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Chỉ tiêu Mã số
Thuyết 

minh

Lũy kế từ đầu năm 
đến cuối Quý này 

năm nay

Lũy kế từ đầu năm 
đến cuối Quý này 

năm trước
1 2 3 4 5

I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 

1 Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp 
dịch vụ và doanh thu khác

01 855,492,936,122 211,770,723,083

2 Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người 
cung cấp hàng hóa, dịch vụ 

02 (804,800,207,006) (288,763,067,461)

3 Tiền chi trả cho người lao động 03 (36,873,242,854) (17,665,223,160)

4 Tiền chi trả lãi vay 04   

5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (28,585,359,865) (9,327,749,073)

6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 80,963,339,591 38,216,944,206

7 Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 07 (100,409,382,658) (44,863,016,187)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh 
doanh 

20      (34,211,916,670)  (110,631,388,592)

II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 

1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các 
tài sản dài hạn khác

21 (2,950,045,000) (1,112,023,482)

2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các 
tài sản dài hạn khác

22  523,000,000

3 Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23   

4 Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ 
nợ của đơn vị khác

24   

5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, đầu 
tư chứng khoán

25 (16,402,540,000) (19,729,660,000)

6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 112,963,917,798  

7 Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia 27 105,497,008,276 77,208,564,590

8 Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư

9 Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư 28

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30      199,108,341,074        56,889,881,108 

III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 

1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, 
nhận vốn góp của chủ sở hữu 

31   

2 Tiền chi trả vốn cho các chủ sở hữu, mua lại 
cổ phiếu của công ty đã phát hành

32   

3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33   

4 Tiền chi trả nợ gốc vay 34   
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