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V/v giãi trinh chênh 1ch kt qua kinh doanh qu' 

1112021 so vOi c1ing k' 

CONG HOA xA HO! CHUNGIIIA V1T NAM 
Dôc lap - Tr do - Hnh phüc 

HàN5 ngày 20tliltng 07nám 2021 

KInh g1ri: 

- Uy ban Chüng khoán Nhà nithc; 

- Sâ giao djch chirng khoán Ha NOi. 

Can cü vào thông tu 155/2015/TT- BTC ban hành ngày 06 tháng 10 näm 

2015 hncng dn v viêc cong b thông tin trên thj tri.r?mg chüng khoán, 

Trong qu 11/2021, Lqi nhun sau thu thu nhp doanh nghip tai  báo 

cáo tài chinh Cong ty mc và báo cáo tài chinh hçip nht tang trên 10% so vói 

cüng kS'  11am 2020. V v.n d nay, Tng Cong ty C phn Cong trInh Viettel 

xin giãi trInh nguyen nhân nhu' sau: 

- Lçii nhun sau thus qu 11/2021 ghi nhn trén báo cáo tài chInh Cong ty 

me -75,7 t tang 51% so vâi cüng kS'  qu' 11/2020 tucYng duang --25,5 ti', cii 

th: 

Trong qu 11/2021, ghi nhn doanh thu ban hang và cung cp dch vii 

tang 3 12,4 t25% so vi cüng k 2020, giá vn hang ban tang 273,3 t'-23%, 

doanh thu hoat dng tài chInh giám 5,7 t, chi phi quân 1 giâm 2 t so vâi cüng 

kST 2020. Kt qua hi nhuân sau thu Cong ty mc tang 51% so vâi cüng kS'  2020. 

- Lçii nhun sau thu qu 11/2021 trên báo cáo tài chinh hçip nh.t dat  P81,1 

t' tang 70% so vci cüng k' 2020 tucmg duong 33,5 t, ciii th& 

Trong qu' 11/2021, báo cáo cong ty hqp nht ghi nhn doanh thu ban 

hang và cung cp djch v11 tang 484,6 t37% so vth cüng kS'  2020, giá von 

hang ban tang tung irng 438 t36%, chi phi quân 1 giâm 1,8 t thong 1rng 

giãm 6% so vâi cüng kS'  2020. Kt qua 1i nhun sau thu tang 70% so vOi 

cüng kS'  2020. 
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VI 4y, Bang cong van nay Tng Cong ty C phn Cong trInh Viettel xin 

giài trinh vi S giao djch chirng khoán Ha Ni và TJy ban chtrng khoán ye 

nguyen nhân lam 1i nhun cüa Tng cong ty tang so vi cüng k' nàm truc. 

Trân trng./. 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- Liru: TC; Khit 02. 
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