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BAO CÁO 
CUA BAN KIEM SOAT YE KET QUA HOST BONG NAM 2020 

vA KE HOCH HOAT BONG NAM 2021 

KInh gii: Dai  hi dng C6 dông - Tng Cong ty c ph.n COng trInh Viettel 

Can c vao Lu.t Doanh nghip 59/2020/QH14 và các van bàn có lien quan; 
Can cir Dieu l to chuxc và hoat dng cUa Tong cong ty; 
Can cir Quy chê boat dng và chrc nang, nhim vi.i cüa Ban kiêm soát. 
Ban kiêm soát báo cáo Dai hOi dong cô dông thu6ng niên (DHDCD) ye kêt 

qua hot dng näm 2020 và ké hoach boat dng näm 2021 nhu sau: 

PHAN I: HOT BONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2020 

I. KET QUA HOT BQNG CUA BAN KIEM SOAT 
1. Bánh giá chung kt qua hot dng näm 2020 
a) To chfrc b*  may và diêu hành 

- Ban kiêm soát nhim k (2020-2025) duçic bô nhim theo Nghj quyêt so 
060602/NQ-VCC-DHDCD ngày 06/06/2020; có 03 thânh viên chuyen trách, CI1 
the nhu sau: 

MOt: Ong: Ngo Quang Tu - CCr nhân tà.i chInh - Trixâng ban 
Hai: Ong: Phm Hông Quân - Thac s5 kê toán - Kiêm soát viên 
Ba:,  Ba: Mai Thj Anh - Ccr nhân ké toán - Kiêm soát viên 
- TO chrc hop: 06 cuOc hop, noi dung chü yu lap, trin khai ké hoach, lam 

chuyên dê, phan công, giao dánh giá két qua thirc hin. 
- Diu hành: phãn công, giao nhim vi theo chuyen mOn, linh v%rc, chuyen 

dê; each lam phân tIch sâu, tim g6c vn de earth báo rCii ro và dO xuât giãi pháp. 
- Mc tiêu: giãm thiOu rüi r, hiu qua, man thu va thung ton Pháp 1ut. 

Hiü qüá: phát hiiivân dO nhath, phân tIch sâu, cãtih báo kjp thôi 
b) Ni dung kêt qua hot dng 

Thi1C hin dung chic näng, thim vii quy djnh trong Dieu l và Quy chO: 
- To chirc hop,  phân cong nhim vi cho tirng thành viên; isp, thong qua kO 

hoach hot dng gCii HDQT/BDH và xin kiên chi dao  tr Chü sâ hüu. 
- TriOn khai giám sat thirc hin theo Nghj quyOt cüa HDQT và Ban thOu 

hành: kOt qua kinh doanh, tài chInh, to chirc mô hInh, pháp l dâu tix và thrc 
hin tuãn thu pháp 1uQt. 

- Tham gia các cuc hp HDQT, báo cáo kOt qua, dO xuât kiên; kOt qua các 
kiOn dêu ducic cp quàn l ghi nhn, chi dao  thirc hin. 

- Thâm djrih Báo cáo tài chInh riOng, hqp nhât truâc và sau kiOm toán qu/6 
thang/nam nhäm dánh giá brc tranh kinh doanh, tài chInh thông qua các chi so 
hoat dng, hiu qua và tài chInh. 
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- Tham gia dong gop ' kin, sira di, b sung, ban hành mâi các dir thão quy 
chê, quy djnh cüa don vj; dê xuât các kiên phiic vi cong tác quãn trj quãn 1 
cong nçl, dir an. 

- To chirc giám sat 05 chuyên dé: (1) mua sam, ho so'pháp l 4ra chQn nhà 
thãu, nghim thu quyêt toán,..),' (2) Quán l,,i cong ncr phái thu và phái trá; (3,) 
Hoàn cong cac dir an dáu Eu' thuc hz tang cho thuê; (4,) thanh toán chi phi dôi 
vo'i cac hcip dông Co giá tn thanh toán lan tir 20 tniçu dông, (5,) quán lj hang 
tOn kho. 

- To chxc di kiêm tra tmnh hInh kinh doanh, tâi chinh ti 06 don vj tinh/tp. 
- Giám sat hoat dng cong bô thông tin và các hcp dng vâi các ben lien 

quan và di thrc tê tai  các Chi nhánh Viettel tinhltp cüng Ban TGD. 
- Nang cao hoat dng phân tIch chuyên sâu: quán trj tài chInh, rüi ro; thám 

djnh báo cáo tài chinh va dáu Eu' dt án, tim hiêu pháp lut hicn hành. 
2. Dánh gid kêt qud Jzot d3ng cüa cdc thànlz viên trong Ban kiêm soát 

Ca s dánh giá: Ké hoach vâ phàn cong nhim vi, dánh giá thu sau: 
a) LJông chL Ngo Quang Tu - Trixâng ban kiêm soát: 

+ Thirc hin tot cong vic cüa Trixó'ng ban theo Quy ché ho.t dOng cüa Ban 
kiêm soát; 

+ Xây drng và diêu hành thrc hin kê hoach 11am, qu, thang cUa Ban kim 
soát; 

+ Phân cong giao vic, dánh giá hoàn thành cOng vic cüa trng thành viên; 
+ Giám sat hoat dng cüa HDQT/BDH; thâm djnh báo cáo tâi chInh truâc và 

sau kiOm toán; tham gia cac cuOc hçp cüa HDQT, cac cuic hçp cüa BDH 
Thang/Qu/Nam. 

+ Chü tn và kêt 1un các ni dung giám sat: Hoat dng kinh doanh, tài chInh, 
dâu tir mua sam; tInh hiu 1c, tuan thu quy djnh và h thông quán tn thi ro; 

+ To chirc giárn sat chuyên d: Du tu', mua sam thztO'ng xuyên, cOng n; 
tgi khôi co' quan Tong cong ty và chi nhánh /cjY thuat tinh/Tp. 

Hai là dông ch( Pham Hông Quân — Thành viên Ban kiêm soát 
+ Giám sat chi tiêt vic thirc hin các ni dung nghj quyêt cüa DHDCD. 
+ Thâm djnh Báo cáo tài chInh cong ty Me và hp nhâtnhu: cc sO' dil' lieu, 

Ca sO' pháp l3 1p báo cáo; dánh giá thc khde, bic tranh tài chinh; h thông 
quán En rzi ro.... 

+ Giárn sat tuân thU quy. djnh cUa Pháp 1u.t và Tong Cong ty; giám sat các 
chuyën dê: dir an dâu tu' hq tang cho thuê; cong tác quán l cong ncr,' giám sat 
thirc hiçn theo Uy quyên thuc thám quyên. 

Ba là ctông c/il: Mai Thj Anh — Thành viên ban kiêm soát 
+ Giám sat chi tiêt vic thrc hin cac ni dung nghj quyêt cUa HDQT. 
+ Giám sat tInh hmnh tài chInh: dánhgiá cong tác quãn 1 Cong nçi phái thu, 

phãi trã; cong ncr 4t tu, hang hóa hang ton kho toàn Tong cong ty. 
+ Giám sat vic tuân thU. 
+ Giám sat ban hành van bàn, hoat dOng du tu, mua sm cUa T6ng cong ty. 

* Ddnlz giá kêt qua cliung: các thành viên thU dng trong cong vic, hoat 
dng có nhiêu kiên dong gop cho HDQT/BDH trong các cuc h9p, hoàn thành 
tot nhim vi duçrc phân cong. 
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3. Hin clii: mOt S6 linh vijc chi.ra thirc hin giám sat phân tich sâu: Mo hInh t6 
cht'rc, lao dOng tiên hang, cong tác quân 1 tài san, chi phi khoán, do do chtra 
phát huy &rcic ixu the trong hoat dng. 
4. Thà lao, chiphihoçit dng cüa Ban kiêm soát 

Chi trã, nhQn thu lao cUa Ban kiêm soát ducic thjc hin dung djnh mirc dâ 
&rgc DHDCD thông qua nAm 2020: 2,09 t dông. 
II. BAO CAO KET QUA GIAM SAT 
1. Kt qua giám sat tInh hinh hot dng cüa Tong cong ty 

- TOng cong ty dà thirc hin hoàn thành tot cac chi tiêu theo dung Nghj 
quyêt cüa DHDCD näm 2020 và chiên luqc giai doan (2018-2020), dam bão toe 
dO tang tnthng hai con so bn vüng va bâo toàn von; tong doanh thu tang 106% 
so vâi kê hoach, tang 24% so vâi näm 2019; lqi nhun sau thuê tAng 38% so vâi 
kê hoach và tAng 45% so vâi nAm 2019; dông tin rông tAng 54% so vOi näm 
2019, thu nhp bInh quânIngixii tang tix 21,9 triu len 25,5 triu dong/thang và 
tang 107% ké hoach và tang 16,9% so vâi nAm 2019. 

- Duy tn rnirc tAng tni.râng ngà.nh ngh truyên th6ng t6t, dc bit các ngành 
nghê mâi, có tôc dO tAng truâng doanh thu cao: linh virc Giái phap tIch hQp 
1.225 dng 213%/näm 2019 và tang 267%/Kê hoxch 333 dong, lmh vyc 
ddu tie hq tang cho thuê các de an mang iqi doanh thu tang so vái 2019 là 57 
dông tang 65 7%. Ban diêu hành dâ dc bit chit tr9ng cong tác chuyên dôi disa so 
hóa vào trong các linh vrc quãn 1. 

- Cong tác diêu hành: Tong giárn doe Uy cjuyên, phãn cong thim vii chi tiêt 
theo linh vrc chit trI, phii trách the dâu môi khôi Ca quan và dan vi Chi nhánh k5 
thut Tinh/tp. 

- Chiên 1uc giai do?n (202 1-2025), Tong côn ty dA xay dijng Tam nh'm — 
Six mnh - mic tiêu c the cho trng giai don: vâi tam nh'm tth thành nhà dâu tix, 
4n hânh, cung cap cong trinh thông minh, hiu qua cao nhât; sir mnh thCic day 
cách mng cOng nghip 4.0 den doanh nghip và hO gia dinh; mvc  tiêu trô thành 
nhà d.0 tu va cho thuê ha tang lan hang du trong nuâc, mô rOng cung cap djch 
vi xay dirng, 4n hành khai thác ngoài Tp doàn và nuàc ngoài, phát triên giãi 
phápnanghxcing sach,  ca din thông minh. 

- Cong tác diêu hành và quãn tn riti ro: Ban TGE) da xay di,rng quy che va h 
thông quãn tn riti ro vth 03 tuyên phông v; dua h thông cãi tien quy trinh Lean 
six sigma; h thông ISO 31000 ye quãn trj riti ro vâ h thông BI&DW phan tIch 
diêu hành. 

- TTng dxng cong ngh cao toãn trInh vào hot dOng kinh doanh trong do 
cong tác chuyên doi so duçc tnt tiên viii kêt qua dat  tir 2,1 len 3,2/5 diem nAm 
2020; dào tao  chuyên mon nghip vi cho 68.000 luct CBNV, 29 can bO quãn 1 
nguôn Giám dôc chi nhAnh k thut và 423 Giám dôc cvm  huyn; chat luqng cAn 
bO quân l duc nâng cao cã ye chat và lugng tai  các tuyên cap ca s&. 
2. Giám sat hot dng cüa HOi  d6ng quãn trj/Ban diu hành 

a. Hoat i3ng cüa HDQT nhu sau: 
+ To chirc các cuOc h9p djnh kr thAnh phântham d day dit; diêu hành các 

cuOc h9p tp trung yao cac nOi  dung chit yêu: kê hoach, chiên lugc SXKD, mô 
hinh to chirc, ca chê chinh sách, dâu tu di,r An, phát hành Esop,. . . các thãnh viên 
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tham dir du có ' kin phát bi&u, kt qua: ban hành 35 van ban (25 Ngh/ quyêt, 
09 Quyet djnh và 01 van ban khác thu3c thâm quyen); cong hO thông tin theo 
quy djnh pháp lut và Uj ban chthig khoán, 

+ To chirc thành cong cuOc h9p DHDCD thuàng niên duçc 100% cô dông 
tham d%r biêu quyêt và tan thành; 

+ Hoat dng tuân thu Nghj quyt, Diêu l, QUy chê, dam nhim tot vai trô 
vâi tix each là ngui dai  din von, Iuôn dam bão tot igi Ich cUa Tong cong ty và 
cô dong. 

b. Hort t3ng cüa Ban diu hànli: 
+ Triên khai hoàn thành tot nhiêm viii theo dung Nghj quyêt DHDCD và kê 

hoachkinhdoanhnäm2020. 
+ Diêu hành cac cuc h nghiem the, Ban TGD lang nghe kiên dê xuât 

tim nguyen nhân gc van dé ton tai,  dua ra giài pháp khäc phic nhàm tuân thu 
và thixgng ton pháp lut. 

± lfng dung so hóa vào các lTnh vrc quãn I thông qua ho.t dng chuyên 
dôi sO, miic tiêu nang cao näng suát lao dng, giãm thi gian, tang hiu qua, 
nhàm dáp üng vâi chiên huge phát triên. 

+ No lire, dt phá trong diêu hành: du'a các san phâm djch vy, nganh nghe 
ma! vào hoqt dc5ng kinh doanh, tO! wu chi ph4 day mçznh hoQt d5ng dáu tw hg 
tang cho thuê va din näng lup'ng sgch, quán l3 dOng tiên,... myc tiêu hoàn 
thành các chi tiêu san xuát kinh doanh. 

+ Tuy nhiên, linh vrc mâi du tir ha th.ng cho thue trin khai con chm, 
chua dat kê hoach, do vy doanh thu chi dat  65,3/150,9 tS'  dông 43,2% so vâi 
ke hoach. 

c. Gidm sat hoçrt dng cong b6 thông tin 
Näm 2020, Tong cong ty dã thrc hien cong bo 48 thông tin theo quy djnh 

cha pháp lut, không vi phm nghia vii cong bô thông tin theo quy djnh tai 
Thông tu so 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 cha B Tài chInh. 
3. Kêt qua giám sdtNghj quylt cáa DHDcI thithng niên 2020 

- Hoàn thành tot các chi tiêu san xuât kinh doanh theo Nghj quyêt. 
Von diew ie nam 2020sau khitãng là:717.818.280.000d'- 71 .781.828 co 

phiêu, trong do, trà: 
+ CO thrc bang CO phiêu: 9.7 10.616 cô phiêu 16% và phát hành cO phiêu 

uu dài Esop 1.373.703 cô, tang len 71.781.828 cô phiêu (MG 10.000dJcô phieu). 
A 'S 0 + Tra bang tien cua nam 2019 gia trl 10/o trong nam 2020 60,6 ty dong. 

- Phân phôi Igi thun và trIch 1p các qu theo dung Nghj quyêt. 
4. Kêt qua thâm djnh báo cáo tài chInh và kêt qua kinh doanh 2020 
4.1. Cong tác llp va kiêmtoán bdo cáo là! chInh 
a. Ve viçc thyv hiçn che dQ ke toan va bao cao tai chinh 

- Báo cáo tài chInh näm 2020 ducc 1p trên ca sr lisa chçn chInh sách ké 
toán phü hgp, ap diing các ehInh sách nay mOt  each nhât quán, thirrc hin các 
dánh giá và uóc tInh mOt  each hgp l, tuân thu pháp lu.t và các quy djnh cha 
Chuân mvc  kê toán và Ché do ké toán Viêt Nam. 

- Báo cáo tài chInh riêng và hqp nhât näm 2020 dirge kiêm toán bâi Cong 
ty TNHH Hang kiêm toán AASC "là dan vj nàm trong danh sách dwçrc thông 



qua tçii cuc hQp DHDCD nám 2020 ", báo cáo ducic chAp nhn toan ph.n va có 
" kien phãn ánh trung thrc va hçp 1 trên các khIa canh  tr9ng yêu và duçc cong 
bô thông tin theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành. 
b. Vê kiêm toán báo cáo tài chInh 

Kim toán viên dA dua ra kien trong báo cáo tài chInh hçip nhât phãn ánh 
trung thirc và hçp 1 trên cac khIa cnh trçng yêu ye tInh birth tâi chInh cüa 
Tong cong ty tai  ngày3 1/12/2020 cting nhu kêt qua hoat dQng kinh doanh Va 
tInh hInh km chuyên tiên t trong nàm tài chInh két thüc cüng ngày. Kêt qua phU 
hcip vri quy djnh cUa pháp luat Vit Nam va cac quy djnh pháp 1 có lien quan 
den vic 1p va trInh bay Báo cáo tài chInh hcip nhât. 
4.2. flnh hInh kin Ii doanh và tài chInh cáa Tang cong ty tçzi ngày 31/12/2020 
4.2.1 Kêt qua kinh doanh thy'c hin theo Nghj Quyet cza DHDCD 

A 
BVT: Triçu dong./. 

rr NQI DUNG Til 2020 KH 2020 TH 2019 
CL TH 2020-KH 2020 CL TH 2020-Tn 2019 

+1•- % +1- 

1 Tôngdoanhthu 6380370 6000000 5140660 380370 6.3% 1239710 24.1% 

2 Chiphi 6035 266 5762000 4900954 273 266 4.7% 1134312 23.1% 

3 Loinhunthicthu 345 104 254000 239706 91104 35.9% 105398 44.0% 

4 Iinhunsauthu 274174 199000 188955 75174 37.8% 85219 45.1% 
5 Vn cliii st hfru 1 060 862 867 063 193 800 22.4% 

6 T&ig tâi sn 3879 102 2 443 638 1 435 464 58.7% 

- HBQT/BDH thuc hiên tot các chi tiêu so vOi k hoach và näm 2019: 
+ Doanh thu dat  6.3 80 t dOng, wot 380 t dông 6,3% so vói nghj quyêt và 

1.239t'dông—'tng24,1%sovOinm2O19. 
+ Lçii nhi4n truâc thue dat  345 t dông, tang 91 t tang 35,9% so vâi 

nghj quyêt, tAng 105 t' dng täng44,O% so vâi nAm 2019; 
+ Lcii nhun sau thuê dat  274 t dOng, thng 75 t' dông thng 37,7% so vài nghj 

quyêt,thng85 t'dôngthng45,1%sovàinm2019; 
+ Dc bit Von chü s?r httu l.n dâu tiên dt hn 1.060,8 t dông, tAng manh 

+ Tong tài san dt 3.879 t dOng, tAng 1.435,4 t' dong tAng 58,7% so vâi 
nAm 2019. 

4.2.2. TInh hInh tài chInh cza TCT tgi th&i dièm 31/12/2 02 0 
DVT: Triu dng./. 
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Kêt qua hoat dng kinh doanh va tinh hmnh tâi chmnh cüa Tong cong ty näm 
2020 dam bão tang tnthng và on djnh, xu huóng phát triên tot: 

+ EBITDA näm 2020 4t 429 t' dông tang 145 t dong tang 51% so vâi 
näm 2019, 

+ Dông tiên rông dt 358 t' dông tang 125 t dông--thng 54% so vâi nam 
2019, 

+ T suit lçii nhun tn.râc thu/doanh thu tang nhanh: 15% so vâi näm 2019 
tang tr 4,7% nam 2019 len 5,4% näm 2020, 

+ (ROE) Lai thun sau thuê/VCSH: 28,4% tang 24% so vâi nAm 2019 
(23%); 

+ (ROA) Lçii nhun sau thu&T6ng TS: 8,67% tang 9% so vâi nàm 2019 
(7,93%). 
5. Dánh giá siy ph6i hqp gifra BKS vói HDQTIBDH và DHDCD 

- GiIia hai k DHDCD thuô'ng niên 2020-202 1, Tong cong ty dam bão 
nguon cung cap thông tin; cong tác phôi hcip giiia HDQT/BDH vn dam bão 
nguyen tAc VI Içi Ich hçip pháp cüa Tong cong ty và cüa cô dông theo quy djnh 
cüa Pháp 1ut, Diéu 1 và quy chê hoat dng. 

- Tron qua trInh ho$ dng, Ban kiêrn soát không nh.n duçic dcm thu yu 
câu hay khiêu nai  cüa Co dong hoc nhOm cô dông có t 1 quy djnh theo Diêu 1 
cüa Tong cong ty và quy djnh cüa Pháp 1ut. 
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PHAN II: KE IlOACH HOiT BQNG 2021 

1. Muc lieu k hoach 
- Giám sat toàn bQ mçi hoat dong san xuât kinh doanh cüa Tong Cong ty; 
- Giám sat thirc hiên NQ DHDCD và vic chap hành quy djnh pháp 1u.t; 
- Dánh giá h thông Quán trj rüi ro thông qua các tuyên phOng ye; 
- Giám sat chuyn sau theo chuyên dê, tim ban chat van de, ra kiên nghj. 

2. Kê hoch hot dng 
1) Thirc hien giám sat theo kê hoach dã thông qua theo quy dnh cUa pháp luat. 
2) Giám sat các nOi  dung, kiên nghi ciia kiêm toan diQc 1p trong báo cáo tài chinh. 
3) Giám sat theo chuyên dê: Tài chInh, dáu tu, mua sam, ca ché khoán. 
4,) Tham djnh báo cáo tài chfnh qu/bán niên/nArn, trixâc và sau kiêm toán. 
5,) Giám sat viec cong bo thông tin djnh k' và bat thung theo quy djnh. 
6) Kiêm tra cac dê xuât tfr phIa cac co dông tâi Ban kiêm soát (nêu co). 

7) Giám sat thirc hien Nghj quyêt cña DHDCD vci HDQT/BDH. 
8) Giám sat khäc ph%ic các két lun thanh kiêm tra va các cong viec khac. 

PHAN III. KIEN NGHj BE XUAT 

D cong tác diu hành hoat dOng có hieu qua cao, Ban kim soát có mOt  s 
kin nghj dôivâi HDQT/BDH thu sau: 

Tht nhát: Day manh hoat dng s hóa vào trong mçi 11th virc quãn l nhu: 
phân tich dU lieu, dôi soát tir dOng, k5' dôi chiêu cOng n dien t, quán 1 tài san. 

Thi ha!: Day math  boat dng quãn trj rüi ro thông qua các chôt phông ye, 
dong thai to chirc dáth giá hieu qua cüa b may. 

Trên day là báo cáo cüa Ban kiêm soát trInh Dai hOi dông cô dong thung 
nin näm 2021. Ban kiêm soát xin chân thành cam on HDQT/BDH Tong Cong 
ty d tao  diêu kien tot e Ban Kim soát hoàn thàth nhiem vw 

KIth trInh./. 


