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KInh gi:ri: 

- Uy ban Chüng khoán Nhà nithc; 

- S& giao djch chirng khoán thành ph H ChI Minh. 

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

2020 hi.thng dn v vic cong b thông tin trên thj triRmg chrng khoán, 

Trong 11am tài chInh 2021, Lçi nhun sau thu thu nhp doanh nghip tai 

báo cáo tài chInh Cong ty mc và báo cáo tài chinh hap nht tang trên 10% so 

vi cüng k' näm 2020. V vn d nay, Tng Cong ty C ph.n Cong trmnh 

Viettel xin giâi trInh nguyen nhân nhu sau: 

- Lyi nhuân sau thug 11am 2021 ghi nhQn trên báo cáo tài chInh Cong ty mc 

dat t$T tang 36% so vi cüng ki näm 2020 tuong duo'ng 95,9 ti, ci1 th: 

Trong näm 2021, ghi nhn doanh thu ban hang và cung cp djch vi 

tang 645,6 t1 1% so vci cüng kS'  2020, giá vn hang ban tang 497 t9%, 

doanh thu hoat dng tài chinh giãm 10 t', chi phi quãn tang 12,3 tSr so yj 

cüng k5i 2020. Do do, kt qua lçi nhun sau thu Cong ty mc tang 36% so v 

cüng k5' 2020. 

- Lcii nhuân sau thu näm 2021 trên báo cáo tài chInh hap nht dit 375 

t5 tang 37% so vi cIing k5i 2020 tuong throng 10 1,1 t, cii th& 

Trong 11am 2021, báo cáo cong ty hap nht ghi nhn doanh thu ban hang 

và cung cp djch vii tang 1.088 t5r tuong 1rng tang 17% so vOi cüng k5' 2020, giá 

vn hang ban tang tuong irng 934,3 t tuong üng tang 16%, chi phi quail i 

doanh nghip tang 13 t5' tuong i1rng tang 9% so vth cüng k5' 2020. Do d, kt 

qua lçii nhutn sau thug tang 37% so vi cüng näm 2020. 
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VI vy, Bang cong van nay Tng Cong ty C phn Cong trInh Viettel 

giâi trIrth vi S giao dich chirng khoán thành ph H Chi Minh và Uy ban 

chirng khoán Nhà nuOc v nguyen nhân lam tAng lçii nhuan so vâi cüng k' nAm 

truâc cüa Tng Cong ty. 

Trân trçng./. 

No'inhân: 
- Nhii trén; 
- Luu: TC; Khit 02. 

 

Pliam Dinh Trit&ng 
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