
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM 

Số: 182/2021/CV-YSVN 

V/v: Tòa nhà Trụ sở chính YSVN hoạt động trở 

lại sau thời gian bị phong tỏa do Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2021 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam có văn phòng Trụ sở chính 

tại Tầng 4, Tháp 1, Tòa nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ 

Chí Minh (“YSVN”) xin được gửi lời chào trân trọng đến Quý cơ quan. 

Tiếp theo Công văn số 176A/2021/CV-YSVN ngày 25/07/2021 về việc Tòa nhà Trụ sở 

chính của YSVN bị phong tỏa đến hết Chủ Nhật ngày 01/08/2021. Theo thư thông báo 

ngày 31/07/2021 của Ban Quản Lý tòa nhà Saigon Centre, số 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (“Tòa nhà”) về việc tầng 3M đến tầng 14 của Tòa nhà được phép 

trở lại hoạt động bình thường từ Thứ Hai ngày 02/08/2021. 

Theo đó, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam xin được báo cáo 

các hoạt động liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu từ Khách hàng, đối tác, việc giao 

nhận thư và các hoạt động khác của YSVN tại Trụ sở chính trở lại hoạt động bình thường 

từ Thứ Hai ngày 02/08/2021. 

Đính kèm: Thư thông báo ngày 31/07/2021 của Ban Quản Lý tòa nhà Saigon Centre. 

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam xin báo cáo đến Quý cơ 

quan. 

Trân trọng. 

Nơi nhận: 

- SSC, HOSE, HNX

- Lưu CBTT

ĐẠI DIỆN YSVN  
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Saigon Centre Tower 1, 
65 Le Loi Street, District 1, Ho Chi Minh City 

 

31/072021 
 

Khối Văn Phòng Tòa nhà Saigon Centre Tháp 1 
 hoạt động trở lại vào ngày 02/08/2021 

Re-opening of Saigon Centre, Office Tower 1 from 2 August 2021 

 

Kính gửi Quý khách thuê, 

Tiếp theo thông báo ngày 24/07/2021, Chúng tôi xin cập nhật đến Quý khách về việc Cơ Quan Chức Năng 
đã cho phép Tòa nhà Saigon Centre, Khối Văn Phòng Tháp 1 (tầng 3M đến tầng 14) hoạt động trở lại bình 
thường từ thứ Hai ngày 02/08/2021. 

Chúng tôi khuyến cáo tất cả các Khách thuê tiếp tục đề cao cảnh giác, duy trì vệ sinh cá nhân, luôn cập 
nhật thông tin tư vấn sức khỏe mới nhất và tuân thủ các hướng dẫn của Cơ Quan Chức Năng. 

Hiện nay, một số Chỉ Thị và Công Văn của Chính Quyền liên quan đến Covid-19 vẫn còn hiệu lực, chẳng 
hạn như Chỉ thị số 12 chỉ cho phép một số dịch vụ thiết yếu được hoạt động với số lượng nhân viên tối 
thiểu cho các ngành hàng thiết yếu như: cung cấp thực phẩm, bưu chính viễn thông, thu gom rác thải, dịch 
vụ tiện ích, ngân hàng, vv… 

Trường hợp quý khách cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ Cô Trâm theo số điện thoại 0935 723 285. 

Xin cảm ơn sự lưu ý và hợp tác của Quý Khách. 

Trân trọng. 

************************* 

Dear Valued Tenants, 

Further to our circular of 24 July 2021, we would like to update you that the authorities have allowed Saigon 
Centre Tower 1 (levels 3M to 14) to resume normal operation from Mon, 2 August 2021. 

We urge all tenants to continue to stay vigilant, practice good personal hygiene, keep up to date with the 
latest health advisory and follow guidelines from the authorities accordingly. 

Currently various government directives and circulars are still in force, such as restrictions under Directive no. 
12 allowing only certain essential services to operate with reduced number of staff, example food supplies, 
postal service, telecommunication, waste collection, utilities services, banks etc. 

Should you require further information, please contact Ms. Tram at number 0935 732 385. 

Thank you for your kind attention and cooperation. 

Best regards, 

 
Nguyen Thi Thu Thuy  

Quản Lý Tòa Nhà/ Property Manager 




