
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CÔNG TY CP CHỂ TẠO MÁY -VINACOMIN

Số: w  /VMC-KTTC 
V/v giải trình chênh lệch kết quả SXKD 

quý 3 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Đ ộc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 10 năm 2022

Kính gửi:
- ủ y  ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VTNACOMIN (VMC) xin giải trình lý do chênh 
lệch kết quả sản xuất kinh doanh của Văn phòng Công ty và họp nhất quý 3 năm 2022 so 
với quý 3 năm 2021 như sau:

STT Chỉ tiêu
Quý 3 

năm 2021
Quý 3 

năm 2022
Tỷ lệ % quý 3 năm 

2022/ quý 3 năm 2021

I Báo cáo Văn phòng Công ty

1 Lợi nhuận trước thuế 2.230.144.780 3.230.978.440 144,87

2 Lợi nhuận sau thuế 1.831.607.953 2.507.414.284 136,89

n Báo cáo Họp nhất

1 Lợi nhuận trước thuế 2.314.971.874 3.383.958.820 146,17

2 Lợi nhuận sau thuế 1.831.607.953 2.507.414.284 136,89

Bước sang năm 2022, sau khi đại dịch COVID dần qua đi, để giúp tình hình sản 
xuất kinh doanh đi vào ổn định, phát triển. Ngay từ đầu năm Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ 
đạo tập trung vào sản xuất, tăng cường công tác Quản trị chi phí nhằm tiết giảm những chi 
phí không cần thiết, giúp hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cũng như ổn định thu nhập 
cho người lao động. Do đó đã làm lợi nhuận sau thuê của Văn phòng Công ty và Họp nhât 
quý 3 năm 2022 tăng so với quý 3 năm 2021.

Trên đây là giải trình của Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN, kính trình ủ y  
ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét.

Trân trọng cảm om./. \ r /

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban GĐ, Ban KS (e-copy);
- Lưu P.KTTC, VT.

GIÁM  ĐỐC
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