoàn tất và cập nhật 

đến ngày CBTT.

Trong thời hạn 24 giờ THƯ KÝ CÔNG TY

42
Quyết định về việc thay đổi, bổ nhiệm 

mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ.
Trong thời hạn 24 giờ THƯ KÝ CÔNG TY

43

Công ty nhận được đơn xin từ chức của 

người nội bộ (công ty cần nêu rõ về thời 

điểm hiệu lực theo quy định tại Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ công ty)

Trong thời hạn 24 giờ THƯ KÝ CÔNG TY

44

Công ty gửi (Bản cứng) cho Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước Bản cung cấp thông tin 

của người nội bộ mới (nếu có) theo Phụ 

lục số 03.

Trong thời hạn 24 giờ THƯ KÝ CÔNG TY

45

Đối với thông tin công bố về thay đổi, bổ 

nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người 

nội bộ: Công ty thực hiện công bố thông 

tin theo Mẫu 02_CBTT/SGDHN và Mẫu 

03_ CBTT/SGDHN.

Gửi kèm quyết định/nghị quyết về việc 

thay đổi nhân sự
THƯ KÝ CÔNG TY

46

Trường hợp có phát sinh thay đổi người 

có liên quan của người nội bộ, Công ty 

thực hiện báo cáo SGDCK theo Mẫu 

04_CBTT/SGDHN và Mẫu 

03_CBTT/SGDHN.

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 

thay đổi
THƯ KÝ CÔNG TY

47

Quyết định mua, bán tài sản hoặc thực 

hiện các giao dịch có giá trị lớn hơn 15% 

tổng tài sản của công ty căn cứ vào báo 

cáo tài chính năm gần nhất được kiểm 

toán hoặc báo cáo tài chính 06 tháng gần 

nhất được soát xét. Trường hợp công ty 

đại chúng là công ty mẹ thì căn cứ vào báo 

cáo tài chính hợp nhất;

Trong thời hạn 24 giờ THƯ KÝ CÔNG TY



48

Nhận được quyết định khởi tố đối với 

công ty, người nội bộ của công ty; tạm 

giam, truy cứu trách nhiệm hình sự đối 

với người nội bộ của công ty.

Trong thời hạn 24 giờ PHÒNG HÀNH CHÍNH

49

Nhận được bản án, quyết định đã có hiệu 

lực pháp luật của Toà án liên quan đến 

hoạt động của công ty;

Trong thời hạn 24 giờ PHÒNG HÀNH CHÍNH

50
Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về 

thuế.
Trong thời hạn 24 giờ PHÒNG KẾ TOÁN

51

Công ty nhận được thông báo của Tòa án 

thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

doanh nghiệp.

Trong thời hạn 24 giờ PHÒNG HÀNH CHÍNH

52

Trường hợp công ty nhận biết được sự 

kiện, thông tin làm ảnh hưởng đến giá 

chứng khoán của chính công ty, công ty 

phải xác nhận hoặc đính chính về sự kiện, 

thông tin đó;

Trong thời hạn 24 giờ THƯ KÝ CÔNG TY

53

Khi xảy ra các sự kiện khác có ảnh hưởng 

lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

hoặc tình hình quản trị của công ty.

Trong thời hạn 24 giờ THƯ KÝ CÔNG TY

54
Được chấp thuận hoặc hủy bỏ niêm yết tại 

Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.
Trong thời hạn 24 giờ THƯ KÝ CÔNG TY

55 Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ. Trong thời hạn 24 giờ THƯ KÝ CÔNG TY

56

Quyết định góp vốn đầu tư vào một tổ 

chức, dự án, vay, cho vay hoặc các giao 

dịch khác với giá trị từ 10% trở lên trên 

tổng tài sản của công ty tại BCTC năm gần 

nhất được kiểm toán hoặc BCTC bán niên 

gần nhất được soát xét.

Trong thời hạn 24 giờ THƯ KÝ CÔNG TY

57

Quyết định góp vốn có giá trị từ 50% trở 

lên vốn điều lệ của một tổ chức (xác định 

theo vốn điều lệ của tổ chức nhận vốn góp 

trước thời điểm góp vốn)

Trong thời hạn 24 giờ PHÒNG KẾ TOÁN

58

Sau khi thay đổi kỳ kế toán, công ty đại 

chúng công bố báo cáo tài chính cho giai 

đoạn giữa 02 kỳ kế toán của năm tài chính 

cũ và năm tài chính mới theo quy định 

pháp luật về kế toán doanh nghiệp. 

 Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ 

chức kiểm toán ký nhưng không quá 90 

ngày kể từ ngày bắt đầu của năm tài chính 

mới.

PHÒNG KẾ TOÁN

59

Công ty gửi thông báo đến SGDCK về việc 

kết thúc việc công bố thông tin theo quy 

định đối với tổ chức đăng ký giao dịch quy 

mô lớn theo Mẫu 10_CBTT/SGDHN.

Trong vòng 05 ngày làm việc trước ngày 

kết thúc thời hạn công bố thông tin quy 

định đối với tổ chức đăng ký giao dịch quy 

mô lớn,

THƯ KÝ CÔNG TY

60
Đối với các sự kiện cần có sự chấp thuận 

của cơ quan có thẩm quyền

- Công ty thực hiện công bố thông tin theo 

quy định kể từ khi ban hành quyết 

định/nghị quyết và công bố thông tin 

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận 

được văn bản chấp thuận hoặc không 

chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

PHÒNG HÀNH CHÍNH

C. CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU THƯ KÝ CÔNG TY

61
Theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán

Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán khi:

62

1) Xảy ra sự kiện ảnh hưởng nghiêm

trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu

tư;

Trong thời hạn 24 giờ từ khi nhận được 

yêu cầu

63

2) Có thông tin liên quan đến công ty ảnh

hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần

phải xác nhận thông tin đó.

Trong thời hạn 24 giờ từ khi nhận được 

yêu cầu

D. CBTT LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY ĐĂNG 

KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CHO 

CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

THƯ KÝ CÔNG TY

Chậm nhất 20 ngày trước ngày đăng ký 

cuối cùng dự kiến (thực hiện quyền tham 

dự họp ĐHĐCĐ)

Chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày 

đăng ký cuối cùng dự kiến (thực hiện các 

quyền khác)

Thực hiện CBTT cho UBCKNN, VSD, báo 

cáo cho SGDCK đồng thời CBTT về ngày 

đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện 

quyền cho cổ đông và các tài liệu liên 

quan.

64



65

Trường hợp hủy nội dung thông báo về

ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền

liên quan đến tỷ lệ thực hiện và ngày đăng

ký cuối cùng đối với các trường hợp phát

hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và

các trường hợp liên quan đến việc điều

chỉnh giá tham chiếu tại ngày giao dịch

không hưởng quyền theo Quy chế hướng

dẫn giao dịch chứng khoán của SGDCK,

CBTT và gửi thông báo cho SGDCK nêu rõ

lý do hủy.

 Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra thông 

báo nhưng chậm nhất 05 ngày làm việc 

trước ngày đăng ký cuối cùng

E. CÔNG BỐ THÔNG VỀ CÁC HOẠT 

ĐỘNG KHÁC
THƯ KÝ CÔNG TY

66

Công bố thông tin về hoạt động chào bán,

phát hành, niêm yết, đăng ký giao dịch và

báo cáo sử dụng vốn.

Theo quy định pháp luật về chào bán, 

phát hành, niêm yết, đăng ký giao dịch 

chứng khoán

67
Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước

ngoài

Theo quy định pháp luật CK hướng dẫn 

hoạt động đầu tư nước ngoài trên TTCK 

Việt Nam

68
Công bố thông tin về giao dịch mua lại cổ

phiếu của chính mình, bán cổ phiếu quỹ

Theo quy định pháp luật về việc mua lại 

cổ phiếu của chính mình, bán cổ phiếu 

quỹ 

69

- Tổng tài sản (ghi trong sổ kế toán) giảm

hơn 10% do mua lại cổ phiếu của chính

mình

 CBTT và báo cho các chủ nợ trong vòng 

15 ngày kể từ ngày hoàn tất thanh toán


