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CONG TY CO PHAN 
CAP NJfOC VINH LONG 

S: /CNVL - HDQT 

V/v Giái trInh nguyen nhân lçri 
nhuç2n sau thuê Quj 11/2021 tang 

ho'n 10% so vó'i cling kj) näm tru'ác 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hinh phñc  

Vinh Long, ngày  20  tháng 07 nàm 2021 

KInh g1ri: - Uy Ban Chrng Khoán Nhà NuOc 
- Sâ Giao Djch Chi'rng Khoán Ha Ni 

Can ci'r Thông tu s 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 nãm 2020 cüa B Tài 
ChInh huàng dan cong bô thông tin trên thj tnthng chüng khoán. 

Can cir Báo cáo tài chInh Qu 11/202 1 cüa Cong ty C phn Cp nuâc Vinh 
Long.. 

Cong ty C phAn Ctp rnrOc Vinh Long giái trInh nguyen nhân lci nhuân sau thu 
thu nhp doanh nghip ti Báo cáo kêt qua hott dng kinh doanh Qu 11/202 1 thay di 
tang hn 10% so vâi Báo cáo kêt qua hott dng kinh doanh Qu 11/2020 nhu sau: 

- San hxcrng nuâc sch tiêu thii tang 2,16% so vói Qu 2/2020. 

- Doanh thu nuâc stch tang 2,73%; djch vi xây 1p các cOng trmnh cap nuOc tang 
80,92% so vâi Qu 2/2020. 

- Chi phi quãn 1 doanh nghip giârn do chua ttm trIch qu5 phát trin khoa h9c 
và cong ngh d gOp phân lam lcii nhun sau thuê thu nhp doanh nghip qu 2/2021 
thay dôi tang hn 10% so vOi báo cáo cñng k' nãm truâc. 

Thông tin nay cia duçic cong b trén Website cüa cOng ty: 
www.capnuocvl. corn .vn   

Chüng tôi xin cam kt các thông tin cOng b trên day là dung sii that và hoàn 
toàn chju trách nhim truâc pháp 1ut ye ni dung các thông tin cia cOng ho. 

TM. HO! BONG QUAN T- 
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