
 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KCN DẦU KHÍ LONG SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  187/CV-CBTT  TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2021 
 

CÔNG BỐ THÔNG TIN 
Việc tạm hoãn công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 soát xét  

do đại dịch bệnh Covid-19 
 
Kính gửi:  

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 
Tổ chức ĐKGD : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN 

Địa chỉ  : Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, 
  Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Mã chứng khoán : PXL       – Sàn giao dịch: Upcom 
Điện thoại  : 028. 39259975  – Fax: 028. 39259976   – Website: longsonpic.vn 

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Phạm Quang Tùng 
Loại thông tin công bố: Bất thường 
Nội dung thông tin công bố: 

Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn công bố thông 
tin việc tạm hoãn công bố Báo cáo Tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét do 
đại dịch bệnh Covid-19. 

Thông tin này được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần 
Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn tại địa chỉ: https://longsonpic.vn/tin-
tuc/tin-cong-ty.html 

Tài liệu kèm theo: Báo cáo số: 186/BC-TGĐ ngày 15/9/2021 
 
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 
Trân trọng! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, HS CBTT. 
 
 
 
 
 
 

 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 
 
 
 
 

 

Phạm Quang Tùng 

 
 



 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KCN DẦU KHÍ LONG SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 186/BC-TGĐ TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2021 

 

 
 

BÁO CÁO 
V/v: tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo Tài chính bán niên  

năm 2021 đã được soát xét do đại dịch Covid-19 
 
 Kính gửi:   
   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

   - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

 
Tổ chức ĐKGD : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN 

Địa chỉ  : Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, 
  Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Mã chứng khoán : PXL       – Sàn giao dịch: Upcom 
Điện thoại  : 028. 39259975  – Fax: 028. 39259976   – Website: longsonpic.vn 
 
 Liên quan đến việc công bố thông tin Báo cáo tài chính (“BCTC”) bán niên 
năm 2021 đã được soát xét, Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí 
Long Sơn (“Long Sơn PIC”) xin báo cáo nội dung cụ thể như sau: 

Theo quy định tại Mục 2 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 
16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường 
chứng khoán, Long Sơn PIC phải thực hiện công bố thông tin về BCTC bán niên đã 
được soát xét trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét 
nhưng không được vượt quá 45 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính.  

Thực hiện các quy định hiện hành, Long Sơn PIC đã hoàn thành việc lập và 
công bố BCTC Quý 2/2021 bản tự lập vào ngày 14/07/2021, đồng thời đã tiến hành 
ký kết hợp đồng soát xét và kiểm toán số 93/2022/HĐKT-CPA VIETNAM-HCM 
ngày 26/7/2021 với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM để thực hiện soát 
xét BCTC bán niên 30/06/2021 và kiểm toán BCTC 31/12/2021.  

Tuy nhiên, kể từ khi bùng phát đợt thứ 4 (27/4/2021), đặc biệt là từ ngày 
09/07/2021 đến thời điểm hiện nay, đại dịch bệnh COVID - 19 vẫn đang diễn biến hết 
sức phức tạp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, cả Long Sơn 
PIC và đơn vị kiểm toán đều đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang có 
rất nhiều khu vực bị phong tỏa, cách ly y tế nên hoạt động sản xuất kinh doanh nói 
chung và công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 gặp khó khăn do đang 
phải tạm dừng hoạt động tại trụ sở, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-
TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 12-CT/TU ngày 22/7/2021 của 
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và mới nhất là Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 
31/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ trong đó yêu cầu các tỉnh/thành phố trực thuộc 
Trung ương: (*) tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội thêm 14 ngày kể từ khi kết 
thúc giãn cách xã hội theo Công văn số 969/TTg-KGVX và (**) vận động, kêu gọi, 
kiểm soát người dân Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long 
An và các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội không được rời địa bàn, tiếp tục 
ở lại theo tinh thần “ai ở đâu ở đấy”.  



 Để thực hiện Công văn số 2556/UBND-VX ngày 01/8/2021 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách 
xã hội toàn Thành phố là: tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 14 ngày kể từ 00 
giờ 00 ngày 02/8/2021 đến 24 giờ 00 ngày 15/8/2021, Công ty cổ phần Đầu tư Khu 
công nghiệp Dầu khí Long Sơn đã có Công văn số 182/CV-TGĐ ngày 03/8/2021 
đề nghị Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán 
Hà Nội xem xét chấp thuận gia hạn thời gian nộp/công bố thông tin đối với Báo cáo 
tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021 đã được soát xét 
của Long Sơn PIC đến ngày 20/9/2021. 
 Tuy nhiên, sau đó theo thực tế đại dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân thành phố 
Hồ Chí Minh tiếp tục có văn bản số 2718/UBND-VX ngày 15/8/2021 về tiếp tục áp 
dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố để quyết liệt kiểm soát phòng, 
chống dịch Covid-19, theo đó tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn 
Thành phố theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ từ 00 giờ 00 ngày 16/8/2021 đến hết ngày 15/9/2021 với nguyên tắc “ai ở đâu 
thì ở đó”. 
 Và đến nay là ngày 14/9/2021, theo thông tin từ các phương tiện thông tin đại 
chúng thì toàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã 
hội theo Chỉ thị 16+ dự kiến đến cuối tháng 9 năm 2021 (https://plo.vn/thoi-
su/tphcm-tiep-tuc-gian-cach-xa-hoi-theo-chi-thi-16-den-cuoi-thang-92021-
1015151.html) 
 Như vậy, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang liên tục diễn biến vô cùng phức tạp và 
để thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, 
mặc dù giữa Công ty và đơn vị kiểm toán đã tích cực phối hợp nhưng đến thời điểm 
hiện nay Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM chưa thể hoàn thành Báo cáo 
Tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét và Long Sơn PIC vẫn đang rất khó khăn 
trong việc công bố thông tin về BCTC bán niên năm 2021 soát xét. 
 Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ 
Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Long Sơn 
PIC báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội việc 
tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo Tài chính bán niên năm 2021 soát xét và thực 
hiện công bố thông tin việc tạm hoãn theo quy định. 
 Trong điều kiện có thể hoặc sau khi UBND Thành phố Hồ Chí Minh gỡ bỏ 
các biện pháp hạn chế, giãn cách xã hội (dự kiến đến cuối tháng 9-2021), Công ty 
cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn cam kết sẽ tranh thủ thời gian, 
tập trung phối hợp với đơn vị kiểm toán để nhanh chóng thực hiện hoàn tất công tác 
soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và thực hiện việc công bố thông tin 
theo quy định. 
 Trân trọng. 
  
 
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Lưu: VT, HS CBTT.  

 

        TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 
 

        Lê Công Trung 
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