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Công bố đổi tên TCT CP Công trình Viettel 

Ngày 11/9/2018, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Công trình Viettel thuộc Tập 

đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tổ chức Lễ công bố trở thành Tổng Công 

ty Cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction Joint Stock Corporation). 

Quyết định được sở Kế hoạch đầu tư ban hành, thực hiện theo Quyết định số 

18/QĐ-TTg được Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phê duyệt ngày 

03/3/2018 về việc cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. 
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Chuyển giao Lãnh đạo cấp cao 

Ngày 25/10/2018, Công trình Viettel có sự chuyển giao lãnh đạo cấp cao.  

Theo đó:  

Ông Dương Quốc Chính - Tổng Giám đốc được giao nhiệm vụ giữ chức Chủ tịch 

Hội đồng Quản trị. 

Ông Phạm Đình Trường - Phó Tổng Giám đốc được giao nhiệm vụ giữ chức Tổng 

Giám đốc Tổng Công ty. 
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PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG 

 

1. Thông tin cơ bản 

- Tên giao dịch: Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel 

- Mã cổ phiếu: CTR (đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM) 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104753865 

- Vốn điều lệ: 518.350.430.000 đồng 

- Địa chỉ: Số 1, Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. 

- Số điện thoại: 024.6275.1783 

- Website: www.congtrinhviettel.com.vn 

2. Thông tin cổ phiếu 

Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel 

Mã Chứng khoán CTR 

Sàn giao dịch: UPCOM 

Ngày giao dịch đầu tiên: 31/10/2017 

Diễn biến giá 01 năm qua:  

Giá ngày đầu năm 02/01/2018: 25.800 đồng 

Giá đóng cửa ngày cuối năm 27/12/2018: 20.500 đồng 

 

http://www.congtrinhviettel.com.vn/
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 Tỷ lệ trả cổ tức hàng năm: 

 

 Quá trình tăng vốn hàng năm: 
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 Cơ cấu cổ đông: 

Tổng số cổ đông: 1.828 cổ đông. 

STT Đối tượng 
Số lượng 

cổ đông 

Số lượng cổ phiếu sở 

hữu 

Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

1. Cổ đông tổ chức: 10 38.447.946 81,6 

1.1. Trong nước: 06 36.377.389 77,2 

1.2. Nước ngoài: 04 2.070.557 4,4 

2. Cổ đông cá nhân: 1.818 8.675.395 18,4 

2.1. Trong nước: 1.791 551.827 17,2 

2.2. Nước ngoài: 27 8.123.568 1,2 

 

3. Lĩnh vực kinh doanh  
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4. Quá trình hình thành và phát triển  
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5. Mô hình tổ chức và quản lý: 

 

Bao gồm các phòng, ban chức năng, xí nghiệp, chi nhánh, trung tâm. Cụ thể: 

a. Cơ quan Công ty: gồm các phòng ban Công ty 

b. Bộ máy VHKT:  

- Trung tâm Vận hành khai thác. 

- Trung tâm Vận hành khai thác khu vực 1. 

- Trung tâm Vận hành khai thác khu vực 2. 

- Trung tâm Vận hành khai thác khu vực 3. 

- 62 trung tâm kỹ thuật Viettel tỉnh/TP. 

c. Bộ máy Xây lắp: 

- Chi nhánh Công ty CP Công trình Viettel khu vực 1. 

- Chi nhánh Công ty CP Công trình Viettel khu vực 2. 

- Chi nhánh Công ty CP Công trình Viettel khu vực 3. 

- Chi nhánh Công ty CP Công trình Viettel khu vực 4. 

- Chi nhánh Công ty CP Công trình Viettel khu vực 5. 

- Xí nghiệp xây dựng dân dụng & công nghiệp 
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6. Công ty con, công ty liên kết: 

VIETTEL CONSTRUCTION LAO CO., LTD 

- Địa chỉ: Bản Phanpapau, Sisattanac, Viêng Chăn, Lào 

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công, xây lắp hạ tầng viễn thông 

- Vốn điều lệ: 150.000 USD 

- Tỷ lệ sở hữu: 99,9% 

VIETTEL CONSTRUCTION CAMEROUN S.A 

- Địa chỉ: Yaounde BP 15868, Cameroun 

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công, xây lắp hạ tầng viễn thông 

- Vốn điều lệ: 40.000 USD 

- Tỷ lệ sở hữu: 99,8% 

VIETTEL CONSTRUCTION CAMBODIA CO., LTD 

- Địa chỉ: 22D, ChrokThmay, VeangVong, 7 Makara, Phnom Pênh, Campuchia 

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công, xây lắp hạ tầng viễn thông 

- Vốn điều lệ: 10.000 USD 

- Tỷ lệ sở hữu: 99,9% 

VIETTEL CONSTRUCTION BURUNDI S.A 

- Địa chỉ: Số 48, Đại lộ Gihosha, Bujumbura, Burundi 

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công, xây lắp hạ tầng viễn thông 

- Vốn điều lệ: 5.000 USD 

- Tỷ lệ sở hữu: 99,8% 

VIETTEL CONSTRUCTION TANZANIA LIMITED 

- Địa chỉ: 353 Regent Estate, Mikicheni A, Kinodoni, Dar es Salaam, Tanzania 

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công, xây lắp hạ tầng viễn thông 

- Vốn điều lệ: 5.000 USD 

- Tỷ lệ sở hữu: 99,8% 

VIETTEL CONSTRUCTION MOZAMBIQUE, LDA 
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- Địa chỉ: Số 525, quận Alto Mae, đại lộ Guerra Popular, huyện 1, Maputo, Mozambique 

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công, xây lắp hạ tầng viễn thông 

- Vốn điều lệ: 40.000 USD 

- Tỷ lệ sở hữu: 99,8% 

VIETTEL CONSTRUCTION HAITI S.A 

- Địa chỉ: Rue Dumez, đại lộ Mais Gate, đường Aeroport, thủ đô Port au Price, Haiti 

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công, xây lắp hạ tầng viễn thông 

- Vốn điều lệ: 2.480 USD 

- Tỷ lệ sở hữu: 98% 

VIETTEL CONSTRUCTION PERU S.A.C 

- Địa chỉ: Thủ đô Lima, Peru 

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công, xây lắp hạ tầng viễn thông 

- Vốn điều lệ: 10.000 USD 

- Tỷ lệ sở hữu: 99,9% 

VIETTEL CONSTRUCTION MYANMAR CO.,LTD 

- Địa chỉ: Số 39, Đường Inya Myaing, Golden Vallay 1, Bahan, Yangon, Myanmar 

- Lĩnh vực hoạt động: Thi công, xây lắp hạ tầng viễn thông 

- Vốn điều lệ: 680.000 USD 

- Tỷ lệ sở hữu: 99,9% 
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7. Nhân sự chủ chốt  

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Ông Dương Quốc Chính 

CHỦ TỊCH HĐQT Ông Dương Quốc Chính sinh năm 1964. Ông từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo tại các 

đơn vị trực thuộc Tập đoàn Viettel. Ngày 24/12/2014, ông được HĐQT bổ nhiệm giữ chức 

vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Công trình Viettel. Trong 

suốt thời gian giữ chức vụ Giám đốc, ông Dương Quốc Chính đã có nhiều đóng góp quan 

trọng vào sự thành công và phát triển của công ty để nâng tầm doanh nghiệp trở thành một 

trong bốn “Tổng công ty” lớn của Tập đoàn Viettel vào tháng 8/2018. Ngày 18/10/2018, 

ông Dương Quốc Chính được Hội đồng quản trị Tổng công ty tin tưởng bổ nhiệm trở thành 

Chủ tịch HĐQT của Tổng công ty. 

Ông Bùi Thế Hùng 

THÀNH VIÊN HĐQT/ 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Ông Bùi Thế Hùng sinh năm 1974. Ông là thành viên HĐQT của Tổng công ty từ ngày 

25/04/2015. Ngày 18/10/2018, ông được Hội đồng quản trị Tổng Công ty bổ nhiệm làm 

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty. Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm phụ trách và quản lý 

trong lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông tại các đơn vị trực thuộc 

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. 



P a g e  | 15 

Ông Nguyễn Tất Trường 

THÀNH VIÊN HĐQT 

 

Ông Nguyễn Tất Trường sinh năm 1978. Với kinh nghiệm 15 năm giữ chức vụ Trưởng 

phòng tại các phòng ban trực thuộc Tổng công ty Mạng lưới Viettel: Phòng Điều hành viễn 

thông, Phòng Kỹ thuật, Phòng Pháp chế, Phòng Kiểm soát nội bộ… Ngày 19/06/2018, ông 

đã được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Tổng 

công ty cổ phần Công trình Viettel. 

Ông Lưu Mạnh Hà 

THÀNH VIÊN HĐQT 

 

Ông Lưu Mạnh Hà sinh năm 1980. Ông được bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản 

trị Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel kể từ ngày 22/04/2017. Đồng thời ông cũng là 

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Mạng lưới Viettel. 
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B. BAN KIỂM SOÁT: 

Ông Ngô Quang Tuệ 

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

 

Ông Ngô Quang Tuệ sinh năm 1979. Với … năm làm việc trong lĩnh vực thanh tra 

kiểm toán tại Ban Thanh tra Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, ngày 

19/06/2018, ông được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu vào Ban kiểm 

soát và được các thành viên Ban kiểm soát tin tưởng bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.  

Ông Phạm Hồng Quân 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM 

SOÁT 

 

Ông Phạm Hồng Quân sinh năm 1980. Trong suốt quá trình gần 15 năm làm việc 

trong lĩnh vực tài chính tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Viettel, ông Quân đã trải qua 

nhiều vị trí: chuyên viên tài chính, Trưởng ban, Phụ trách tài chính.  
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Bà Mai Thị Anh 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM 

SOÁT 

 

Bà Mai Thị Anh sinh năm 1979. Ngày 18/6/2018, bà được Đại hội đồng cổ đông bầu 

vào Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel. Trước khi trở thành thành 

viên Ban kiểm soát, bà Mai Thị Anh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc về tài 

chính, kế toán tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. 

 

C. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Ban điều hành) 

Ông Phạm Đình Trường 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Ông Phạm Đình Trường sinh năm 1979. Từ năm 2009 đến năm 2017, ông đã trải 

qua nhiều vị trí lãnh đạo, đứng đầu các đơn vị thuộc Tập đoàn Viettel như: Phó Giám 

đốc Trung tâm Điều hành kỹ thuật khu vực 3, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới 

Viettel, Quyền Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel… Đến tháng 

04/2017, ông Phạm Đình Trường được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Công ty cổ phần 

Công trình Viettel. Ngày 18/10/2018, ông được HĐQT Tổng công ty cổ phần Công 

trình Viettel tín nhiệm bầu làm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của 

Tổng Công ty. 
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Bà Đào Thu Hiền 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Bà Đào Thu Hiền sinh năm 1980. Bà phụ trách mảng kinh doanh của Tổng công ty 

từ năm 2009. Ngày 22/03/2017, bà được Hội đồng quản trị bổ nhiệm vào vị trí Phó 

Giám đốc Công ty cổ phần Công trình Viettel. 

Ông Nguyễn Thái Hưng 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  

Ông Nguyễn Thái Hưng sinh năm 1981. Ông là một trong những lãnh đạo gắn liền 

với ngành nghề xây lắp truyền thống của Tổng công ty, giữ chức thủ trưởng tại các xí 

nghiệp xây lắp Công trình từ năm 2004. Đến 24/02/2016, ông được bổ nhiệm vào vị trí 

Phó Giám đốc Công ty cổ phần Công trình Viettel (nay là Phó Tổng Giám đốc Tổng 

công ty cổ phần Công trình Viettel) cho đến nay. 

Ông Bùi Thế Hùng 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
Đã trình bày ở nội dung thông tin về thành viên HĐQT 
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Ông Lê Hữu Hiền 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Ông Lê Hữu Hiền sinh năm 1966. Trước khi trở thành Phó Tổng Giám đốc Tổng 

công ty cổ phần Công trình Viettel, ông đã phụ trách các phòng ban thuộc Khối cơ quan 

Tập đoàn Viettel như Ban Kỹ thuật, phòng Khoa học Công nghệ… và giữ chức thành 

viên trong Ban điều hành của các công ty lớn như Công ty Star Telecom, Tổng công ty 

Viễn thông Viettel… 

Ông Bùi Duy Bảo 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

 

Ông Bùi Duy Bảo sinh năm 1982. Trong lĩnh vực tài chính, ông Bảo có chuyên môn 

tốt, có kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính, trải qua thực tiễn nhiều vị trí quản 

lý quan trọng: Trưởng phòng Tài chính Viettel tỉnh, Phó Phòng Tài chính Tổng công ty 

Mạng lưới Viettel. 
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 Thay đổi trong năm 2018: 

- Ngày 19/06/2018:   

+ ĐHĐCĐ bầu và HĐQT bổ nhiệm ông Tào Đức Thắng làm Chủ tịch HĐQT. 

+ ĐHĐCĐ bầu ông Nguyễn Tất Trường làm thành viên HĐQT 

+ ĐHĐCĐ miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Công Vĩnh và ông Nguyễn Giang Sơn do có Đơn xin từ 

nhiệm. 

+ ĐHĐCĐ bầu ông Ngô Quang Tuệ, ông Phạm Hồng Quân và bà Mai Thị Anh vào Ban kiểm soát. 

+ ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do nhận được Đơn từ nhiệm của: Bà Đặng Thị Kim Hoa, ông Nguyễn Bá 

Nhiên, ông Hoàng Tiến Dũng. 

- Ngày 10/08/2018:  

+ HĐQT bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Hữu Hiền. 

+ HĐQT miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Hoàng Hà Anh 

- Ngày 18/10/2018:  

+ HĐQT bổ nhiệm ông Dương Quốc Chính làm Chủ tịch HĐQT do ông Tào Đức Thắng có Đơn xin từ nhiệm. 

+ HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Đình Trường 

+ HĐQT bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Bùi Thế Hùng 
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8. Tóm tắt chỉ số tài chính 

          Trong năm 2018, Tổng công ty duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao. 

Chỉ tiêu  Năm 2017   Năm 2018  
% Tăng giảm so 

với 2017 

Tổng giá trị tài sản 1.831.708.590.980    2.320.859.254.725    27% 

Doanh thu thuần 3.302.041.982.850    4.276.731.191.297    30% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh      27.418.706.801    171.160.662.284    34% 

Lợi nhuận khác      27.438.409.928    18.500.466.776    -33% 

Lợi nhuận trước thuế    154.857.116.729    189.661.129.060    22% 

Lợi nhuận sau thuế      17.914.545.559       146.957.864.524    25% 

Tỷ lệ lợi nhuận làm ra có thể trả cổ 

tức 
25% 28% 13% 

 

 Với kết quả kinh doanh tốt và việc quản lý tài chính hiệu quả, thêm một năm nữa Tổng Công ty mang lại cho 

cổ đông các chỉ số tài chính an toàn và hiệu quả hơn. 
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Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:    

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 1,59 1,46  

Tài sản ngắn hạn 1.800.785.184.152 2.258.571.083.722 Đồng 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 1,16 1,18  

Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho 1.310.533.916.024 1.818.075.933.498 Đồng 

Nợ ngắn hạn 1.131.874.359.940 1.545.035.949.591 Đồng 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,62 0,67  

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 1,62 1,99  

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

+ Vòng quay hàng tồn kho    

Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân 7,62 8,63  

Doanh thu thuần/ Tổng tài sản 1,80 1,84  

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 3,6% 3,4%  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 16,8% 18,9%  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 6,4% 6,3%  

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
3,9% 4,0%  
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9. Chính sách cho người lao động của Tổng Công ty 

Tổng công ty hiện nay có hơn 9.000 lao động. Người lao động được hưởng các chính sách phúc lợi đảm bảo. 

 Các Chính sách cho người lao động được Tổng công ty thực hiện trong năm 2018. 

-  Nghỉ mát:         - Khám sức khỏe 

- Quà lễ tết         - Thăm hỏi ốm đau 
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PHẦN 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT 

Năm 2018 là năm tăng trưởng kinh tế Việt Nam cao nhất trong vòng 10 năm qua, lạm phát được kiểm soát. Tuy nhiên, 

Thị trường viễn thông thế giới và trong nước đã bão hòa; các dịch vụ truyền thống suy giảm. Tập đoàn Viettel cũng đã giảm 

mạnh đầu tư tại các thị trường (Ngoại trừ  Myanmar đầu tư mới) đã ảnh hưởng đến nguồn việc và doanh thu tại các thị trường 

nước ngoài. 

Trong năm, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng công ty đã kiện toàn mô hình quản trị với HĐQT chuyên trách bao gồm 

Chủ tịch và 1 thành viên chuyên trách để nâng tầm quản lý, quản trị của Tổng Công ty. Cùng với việc có nhiều sự thay đổi 

trong bộ máy lãnh đạo cấp cao, Tổng công ty đã bước đầu thực hiện các nhiệm vụ theo chiến lược phát triển giai đoạn 2018-

2020 và tầm nhìn đến 2025 do HĐQT phê duyệt. 

Với những đặc điểm tình hình trên, Hội đồng Quản trị xin được báo cáo đánh giá các hoạt động của HĐQT năm 2018 và 

đề ra các phương hướng, mục tiêu năm 2019 như sau: 

1. Đánh giá chung: 

Năm 2018, Tổng công ty CP Công trình Viettel (TCT) đã bước đầu triển khai thành công chiến lược phát triển giai đoạn 

2018-2020 và tầm nhìn đến 2025. 

Với sứ mệnh “Cung cấp dịch vụ vận hành khai thác mạng lưới và hạ tầng viễn thông với chất lượng tốt nhất, chi phí cạnh 

tranh trên phạm vi toàn cầu”. HĐQT Tổng công ty đã định hướng ưu tiên thực hiện các chiến lược trên 4 trụ:  

+ Vận hành khai thác: Phát triển, mở rộng ngành nghề vận hành khai thác. Năm 2018, TCT đã mở rộng triển khai VHKT 

tại Campuchia và Myanmar. 

+ Xây lắp hạ tầng mạng lưới: Cung cấp dịch vụ xây lắp hạ tầng viễn thông đồng bộ tại Việt Nam và thị trường Viettel 

đầu tư. 
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+ Đầu tư hạ tầng cho thuê: Thành lập Ban hạ tầng cho thuê để hình thành bộ máy chuyên trách, toàn trình cho kinh doanh 

hạ tầng cho thuê. Hội đồng Quản trị đã phê duyệt chủ trương triển khai xây dựng 300 trạm smallcell, 

+ Giải pháp tích hợp hệ thống: Thành lập phòng Giải pháp doanh nghiệp thuộc trung tâm Vận hành khai thác, Nghiên 

cứu và tìm kiếm triển khai xây lắp, tích hợp giải pháp trên các nền tảng mới và hạ tầng thông minh: IoT, smartcity, phục vụ 

chính phủ và doanh nghiệp điện tử. 

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ SXKD: 

 Năm 2018, Với định hướng, chiến lược kinh doanh rõ ràng của HĐQT, Ban điều hành và toàn bộ nhân viên của Tổng 

công ty đã nổ lực vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông 

năm 2018 thông qua: 

- Tổng Doanh thu hợp nhất hoàn thành 4.313 tỷ đồng/4.168 tỷ đồng ~ 103% kế hoạch năm 2018, tăng trưởng 29% so với 

thực hiện năm 2017. 

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 189,7 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch năm 2018, tăng trưởng 22% ~ 34,8 tỷ đồng so với thực hiện 

năm 2017. 

- Lợi nhuận sau thuế đạt 147 tỷ đạt 101% kế hoạch năm 2018, tăng 25% so với thực hiện năm 2017. 

3. Kết quả hoạt động của HĐQT: 

3.1. Thực hiện những nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền 

a) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018: 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua và Hội đồng quản trị đã thực hiện quyết định lựa chọn đơn vị 

kiểm toán báo cáo tài chính  của Tổng công ty CP Công trình Viettel năm 2018 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. 

b) Chi trả cổ tức năm 2017 trong năm 2018: 

Thực hiện Nghị quyết số 1192/NQ-CT-ĐHCĐ ngày 19/06/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về việc chi trả cổ tức 

năm 2017, ngày 02/11/2018 HĐQT đã họp và ra Nghị quyết số 2404/QĐ-CT-HĐQT về việc chi trả cổ tức cụ thể như sau: 
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- Trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/mệnh giá/năm: tổng số tiền cổ tức Tổng công ty đã chi trả là 47.123.341.000 đồng, 

ngày chi trả 05/12/2018. 

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% vốn điều lệ: Tổng công ty đã phát hành 4.711.702 cổ phần (Bốn triệu bảy trăm 

mười một nghìn bảy trăm linh hai cổ phần). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 47.117.020.000 đồng (bốn mươi bảy tỷ, một 

trăm mười bảy triệu không trăm hai mươi nghìn đồng). Thời gian chi trả: tháng 12/2018. 

c) Tăng vốn điều lệ bằng phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 

Thực hiện Nghị quyết số 1192/NQ-CT-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về việc phát hành cổ 

phiếu tăng vốn điều lệ bằng Phương án chi trả cổ tức bằng Cổ phiếu. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông vào ngày 

chốt danh sách cổ đông (19/11/2018) được hưởng quyền như sau: Sở hữu 1 cổ phiếu thì có 1 quyền, tỷ lệ phân bố quyền là 

100:10 (100 quyền sẽ được hưởng 10 cổ phiếu phát hành mới). 

d) Sửa đổi Điều lệ:  

 Thực hiện Nghị quyết số 1192/NQ-CT-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về việc sửa đổi 

Điều lệ Tổng công ty, HĐQT đã hoàn thành việc ban hành Điều lệ Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel theo Dự thảo đã 

được ĐHĐCĐ thông qua và điều chỉnh cho phù hợp với tình tình thực tế tại Tổng công ty, đảm bảo đồng nhất việc áp dụng 

Điều lệ và việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. 

(Bản Điều lệ đã được đăng trên website của Tổng công ty theo đúng quy định) 

3.2. Các cuộc họp của HĐQT: 

 Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, tổ chức công việc theo phương pháp 

khoa học mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho công ty và các cổ đông. Từng thành viên HĐQT đã phát huy vai trò của 

mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

 Trong năm qua, HĐQT đã tổ chức 30 phiên họp để định hướng, chỉ  đạo hoạt động, xem xét quyết định các công việc 

thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT phù hợp quy định pháp luật. 

3.3. Lương, Thù lao của HĐQT: 
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 Năm 2018, việc chi trả lương, thù lao HĐQT được thực hiện theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

4. Công tác giám sát đối với Ban Điều hành: 

 HĐQT đã chỉ đạo việc hoàn thiện quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo, công bố thông tin. Bên cạnh việc phối hợp 

tích cực với Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo tổ chức các chương trình kiểm tra, giám sát, HĐQT đề cao cơ chế đối thoại và trao 

đổi thường xuyên để kịp thời nắm bắt và hỗ trợ Ban Điều hành, đáp ứng hoạt động SXKD.  

 Đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc và Thành viên Điều hành trong năm 2018, công tác điều hành mọi mặt hoạt 

động của Tổng Công ty đã được thực hiện theo đúng chỉ đạo, định hướng của HĐQT, năng lực kinh doanh và quản lý điều 

hành được nâng cao. 

        Năm 2018, HĐQT Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel đã thực hiện tích cực vai trò chức năng quản trị điều hành 

theo đúng các cam kết với Đại hội cổ đông. Tổng Công ty giữ vững sự ổn định nội bộ, nỗ lực, đoàn kết thống nhất, tuân thủ 

nghiêm các quy định của pháp luật và tạo được nhiều chuyển biến hiệu quả trong hoạt động. 

II. Báo cáo của Ban điều hành 

1. Tổng quan về môi trường kinh doanh năm 2018 

1.1. Đánh giá môi trường vĩ mô: 

Năm 2018 kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng tích cực, xung đột và cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra gay gắt. Kinh 

tế trong nước cũng duy trì đà tăng trưởng cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, GDP tăng 7,08%. 

Ngành viễn thông trong nước tăng trưởng 10,8% so với năm ngoái với nhiều sự biến động về nhân sự lãnh đạo và nhiều 

chính sách mới đi vào hiệu lực. Trước làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ đòi hỏi các doanh nghiệp 

viễn thông phải chuyển đổi từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống đơn thuần sang nhà cung cấp dịch vụ số, tập 

trung xây dựng các giải pháp, dịch vụ số theo mô hình hệ sinh thái dựa trên các nền tảng số như Chính phủ điện tử, đô thị 

thông minh, vạn vật kết nối  

1.2. Đánh giá môi trường vi mô: 
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 Ngành xây lắp viễn thông trong nước giảm cả về nguồn việc cũng như giá trị do đã bão hòa, các doanh nghiệp chú trọng 

đầu tư vào các vùng sâu vùng xa, vị trí địa lý khó khăn, phức tạp, tập trung vào triển khai các trạm nhỏ (micro cell), giá trị 

thấp.  

 Nguồn việc tại các thị trường Viettel đầu tư giảm (ngoại trừ Myanmar), tổng doanh thu từ thị trường nước ngoài giảm 

41% so với thực hiện năm 2017. 

 Vận hành khai thác trong nước duy trì ổn định, trong năm đã xúc tiến VHKT thử nghiệm tại thị trường Myanmar và 

Campuchia. 

 2018 cũng là năm Công ty có nhiều sự kiện lớn với việc đổi tên thành thành Tổng Công ty và kiện toàn bộ máy Hội 

đồng quản trị chuyên trách. 

2. Đánh giá thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau: 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính TH năm 

2017 

KH năm 2018 TH năm 2018 % TH/KH Tăng 

trưởng so 

với 2017 

1 Tổng Doanh thu hợp 

nhất 

Triệu đồng 3.337.056 4.168.314 4.313.030 103% 29% 

  DT hợp nhất từ hoạt 

động SXKD 

Triệu đồng 3.302.042   4.276.731   30% 

  DT tài chính Triệu đồng 6.100   17.582     

  Thu nhập khác Triệu đồng 28.915   18.716   -35% 

2 Tổng Chi phí Triệu đồng 3.182.199 3.979.690 4.123.369 104% 30% 

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 154.857 188.624 189.661 101% 22% 

4 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 117.915 145.292 146.958 101% 25% 

5 Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 1.831.709 1.842.533 2.320.859 126% 27% 

6 Vốn chủ sở hữu Triệu đồng 699.834 740.304 775.823 105% 11% 
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(Số liệu trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán) 

- Trong năm 2018, các chỉ số về hiệu quả hoạt động của công ty tốt lên. Cụ thể: Vòng quay hàng tồn kho tăng từ 7.6 

vòng lên 8.6 vòng/ năm; Kỳ thu tiền bình quân giảm 3 ngày từ 112 ngày về 109 ngày; Số ngày hoàn thành chu kỳ SXKD giảm 

11 ngày từ 124 ngày còn 113 ngày.  

- Chỉ tiêu EPS đạt 2.834 đồng cao hơn năm 2017 (2.273 đồng). Chỉ số hiệu quả của công ty cao hơn mức trung bình 

ngành từ 2%-3%. Cụ thể ROE = 19,9%; ROA = 7,1% (Mức trung bình của ngành ROE = 14%; ROA = 4%). 

3. Đánh giá các mặt hoạt động SXKD 

3.1. Những mặt đạt được: 

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:  

+ Doanh thu hợp nhất đạt 4.313/4.168 tỷ, đạt 103% kế hoạch. tăng trưởng 29% so với năm 2017;  

+ Sản lượng đạt 4.451/4.268 tỷ đạt 104% kế hoạch, tăng trưởng 40% so với năm 2017; 

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 189,7/188,6 tỷ đạt 101% kế hoạch, tăng trưởng 22% so với năm 2017. 

+ Hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu ROE. 

- Phát triển, mở rộng ngành nghề VHKT: Năm 2018 đã chính thức vận hành khai thác mạng truy nhập cho 4 tỉnh tại 

Myanmar và 7 tỉnh tại Campuchia, đánh dấu bước ngoặt trong việc mở rộng VHKT tại thị trường nước ngoài Tập đoàn đầu 

tư.  

- Chuyên nghiệp hóa công tác Xây lắp hạ tầng viễn thông: Đã kiện toàn mô hình khối xây lắp trong nước, thay đổi cách 

thức, luồng điều hành (Thành lập Trung tâm Hạ tầng thuộc TCT thực hiện vai trò GSM đối với công tác xây lắp trong nước; 

Các CNKV tập trung vào việc tổ chức triển khai thi công, nghiệm thu, hoàn công); Triển khai phần mềm xây lắp vào sử dụng 

từ tháng 7/2018. 

- Chuyển dịch từ nhà thầu xây lắp thành nhà Đầu tư hạ tầng cho thuê: Trong quý IV/2018 đã xây dựng và phát sóng 

15 trạm (01 trạm macro, 14 trạm small cell) để cho thuê. Đã đánh giá hiệu quả đầu tư và báo cáo thông qua BTGĐ TĐ và xác 
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định khối lượng triển khai năm 2019 (200 - 300 trạm BTS macro; 1.500 smallcell; 3 - 5 triệu m2 DAS; hạ tầng ngầm 30km; 

cung cấp năng lượng cho 35 vị trí không điện; doanh thu năm 2019 dự kiến đạt 55 tỷ). 

- Giải pháp doanh nghiệp: Tổ chức bộ máy Giải pháp doanh nghiệp xuyên suốt từ Tổng Công ty đến cấp cụm/đội kỹ 

thuật, đã đào tạo chuyển giao VHKT các hệ thống (ATM.ONE, SAFE.ONE) và đào tạo chứng chỉ CCNA cho nhân sự hạt 

nhân tại tỉnh; Đã tiếp nhận vận hành hệ thống core vCAM cho TCT GPDN. 

3.2. Những tồn tại và nguy cơ: 

- Kết quả kinh doanh còn phụ thuộc vào Tập đoàn Viettel, doanh thu ngoài Tập đoàn mặc dù có tăng trưởng 16% so với 

thực hiện năm 2018 nhưng tỷ trọng so với tổng doanh thu còn rất thấp, chỉ đạt 5,4%/tổng doanh thu thuần. 

- Nguồn việc xây lắp, cả trong nước và nước ngoài là mảng đem lại tỷ trọng lợi nhuận lớn nhưng ngày càng giảm. Lợi 

nhuận mảng xây lắp năm 2018 có tăng 1,6% so với năm 2017 nhưng giảm 3,4% so với năm 2016 và giảm 12,9% so với năm 

2015. 
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PHẦN 3:  KẾ HOẠCH NĂM 2019 

1. Dự báo đặc điểm tình hình chung. 

- Thuận lợi:  

 Cách mạng công nghiệp nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ kéo theo sự đầu tư lớn của các nhà mạng viễn thông vào nền tảng 

dịch vụ số, công nghệ 5G tạo thuận lợi cho các chuyển dịch của Tổng công ty. 

- Khó khăn:  

 Hoạt động xây lắp hạ tầng viễn thông trong nước và nước ngoài tiếp tục suy giảm. 

 Chi phí cho công tác Vận hành khai thác của chủ đầu tư ngày càng giảm nên Tổng Công ty cần tiếp tục đổi mới 

phương pháp quản lý, tổ chức lại mô hình quản lý để tối ưu chi phí, đẩy mạnh các công tác tìm kiếm việc ngoài Viettel để đạt 

được mục tiêu tăng trưởng.  

2. Mục tiêu, định hướng phát triển của Tổng Công ty. 

2.1. Định hướng phát triển 

- Phát triển, mở rộng ngành nghề Vận hành khai thác: Đến năm 2020 thực hiện vận hành khai thác mạng lưới tại 5 thị trường 

mà Viettel đầu tư với chất lượng mạng lưới vượt trội so đối thủ liền kề tối thiểu 15%; Mở rộng vận hành khai thác ra mạng ngoài 

Viettel, mục tiêu ít nhất 1 khách hàng. 

- Cung cấp dịch vụ xây lắp hạ tầng đồng bộ, chuyên nghiệp với giá tốt nhất, chất lượng và tiến độ đảm bảo theo yêu cầu của 

Chủ đầu tư. 

- Trở thành nhà đầu tư hạ tầng cho thuê: Hạ tầng cho thuê lên 5.000 trạm BTS, 120 km cống bể ngầm vào năm 2020. 

- Cung cấp đồng bộ giải pháp xây lắp, tích hợp và vận hành hạ tầng thông minh (Bigdata, Iot). 

2.2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 

- Mở rộng vận hành khai thác ra 4 thị trường và ít nhất 1 mạng ngoài Viettel. 
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- Tập trung nguồn lực thực hiện các dự án đầu tư mới: Đầu tư hạ tầng cho thuê (Trạm viễn thông, Hệ thống cống bể, 

ngầm hóa; Hệ thống nguồn năng lượng cho trạm viễn thông; Hệ thống Das). Bên cạnh đẩy mạnh đầu tư vào Tài sản, CCDC 

để vận hành khai thác ở Việt Nam và các nước. 

- Triển khai các dịch vụ tích hợp giải pháp doanh nghiệp và phổ thông. 

- Thực hiện theo đúng quan điểm định hướng xây dựng Kế hoạch năm 2019, mục tiêu của Tổng Công ty sau khi ĐHĐCĐ 

thường niên 2019 thông qua 

2.3. Các chỉ tiêu SXKD chính năm 2019. 

Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2019: 

- Tổng doanh thu hợp nhất: 5.000 tỷ đồng tăng trưởng 16 % so với 2018. 

- Lợi nhuận trước thuế: 203,6 tỷ đồng, tăng 7,3 % so với năm 2018.  

- Lợi nhuận sau thuế: 158,2 tỷ đồng, tăng 7,7 % so với năm 2018. 

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 10% - 20%. 

 Với những thay đổi khó lường từ nền kinh tế, việc đặt ra những định hướng, mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất 

năm 2019 là đầy thách thức với Tổng công ty. Tuy nhiên HĐQT tin tưởng rằng, bằng định hướng chiến lược rõ ràng và những 

chương trình hành động cụ thể của HĐQT, bằng sự nổ lực, quyết tâm cao của Ban điều hành và toàn thể CBCNV, Tổng công 

ty Công trình Viettel sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được đại hội đồng cổ đông thông qua. 
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PHẦN 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN 

(Bản scan báo cáo đính kèm) 
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