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Số: 56/2021/TTT 

 

Tây Ninh, ngày 20 tháng 08 năm 2021 

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

           - Ủy ban chứng khoán nhà nước 

 

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH 

- Mã chứng khoán: TTT 

- Địa chỉ: 1253 đường Cách mạng tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, TP 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

- Điện thoại liên hệ: 0276.3822.376   

- Email: tanitour.tayninh@gmail.com 

2. Nội dung thông tin công bố:  

1. Báo cáo giải trình số 153/DLTM, ngày 20/08/2021 về việc Giải trình lợi nhuận 

BCTC riêng bán niên năm 2021 tăng so với lợi nhuận BCTCHN bán niên năm 2020 

2. Báo cáo giải trình số 154/DLTM, ngày 20/08/2021 về việc Giải trình lợi nhuận 

BCTCHN bán niên năm 2021 tăng so với lợi nhuận BCTCHN bán niên năm 2020 

 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 

20/08/2021 tại đường dẫn: http://tanitour.com.vn  

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.  

 
Đại diện tổ chức 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hiền 

 

 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

DU LỊCH – THƯƠNG MẠI  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TÂY NINH  

Số:  154 /DLTM Tây Ninh, ngày 20 tháng 08 năm 2021 

 V/v Báo cáo giải trình lợi nhuận BCTCHN  bán niên năm 2021   

        tăng so với lợi nhuận BCTCHN bán niên năm 2020 

   Kính gửi:  

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

           

 Căn cứ theo quy định tại Chương III, Điều 14 khoản 2,3,4 Thông 96/2020/TT-BTC 

ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng 

khoán; 

 Căn cứ vào kết quả kinh doanh hợp nhất bán niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Du 

lịch - Thương mại Tây Ninh, 

 Nay Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh xin báo cáo giải trình nguyên 

nhân chính dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất bán niên năm 2021 tăng so với chỉ 

tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất bán niên năm 2020, cụ thể như sau:   

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 
 

STT Chỉ tiêu 6T-2021 6T-2020 
Tăng(+)/ giảm (-

) 

Tỉ lệ % 

(tăng/giảm) 

1 Tổng doanh thu 75.261.444.963 79.500.165.773 -4.238.720.810 -5,33 

2 Tổng chi phí 49.438.959.124 61.100.609.802 
-

11.661.650.678 
-19,09 

3 
Lợi nhuận trước 

thuế 
25.822.485.839 18.399.555.971 7.422.929.868 40,34 

4 
Lợi nhuận sau 

thuế 
20.613.348.671 14.661.987.987 5.951.360.684 40,59 

 

Qua bảng số liệu tổng hợp trên, lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2021 đạt  

20.613.348.671 đồng tăng 40,59% so với  bán niên năm 2020, tương ứng số tiền là: 

5.951.360.684 đồng, nguyên nhân do:  

Do tổng chi phí giảm 19,09% so với cùng kỳ năm 2020, tương đương  -11.661.650.678 

đồng. 

Trên đây là báo cáo giải trình nguyên nhân chính dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 

hợp nhất bán niên của  năm 2021 tăng so với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất bán niên 

năm 2020. 

Trân trọng!        
                     

Nơi nhận:                                                               TỔNG GIÁM ĐỐC                  
- Như trên; 

- SGDCKHN;                                                          

- Lưu. 

                 

 

 

 

   Trần Thị Hiền  
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