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KInh gui: 

- I'Jy ban Chüng khoán Nhà nuàc; 

- Sâ giao djch ching khoán Ha Ni. 

Can cir vào thông tix 155/2015/TI'- BTC ban hành ngày 06 thang 10 näm 

2015 huàng dn v vic cong b thông tin trén thj trtthng chCmg khoán, 

Trong qu IV/2020 lqi nhun sau thu thu nhp doanh nghip ti báo cáo 

tài chInh Cong ty mc và báo cáo tài chInh hçip nht tang trên 10% so vài cüng 

k' nãm 2019. V vn d nay, T6ng Cong ty C phn Cong trinh Viettel xin giâi 

trmnh nguyen nhân nhu sau: 

- Lçi nhun sau thud qu IV/2020 ghi nhn trên báo cáo tài chInh Cong ty 

mc -102,6 t tang 61% so vâi cing kS'  qu' IV/2019tuong duang -38,7 t', cii 

th& 

Trong qu IV/2020, ghi nhin doanh thu ban hang và cung cAp djch vi 

tang 707,8 t'-53% so viii cüng k' 2019, trong khi do giá vn hang ban tang 

635 t'-5 1%, doanh thu hot dng tài chInh giám 5,9 ti', chi phi quân 1 tang 

15,5 t so vi cüng kS'  2019. K& qua 1çi nhun sau thu Cong ty mc tang 61% 

so vài cüng k' 2019. 

- Lçi nhun sau thud quy' IV/2020 trén báo cáo tài chInh hcp nhAt dt 

-p105,45 t tang 64% so vài cüng kSr 2019 tuong ducmg 41,1 t, cii th: 

Trong qu IV/2020, báo cáo cong ty hcrp nhAt ghi nhân doanh thu ban 

hang và cung cAp dich vii tang 699 t49% so vâi cüng k5' 2019, trong khi do 

giá vn hang ban tang thong 1rng 613,2 t46%, chi phi quãn 1 tang 29,3 t' 



tinmg l'rng 104 % so vOi cüng k5' 2019. Kt qua igi thun sau thu tang 64% so 

vâi cüng k 2019. 

VI 4y, B&ng cong vn nay Tang Cong ty C phn Cong trinh Viettel xin 

giài trInh vài Sâ giao djch chüng khoán Ha NOi  và Uy bàn chü'ng khoan v 

nguyen nhãn lam lçii nhu.n cüa Cong ty tang so vth cüng kS'  näm truàc. 

Trân trong.!. 
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