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TJ TRINH BiI HQI BONG CO BONG 
Ye viçc bo sung nganh nghe kinh doanh va ban hanhBieu Ic, 

Quy chê ni b v quail trl,  Quy chê hoat  dng cüa HQi dông quãn trl 

KInh giri: Di hi dng c dong Tang Cong ty c phn Cong trInh Viettel. 

Hi dng quán trj kInh trinh Dai hOi dng c dông cüa Tang cong ty c 
phn Cong trhth Viettel phe duyt nOi  dung sau: 

I. B sung ngành ngh kinh doanh: 
D tip tic phát buy các diEm mnh dang có va hoàn thành si.'r mth d.t ra 

trong giai doan 2020 - 2025: "Thüc ddy cuc cách mgng cong nghip 4.0 dIn 
các doanh nghip, h5 gia dlnh", HQi dng quãn tn dE xut them các hoat dng 
kinh doanh mài sau: 

1. Kinh doanh san giao djch thwong mi din tz: 
- 14 do b sung: Xây dirng nEn tang dE d.y manh  kinh doanh djch viii 

Homecare thuc 1mb virc Van  hành khai thác; Dáp rng xu thE kinh doanh cüa 
thj trix?Yng, tan diing ngun hrc sn có dE thüc d.y vic tang tnróng kinh doanh 
theo dnh huang cüa Tng Cong ty. 

- Ma ngành b sung: Ma nganh 8299: Hot dng djch vi h tr ki 
doanh khác con lai  chua ducic phân vao dâu 

Chi tiEt: Kinh doanh djch viii thucing mai din tCr. 
2. Thi cOng, 1w vn thilt k 1w yIn giám sat liii cOng cong trinh nhà may 

din gió: 
- 14 do b sung: Mt rOng các boat dng kinh doanh lien quan dEn cong 

trInh nhà may din s dipg nng krng tái tao. 
- 

- Ma nganh bo sung: 7110, 4329. 
+ Md ngành 7110: Hoit d3ng kiln trác và 1w yIn Ic9 th uIt có lien quan 
Chi tiEt: 
- Ti.r v.n quãn 1, khão sat, thiEt kE, xây drng, giám sat, lap dir an, quãn i 

diránMuttx 
- Tu vn thiEt kE, tir v.n giám sat, ttr vn thm djnh, tu v.n kMm tra kiEm 

djnh k5 thuat yE phong cháy và cha cháy. 
- Tu vn quãn 1, tu v&n thiEt kE, ti.r v.n giám sat thi cong Cong trInh din. 
+ Md nganh 4329: LIp e4t h thông xây 4ng khdc 
Chi tiEt: 
- Thi công, 1p d.t h thEng phOng cháy chüa cháy 
- Lp dt h thEng thiEt bj trong ngành xay drng và xây dirng dan dung 

nhu: Thang may, cu thang tr dung, Các l°ai  ci.ra tir dQng, H thong den chiEu 
sang, H th6ng hut biii, H thEng am thanh, H thEng pin m.t tthi, cong trinh 
din gió. 
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II. Ban hành Diu 1, Quy ch ni b v quãn trj và Quy chê hot dng 

cüa Hi dlng quãn trl: 

Can cr Lut Chüng khoán ngày 26 thang 11 näm 2019; 

Can cir Lut Doanh nghip ngày 17 tháng 6 näm 2020; 

Can ccr Nghj djnh s6 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa 
ChInh phU quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cüa Lut Chrng khoán; 

Can cir Thông tu s6 116/2020/TT-BTC ngày 31 thang 12 nàm 2020 cüa B 
trixOng B Tài chInh huong dk mOt  s6 diu v quail trj cong ty áp dicing d6i vâi 
cOng ty dai  chñng  tai  Nghj djnh s6 15 5/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 nàm 
2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tit thi hành mt s6 diu cüa Lut ChIrng 
khoán. 

HOi dng quán trj T6ng Cong ty c phn Cong trInh Viettel d xut ban 

hành các van bãnthuQcthAm quyn phê duyt cüa HQi ding quãn trj nhu sau: 
1. Theu lç Tong Cong iy cop/ian Cong trinh Viettel: 
Bao gm 57 Diu theo Dir thão dInh kern tä trmnh nay. 

2. Quy c/il ni b v qudn trj T6ng Cong ty c6phn Cong trinh Viettel: 
Bao gm 06 Chirong, 21 Diu theo Dr thão dfnh kern t? trmnh nay. 

3. Quy chlhoiit dJng cãa H3i &ng qudn trj: 
Bao gm 08 Chirong, 35 Diu theo Dir thào dinh kern t?Y trinh nay. 

III. T chüc thijc hiên: 

Sau khi duçic Dai  hi dng c dong thung niên näm 2020 thông qu 

dng quãn tn Tng cong ty cO trách nhim ban hành Quy ch nOi  b v qu 
Quy ch hoat dng cUa HOi  dng quán trj vâ. quyt djnh, chi dao,  giárn sat vic 
Ban diu hãnh thrc hin các thu tiic thay di dang k kinh doanh cüa Tng cong 
ty vâi Co quan Nha nuàc có thm quyn, ban hãnh  Diu 1 và cong bó thông tin 
theo quy djnh. 

Kmnh trInh D.i hOi  xem xét và thông qua.// 
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