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Số: 46/2021/SMT-CV Tp.HCM, ngày 16 tháng 09 năm 2021 

 

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

  

Công ty Cổ phần SAMETEL, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 

3600850734 được cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai (“SAMETEL”), là công ty cổ phần đại 

chúng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã niêm yết là SMT. 

Bằng công văn này, Công ty chúng tôi phản ánh đến Ủy ban chứng khoán nhà nước các thông 

tin sau: 

Trong thời gian qua, trên một số phương tiện truyền thông đang tồn tại nhiều thông tin trái chiều 

và gián tiếp cho rằng SAMETEL có các hành vi thao túng thị trường chứng khoán mà không có bất kỳ 

chứng cứ chứng minh nào. Và thực tế, SAMETEL cũng không thực hiện bất kỳ hành vi nào để tác động 

về giá cổ phiếu cũng như thao túng thị trường chứng khoán. 

SAMETEL nhận thấy các hành vi đăng tải thông tin không xác thực nêu trên đang có dấu hiệu 

của hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán” được quy định tại điểm đ, điểm e, Khoản 2, Điều 3, 

Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của SAMETEL. 

Căn cứ vào Điều 129, Điều 130 của Luật Chứng khoán 2019, SAMETEL kính đề nghị Ủy ban 

chứng khoán nhà nước: 

1/ Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng 

khoán đối với các chủ thể có hành vi đăng tin sai lệch như vừa nêu trên và xử lý theo quy định của 

pháp luật. 

2/ Kiểm tra, giám sát các hành vi có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán, xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

Đồng thời, SAMETEL cũng cam kết SAMETEL chưa từng và cũng sẽ không bao giờ thực 

hiện các hành vi liên quan đến việc thao túng thị trường chứng khoán. 

  

Trên đây là các thông tin, yêu cầu cũng như cam kết của SAMETEL, SAMETEL kính mong Ủy 

ban chứng khoán nhà nước xem xét và giải quyết. 

Trân trọng. 

 
 
 
Nơi nhận: 
- Như trên 
- Lưu KTTC. 
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