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CONG TY CO PHAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TAP BOAN CONG NGHE CMC Dc 1p — Tiy do — H3nh phtIc 

* * 

S2/  /202/CMC 
V/v: Giái trInh bién d3ng BCTC hQp nhát Ha Nôi, ngày 29 tháng 11 nám 2022 

ban niên nàm Tài chInh 2022 

KInh gfri: Uy Ban Chirng Khoán Nhà Nu*c 
Sr Giao Djch Chtrng Khoan TP. Ho ChI Minh 

Truâc ht Cong ty C phtn Tp doàn Cong ngh CMC xin giri Ri chào trân tr9ng dn Uy 
Ban Chiirng Khoán Nhà Niiâc, S Giao Djch Ching Khoán TP. H ChI Minh và xin chân 
thành cam n sir quan tam, h trg cüa các Qu' Co quan trong thñ gian qua. 

Can ci.r theo Diu 11 Khoãn 4.a Thông tu 155/20151TT- BTC Hixâng dn cong b thông 
tin trên thj tnr&ng chiirng khoán "Khi cong b thông tin cOc báo cáo tài chInh, t chzc 

niêm ye't, cong ty dQi cháng quy mô lól2 phOi dng thOi giái trinh nguyen nhán khi xOy ra 
m(t trong các trlt&ng hcrp sau. 

a) Lçri nhuan  sau thué' thu nh2p doanh nghip tqi Báo cáo ké't qua hoat dóng kinh 

doanh cáa kj) cOng bá thay di tir 10% tr& len so vái báo cáo ciing k nãm 
tru'ác..." 

Cong ty C phn Tp doàn Cong ngh CMC xin giãi trInh v vic kt qua kinh doanh 
hçip nht 6 tháng du näm 2022 (kS' k toán tr 01/04/2022 dn 30/09/2022) tang so vài 
cüng k' báo cáo qu näm trixâc nhu sau: 

Các khi kinh doanh cüa tp doàn dang có mirc tang trlIng t&, doanh thu khi Giài pháp 
cong ngh tang 36%, Kinh doanh Quc t tang 85%, Khi Ha tAng s tang 21% và Khi 
Kinh doanh khác tang 3%. Dng thñ igi nhun cüa các khôi kinh doanh nhu sau: Khi 
kinh doanh quc t tang 90%; Khéi Djch vi Vin thông tang 3% so vi cüng ki näm 
tnrâc. 

b) Lçri nhuan  sau thuê' trong lcj) báo cáo có sit chênh lçch tru'ó'c và sau kkm toán 
hoc soát xét tIr 5% trO' len, chuyen tit lósang Mi hoc nguIc igi 

Cong ty C phAn Tp doàn Cong ngh CMC xin giái trInh v vic kt qua kinh doanh 

hçp nht 6 tháng dAu näm 2022 (kS' k toán tr 01/04/2022 dn 30/09/2022) cO sr chênh 
1ch trtxOc va sau kim toán giãm 7% là do có 5ir diu chinh lài 1 chua thirc hin dn ti'r 
giao djch ni b và dng thai trIch b sung thug TNDN. 

Cong ty C phAn Tp doan Cong ngh CMC xin trãn tr9ng giãi trInh. 



CONG TY CP TiP DOAN CONG NGH CMC 

No'i nhn: Ngu*i thic hin cong b thông tin 

- Nhwtrên 
Lwu VT 
Dmnh kern BCTC hçrp nMt qu H 
nàrn Tài chInh 2022 
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