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S: 'O /20221CMC 
V/v: Giái trinh bién dóng BCTC hcxp nhát Ha Nói, ngày 29 tháng 06 nàm 2022 

nàm Tài chInh 2021 

Kmnh gui: Uy Ban Chfrng Khoán Nhà Niróc 
S& Giao D1ch Chtrng Khoán TP. Ho ChI Minh 

Tnxóc ht Cong ty C phn Tp doàn Cong ngh CMC xin gui Iâi chào trân trng dn Uy 
Ban Chirng Khoán Nhã NuOc, Sâ Giao Djch Chirng Khoán TP. H ChI Minh và xin chân 
thành cam on sr quan tam, h trV cüa các Qu Co quan trong thi gian qua. 

Can ci'r theo Diu 11 Khoãn 4.a Thông tu 155/2015/TT- BTC Hixâng dn cong b6 thông 
tin trên thj trix?ng cht'rng khoán "Khi cong b thông tin các báo cáo tài chInh, t chic 
niêm yet, cOng ty dcii cháng quy mO l&n phái dng thai giái trInh nguyen nhân khi xáy ra 
môt trong các tru1ng hop sau. 

a) Lçri nhuan sau thue' thu nhap  doanh nghip tgi Báo cáo ket qua hoat dóng kinh 
doanh cia kj.) cong M thay di tIr 10% ir& len so vái báo cáo cling /cj) nám 
trzthc..." 

Cong ty Co phn Tp doàn Cong ngh CMC xin giãi trInh v vic kt qua kinh doanh 
hçp nht näm 2021 (k k toán ti'r 01/04/202 1 dn 3 1/03/2022) tang so vói cüng k' báo 
cáo qu näm truOc nhu sau: 

Trong näm 2021, lçii nhun sau thu thu nhp doanh nghip thng 32% so cUng kS'  näm 
truOc, cac Khi kinh doanh cüa Cong ty du dt mirc d tang trithng t&: Khi kinh doanh 
quc t tang gp 5.9 1n so vOi cüng k' näm truàc; Khi Djch vi Vin thông tang 17% và 
Khi Giái pháp Cong ngh tang 6% và so vói cüng k' nam tnxOc. Thong üng, doanh thu 
các khi tang so vai cüng kSr thu sau: Kinh doanh Quc t tang 116%, Khi Djch vi 
Vin thông tang 13% và Khi Giái pháp COng ngh thng 15%. 

Cong ty C ph.n Tp doàn Cong ngh CMC xin trán trQng giái trInh. 

No'i nhân: 

- Nhirtrên 
- LtruVT 
- DInh kern BCTC hop nMt nOrn 
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