
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. 

Số: 9211/ CV- KS .                                                                                    -------- *** -------- 
V/v giải trình chậm nộp BCTC Quý 4/2010 .                           Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2011. 

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
                - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Tên tổ chức niêm yết: Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam. 
Mã chứng khoán niêm yết: MIH 
Địa chỉ    :  Khu Công Nghiệp Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam. 
Điện thoại: 0351.3.846916 – Fax: 0351.3.849338. 
VP Hà Nội: Phòng 204, Lô C, Toà nhà D5, Đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 04.3.6340377 – Fax: 04.3.6340257 
Email       : mih@mih.vn       *  website: mih.vn. 
Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam đã nhân được công văn số: 127/SGDHN-QLNY 
về việc công bố BCTC chậm. Công ty chúng tôi xin giải trình về việc chậm nộp báo cáo 
tài chính Quý 4/2010 cho Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội để công bố thông tin cho 
các nhà đầu tư như sau: 
Hiện tại Công ty chúng tôi đang xây dựng hệ thống WRAP Certificate (USA) ( Trách 
nhiệm xã hội về con người và phải nâng cấp mới hệ thống phần mềm kế toán nên việc
đồng bộ hoá dữ liệu giữa các nhà máy và văn phòng trong hệ thống phần mềm kế toán 
mới cần thêm thời gian để đối chiếu kiểm tra, do đó báo cáo tài chính Quý 4/2010 của
Công ty đến thời điểm này vẩn chưa được lập xong. Vì vậy để đảm bảo số liệu báo cáo 
tài chính Quý 4/2010 trước khi công bố thông tin là chính xác, khách quan, trung thực,
hợp lý, cũng như ứng dụng thành công hệ thống phần mềm kế toán mới phục vụ cho quy 
mô hoạt động ngày càng lớn mạnh của Công ty. Công ty xin gia hạn thời hạn nộp báo cáo 
tài chính Quý 4/2010 đến ngay 15/02/2010. 
Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam cam kết sẽ thực hiện tốt công tác nộp báo cáo và 
công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

 Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý Sở.
   Trân trọng cảm ơn ! 

CÔNG TY CP XNK KHOÁNG SẢN HÀ NAM 
Nơi nhận:
- Như  trên. 
- Lưu VP 
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