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KInh g1i: 

- lily ban Chüng khoán Nhà nuOc; 

- Si giao djch chüng khoán Ha Ni. 

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

2020 hithng dn v vic cong b thông tin trén thj trithng chrng khoán. 

Trong kS'  06 tháng du näm 2021, Lcd nhun sau thuê thu nhp doanh 

nghip tai  báo cáo tài chInh Cong ty mc và báo cáo tài chInh hçip nht bin 

dng trên 10% so vi cüng kS'  näm 2020. V vn d nay, Tng Cong ty Co 

phn Cong trInh Viettel xin giãi trinh nguyen nhân nhu sau: 

- Lai nhuân sau thuê 06 tháng du näm ghi nhn trên báo cáo tài chInh 

Cong ty mc 148,5 tST  tang 48% so vOi cüng kSr tuang duo'ng 48,4 ti', cii th: 

Trong 06 tháng du 11am 2021, ghi nh.n doanh thu ban hang và cun 

cp dch vi tang 67 1,8 t26% so vói cüng kST 2020, giá vn hang ban t 

594,9 t25%, doanh thu hot dng tài chInh giám 7,2 t), chi phi quán 1r doa 

nghiêp tang 6,1 t so vth cüng k 2020. Kt qua lcd nhun sau thu Cong ty m 

tang 48% so vói cüng kST 2020. 

- Lçii nhuân sau thu 06 tháng du nãm 2021 trên báo cáo tài chinh hcip 

nht dt -153,7 t tang 56% so vOi cüng kSr 2020 tucmg &rong 55,2 ti, cii th: 

Trong 06 tháng du 11am, báo cáo hçip nht ghi nhn doanh thu ban hang 

và cung cp djch vi tang 856,9 t'-32% so vi cüng k' 2020, giá vn hang ban 

tang tuang 11ng 772,1 t'-3 1%, chi phi quail 1' tang 5,9 t tucing üng tang 10% 

so vi cñng k 2020. K& qua lçi nhutn sau thu tang 56% so vi cüng k' 2020. 
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Trân tr9ng./. 

No'inliân: 
- Nhu trén; 
- Lixu: F C., Khiêt 02. 

Pham DInh Tnfng 

IO'NG CONG TV 
C6PHAN 

CONG TRNH 
VIETTEL 

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

giãi trInh vi Sâ giao djch ching khoán Ha Ni và Uy ban chü'ng khoán v 

nguyen nhân lam 1i nhuãn cüa Tng cOng ty tang so vOi cüng kr näm tnrâc. 
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