
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN 

NHẸ VIỄN THÔNG 

---------------- 

Số: 10/CBTT-LTC 
V/v: CBTT về việc đính chính  sai sót tại  

CBTT ký hợp đồng kiểm toán 2022) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

----------------- 

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2022 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước 

     - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

 

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông  

Mã chứng khoán: LTC 

Địa chỉ trụ sở:  Số 142 Lê Duẩn, Khâm thiên, Đống Đa, Hà Nội 

Văn phòng giao dịch: Lô E, 2 Hạ Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điên thoaị: 024.62351712  

Email: dnvt@ltc.com.vn 

Người thực hiện CBTT: Lâm Quỳnh Hương 

 

2. Nội dung CBTT: Do sai sót trong khâu đánh máy, Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông 

xin đính chính sai sót tại công văn CBTT số 09/CBTT-LTC ngày 21/10/2022 về việc ký 

hợp đồng kiểm toán 2022 như sau: 

• Tại Mục số 2.   Nội dung công bố thông tin: về việc ký hợp đồng kiểm toán báo 

cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông như sau: 

   Nay điều chỉnh lại: 

• Nội dung công bố thông tin: về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 

2022 của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông như sau: 

Các nội dung khác của tại công văn CBTT số 09/CBTT-LTC ngày 21/10/2022 về việc ký 

hợp đồng kiểm toán 2022 vẫn được giữ nguyên. Do vậy Công ty cổ phần điện nhẹ viễn 

thông xin được đính chính và gửi lại bản thay đổi đúng. 

 

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 

24/10/2022 tại Website: http://ltc.com.vn 

 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.. 

 
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổ đông LTC; 

- Lưu VP. 

* Tài liệu đính kèm: Công văn CBTT số 09/CBTT-LTC  

ngày 21/10/2022 

 

 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

 

mailto:dnvt@ltc.com
http://ltc.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN  

ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG 

---------------- 

Số: 09 /CBTT-LTC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

----------------- 

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022 

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 

Kính gửi:    - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước 

   - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

 

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông 

Mã chứng khoán: LTC 

Địa chỉ trụ sở chính: 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội.  

Văn phòng giao dịch: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.  
Điện thoại/Fax: 024.33631111  

Email: quynhhuong.cmc@gmail.com 

2. Nội dung công bố thông tin: về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của 

Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông như sau: 

- Tên đơn vị: Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC 

- Người đại diện: Ông Phan Xuân Vạn Chức vụ: Tổng Giám đốc 

- Địa chỉ: Lô 78-80 đường 30/4, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng 

- Điện thoại: 02363655886 Fax: 02363655887 

- Hợp đồng số 315/HĐKT-AAC 

- Ngày ký hợp đồng: 20/10/2022 

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/10/2022. 

tại đường dẫn: http://ltc.com.vn/ 

Chúng tôi xin 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. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. 

 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 
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