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KInh gü'i: 

- Uy ban Chirng khoán Nhà nu'óc; 

- Sô giao djch chirng khoán Ha Ni. 

Can cur vào thông tu 96/2020/TT- BTC ban hành ngày 16 tháng 11 nãm 

2020 hu'ó'ng dn v vic cong b thông tin trén thj tru'èng chumg khoán, 

Trong qu IV/2021, Lcyi nhun sau thu thu nhp doanh nghip tai báo 

cáo tài chInh Cong ty mc và báo cáo tài chInh hç'p nht tang trên 10% so vó'i 

cüng kST näm 2020. V v.n d nay, Tng Cong ty C phn Cong trInh Viettel 

xin giái trInh nguyen nhân nhu sau: 

Lgi nhun sau thus qu IV/2021 ghi nhn trên báo cáo tài chInh Cong ty 

mc 122,5 t tang 19% so vó'i ci1ng kS'  qu' IV/2020 tu'ang du'ong 19,8 t, c 

th: 

Trong qu IV/2021, ghi nhn doanh thu ban hang và cung cp dch v 

giãm 277,7 t5"14% so vói cñng kST 2020, giá vn hang ban giám 311 t17%, 

doanh thu hot dng tài chInh tang 1,3 ti', chi phi quãn 1r tang 7,6 t so vói 

cing k' 2020. Do co cu và hot dng cüa các lTnh virc ban hang và cung c.p 

djch vil thay d,i mang 1i igi nhun gp t& hon, vi vy kt qua igi nhun sau 

thu Cong ty mc tang 19% so vó'i ciing ki 2020. 

- Lgi nhun sau thus qur  IV/2021 trên báo cáo tài chfnh hgp nht dt 

130,4 t tang 23% so vói cüng kS'  2020 tuong du'ong 24,5 ti', ciii th: 

Trong qu' IV/202 1, báo cáo cOng ty hgp nht ghi nhn doanh thu ban 

hang và cung cp djch vi giàm 134 tS"6%  so vó'i cling ki 2020, giá vn hang 

ban giám tuong iirng 170,5 t9%, chi phi quân 1 tang 8 t tu'ong urng tang 
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19% so vó'i cüng kSi  2020. Do thay di co câu doanh thu hang hóa và djch vi 

san xut kinh doanh chuyn djch sang linh virc có biên d li gp cao han, vi 

vy k& qua Igi nhun sau thu tang 23% so vói cng k' 2020. 

VI 4y, bang cong van nay Tng Cong ty C phn Cong trinh Viettel xin 

giâi trinh vó'i S& giao djch chiing khoán Ha Ni và tJy ban chüng khoán v 

nguyen nhân lam Ilgi nhun cña Tong cOng ty tang so vó'i cing kí nám tru'ó'c. 

Trân tr9ng./. 

T\Toi ,ihân: 
- Nhix trên; 
- Liru: TC; Khiêt 02. 
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