
T.PDoANCOf 'Pfi. i ; NGQUAN EX)I C()NGHOAXAHQICHUNG11AVIFNAM 
TONG CO .- tM 4'; VIEflEL Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Ha N5i, ngày M tháng rnam 2021 

THÔNG BAO 
Thay di ni dung däng k) doanh nghip 

Kinh gui: 
- Uy ban Chüng khoán Nhâ nuâc; 
- Sâ Giao djch Chung khoán Ha Ni. 

Ngáy 27/05/202 1, Tang Cong ty c phân Cong trmnh Viettel nhn ducic Giy 
ch(rng nhn dAng k doanhnghip s6 0104753865, däng k thay di 1n thr 15 
ngày 24/05/2021 vâ Giy xác nhn v vic thay di ni dung cThng k doanh 
nghip s 167258/21 ngày 24/05/2021 do Phông däng k kinh doanh — S K 
hoach vã Du ti,r thành ph6 Ha NOi cap, chüng tôi trân trQng thông báo thu sau: 

- Ten t chcrc: TONG CONG TY CO PHAN CONG TRINH VIETTEL 

- Ma chCrng khoán: CTR 

- Dja chi: S6 1 Giang VAn Minh, Phumg Kim Ma, Quan Ba DInh, Thành 
pM Ha Ni, Via Nam. 

- Din thoai lien h: 086.208.1111 

- Website: congtrinhviettel.com.vn  
• A t •A I. Thay doi Giay chirng nhn dang ky doanh nghiçp 

1.  Thông tin trithc khi thay ddi:  

Nguñ dai  din theo phãp 1ut cüa cong ty 

HQ và ten: Pham DInh Tnthng Giâi tInh: Nam 

ChCrc danh: Tóng Giám d6c 

Sinh ngày: 02/06/1979 Dan tOc:  Kinh Qu6c tjch: Vit Nam 

Loai gi&y t pháp l cüa cá nhân: Chimg minh nhân dan 

S6 giy ti pháp 1 cUa Ca nhãn: 212074245 

Ngâ.y cp: 30/05/2011 Nai c&p: Cong an Quâng Ngâi 

Nai dng k hO khu thu?ing trci: Hem 519/42/4 dung Quang Trung, th 10, 
Phuông Nghia Chánh, Thành phó Quang NgAi, Tinh Quãng NgAi, Vit Nam. 

Ch hin tai: CAn hO 712, Tháp B, CT2, Khu do thj mài Trung VAn, 
Phumg Trung VAn, Qun Nam T Liem, Thành phó Ha NOi,  Via Nam. 
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2. Thông tin sau khi thay dii:  

Nguii dai  din theo pháp 1ut cüa cong ty 

HQ vã ten: Pham DInh Trung Giâi tInh: Nam 

Chirc danh: Tang Giám dc 

Sinh ngây: 02/06/1979 Dan tc: Kinh Quc ttch:  Vit Nam 

Loai giy ti pháp 1 cüa cá nhân: The can cuc cong dan 

S giytphap 1 cüa cánhân: 051079000759 

Ngày cap: 15/03/2021 Ni cap: 

Dja chi thung trü: TDP s 13, PhuOng Trung Van, Qun Nam Tir Liêm, 

Thành ph Ha Ni, Vit Nam. 

Da chi lien lac:  TDP s 13, Phuing Trung Van, Quan Nam Tü Liém, Thành 
ph Ha Ni, Vit Nam. 

3. L do thay di:  Cap nhat thông tin cüa Nguii di din theo pháp 1ut (thay 
di giy t? pháp 1). 

4. Ngav có hiêu lu'c:  27/05/202 1 

II. Giy xác nhn v vic thay dôi ni dung dang ky doanh nghip 
1. Thông tin tru'ó'c khi thay ddi: 

Ngành ngh kin/i doanli trithc k/u thay d6i: 86 ngành ng/ze 
2. Thông tin sau khi thay dii:  
Ngành ngIu kin/i doanh sau k/ui thay dói: 87 ngan/i ng/i 
Cth: 

- B sung 01 ngành nghè kinh doanh: ma nganh 8299. 

- Süa di chi ti& 02 ngành ngh kinh doanh: ma nganh: 7110, 4329. 

(Chi tiét theo Gidy xác nhán dInh kern,) 
3. Ngay có hiêu hrc:  27/05/2021.!. 

* Ta! lieu dfn/, kern: Dai diên to chirc 
Ngtthi üy quyn cong b thông tin 

Nguyn NgQc Anh 

- Giy chü'ng nhn dang k' doanh 
nghip thay dôi lan thr 15;,  
- Giây xác nhn thay doi ni dung 
dang k doanh nghip s 167258/2 1. 
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V vic thay di ni dung däng k doanh nghip 

II I 

SO KE HOCH vA DAU TU 
THAN}{ PHO HA NØI 

PHONG BANG K KINH DOANH 
Ha N5i, ngày 24 tháng 05 nám 2021 

CONG HOA XA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc Ip — Tn do — Hnh phüc 

s6: 

1'&4G CONG TY CONGJIIIJLtIIIJIJJJ 

Ebng.gk kinh doanh: Thành M Ha Nc5i 
—1 a chi tri sa7loa nhà Trung tam giao djch Cong ngh thwông xuyen Ha Nç5i -Khu 

lien cci V5C'hI C'ông, so 258 du'ông Vö GhI COng, Phw&ngXuan La, Qun Tây HO, 
Thành pliO Ha Ni, Vit Nam 

Din thoai: 024.3 7347512 Fax: 
Email: pdkkd_sokhdthanoi.gov.vn Website: 

www. hapi.gov. vn 
Xácnhn: 

Ten doanh nghip: TONG CONG TY cO PHAN CONG TRtNH VIET'IEL 
M s6 doanh nghip/Ma s6 thu: 0104753865 

Ba thông báo thay di ni dung dáng k doanh nghip dn Phông Bang k 
kinhdoanh. 

Thông tin cUa doanh nghip dà dirge cp nhat  vào H th6ng thông tin quôc gia ye 
däng k doanh nghip nhir sau: 

STT Ten ngành M ngành 
1 Sãnxutsãnphmchjulüa 2391 
2 San xut 4t lieu xay ding ttr dt set 2392 
3 San xut xi màng, vôi và thch cao 2394 
4 S xuât san phm ti'r ch&t khoang phi kim 1oi kháe chira dirge 

phân vào dâu 
2399 

5 Ehcst,thép 2431 
6 San xut các cu kin kim loai 2511 
7 Rèn, dsp, ep và can kim loai; luyn bOt  kim loai 2591 
8 Gia cong cci khI; xir 1 và trãng phU kim 1oi 2592 
9 San xut may vi tInh và thit bj ngoi vi cüa may vi tInh 2620 

10 San xut thit bj truyn thông 2630 
11 San xuAt day cap, sçii cap quang h9c 2731 
12 San xut day, cap diên và din t1r khác 2732 
13 San xut thit bj day dn din cac loai 2733 
14 Sra ehia thit bj din 3314 
15 Phád 4311 
16 Chukbjmtbâng 

(Tri'r hoat dOng  rà phá born mm, n6 mm) 
4312 

17 Lpdthth6ngdin 4321 

Chuyrn 

4753  
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STT Ten ngành Ma nganh 
18 Lâpdththngxâydrngkhac 

Chi tiêt: 
- Thi công, lap dt h th6ng phông cháy chüa cháy 
- LAp dt h thông thiét bj trong nganh xây dmg và xay dirng 
dan dicing nhu: Thang may, câu thang tir dung, Các loai cüa tir 
dng, H thông den chiêu sang, H thông hut bii, H thông am 
thanh, H thông pin mt trôi, cong trmnh din gió 

4329 

19 Hoãn thin cong trInh xây drng 4330 
20 Hot dng xây dirng chuyên diing khác 

Clii tiêt: Xây drng, lap d.t, slia cha, bão dirng ca s& ha tang 
viên thông 

4390(ChInh) 

21 Ban buôn may vi tInh, thi& bj ngoi vi va phn mm 4651 
22 Ban buôn thit bj và linh kin din tli, vin thông 4652 
23 Ban buôn may móc, thi& bj và pli ffing may khác 

Chi tiêt: Kinh doanh phixcmg tinphông cháy và chüa cháy 
4659 

24 Ban buôn 4t 1iu, thit bj 1p dt khác trong xay dimg 4663 
25 Ban lé d ngü kim, son, kInh va thi& bj 1.p dt khác trong xay 

dirng trong các ca hang chuyên doanh 
4752 

26 Vn tãi hang hOa bang dung bO 4933 
27 Hoat dung vin thông có day 6110 
28 float dông viên thông không day 6120 
29 Hot ng vin thOng khác 

Chi tiêt: Kiêm tra, kiêm soát chat hrcing mng và djch vi viên 
thông; 

6190 

30 Kinh doanh b.t dng san, quyn sli dmg d& thuc cliii so hüu, 
chü si'r ding hoc di thuê 
Chi tit: Kinh doanh bt dng sin 

6810 

31 Kimtravàphintichkthut 7120 
32 Sira chtta thi& bi lien lac 9512 
33 Khai thác và thu gom than cling 0510 
34 Khai thác và thu gom than non 0520 
35 Khaithácqungs&t 0710 
36 Khai thác qung kim loi khác không chlra st 0722 
37 Khai thác qung kim Ioai qul him 0730 
38 Khai thác da, cat, soi, dt set 0810 
39 Khai thác khoang hoá chit và khoãng phin bón 0891 
40 Khai thác và thu gom than bm 0892 
41 Khai thác mui 0893 
42 San xut d8 ung không cn, nuOc khoáng 1104 
43 San xut sAt, thép, gang 2410 
44 san xut be tong và các sin phm tr be tong, xi mäng và thch 

cao 
2395 

45 Sin xut kim loai màu và kim l°ai qu 2420 
46 Due kim Ioai màu 2432 
47 Xây dirng nhà d 0 4101 
48 Xây dmg nhà không d 0 4102 
49 Vn tii hang hOa yen bin va vin duong 5012 



STT Tn ngành MA ngãnh 
50 Vn tAi hang hOa dung thus' ni dja 5022 
51 Xây dirng cong trInh ththng s&t 4211 
52 Xây drng cong trinh dithng bO 4212 
53 KhobAivAli.rugiühànghoa 

(Trr kinh doanh bat dng san) 
5210 

5 Bc xp hang hóa 
(Thr bôc xp hang hóa tai  cãng hang khong) 

5224 

55 Xây dung cong trInh diên 4221 
56 Hoat dng djch vi h trcl khac lien quan dn vn tAi 

Dôi vài các ngành nghe kinh doanh có diêu kin, Doanh nghip 
chi kinh doanh khi cO dü dieu kiin theo quy djnh cüa pháp lust. 

5229 

57 Xây drng cong trInh cap, thoát rnr6c 4222 
58 Xây drng cong trinh vin thông, thông tin lien lac 4223 
59 Xây drng cOng trInh cOng Ich khác 4229 
60 Ban lê may vi tInh, thit bj ngoi vi, phn mm vA thMt bj vin 

thông trong các cüa hang chuyên doanh 
4741 

61 Xây dmg cong trinh thüy 4291 
62 Xây dmg cong trInh khai khoang 4292 
63 Ban lé thit bj nghe nh'm trong các cra hang chuyên doanh 4742 I 
64. Xây d%rng cong trinh ch bin, ch t?o 4293 
65 Ban lé d6 din gia d'çrng, giuôn, til, bàn, gh và d ni that 

tircrng tir, den và bO den din, do ding gia dInh khác chua duçc 
phân vào dAu trong các cira hang chuyên doanh 

4759 

66 Xut bàn ph.n mm 5820 
67 Xây drng cong trinh icy thut dan dmg khác 4299 
68 Lp trinh may vi tInh 6201 
69 Lp dt h thng cp, thoát rnrOc, h th6ng sirôi vA diu hoA 

không khI 
4322 

70 Cho thuê may móc, thit bj vA d dung hüu hinh khac không 
kern nF?,i  diêu khiên 
Chi tiet: Cho thuê cong trinh, may móc, thiet bj, ha tang viên 
thông, ha tang cOng ngh thông tin, ha tang ccr din, ha tang do 
th thông minh, ha tang khác 

7730 

71 Tu vn may vi tinh vA quãn trj h th6ng may vi tInh 6202 
72 Hot dng djch vi h trci khai khoáng lthác 0990 
73 Hot dng djch vi cong ngh thông tin vA djch viii khác lien 

quan den may vi tInh 
6209 

7L Hoat dng h trçx djch vi tAi chinh chua duçic phãn vào dâu 6619 
75 Hott dung kin trüc và tu v.n kj' thu.t có lien quan 

Chitiêt: 
- Tii van quàn l, khAo sat, thiêt kê, xay d%rng, giám sat, 1p d 
an, quán 1 dir an dâu tu 
- Tu v.n thiêt ké, tu van giám sat, tu van thârn djnh, tu van 
kiêm tra kim dnh ky thut ye phông cháy và chfta cháy 
- Tir van quãn 1, ti.r v.n thiêt kê, tu van giám sat thi cong cOng 
trInh din 

7110 

76 Chothuexecódngcci 7710 



STT Ten ngành M ngành 
77 Cung 1mg lao dng tm thi 7820 
78 Cung 1mg và quãn l ngun lao dng 7830 
79 Djch vi h thng bão dam an toàn 8020 
80 V sinh cong nghip và các cong trInh chuyên bit 8129 
81 Süa chfta thit bj nghe nh'm din tCr gia d%lng 9521 
82 Sra chfta thi& b, d dung gia dInh 9522 
83 Sa chtta may móc, thi& bj 

Chi tit: Bão dirOng, süa chüa phi.wng tin phông cháy chtta 
cháy 

3312 

84 Dai 1, môi giâi, du giá hang hóa 
(Loai trfr các hoat dng lien quan den dâu gia) 

4610 

85 Hot dng chuyên môn, khoa h9c và cong ngh khác chira thrqc 
phãn vào dâu 
Chi tit: Tir van chuyn giao cong ngh phông cháy và chüa 
cháy 

7490 

86Sãnxu tdjên  
Chi tit: 
- San xut và kinh doanh mua ban din nàng (tth truyên tâi và 
phân phôi din) 

3511 

87 
'phân 
Boat dng djch vii  h trçi kinh doanh khác con iai chua dixcc 

vào dâu 
Chi tiêt: Kinh doanh djch vii  thi.rong  mai  din tlr 

8299 

Noi nhn: 
-TONG CONG TY CO PHAN CONG 
TR1NH VIETFEL. Bja chI:S 1 Giang 
Vn Minh, Phuông Kim M, Qun Ba 
Dlnh, Thành ph8 Ha Ni, Vit Nam 

- Luu: Phm Hang Nhung  

TRING PHONG, 
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GL&Y CuING NHAN BANG KY DOANU NGHIP 
T6NGcÔNGTYcONGTR  CONG TY cO PHAN 
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Ngày:.LTd44..   

Chuyè'w  

Ma s6 doanh nghip: 0104753865 
Dáng kj lá'n ddu. ngày 09 tháng 06 nãm 2010 

k thay di ldn thi: 15, ngày 24 tháng 05 nám 2021 

1.Tên côngty 

Ten cong ty vi& bang ting Vit: TONG CONG TY CO PHAN CONG TRNH 
VIETTEL 

Ten cong ty vit bang ting rnthc ngoài: VIETTEL CONSTRUCTION JOINT STOCK 
CORPORATION 
Ten cong ty vit tat: VIETTEL CONSTRUCTION 

2. Oja chi trii s& chInh 

S I Giang Van Minh, Phithng Kim M, Quän Ba Dlnh, Thành pM Ha Ni, Vi4( 
Nam 

Diêñthoai: (04) 62751783 Fax: (04) 62751783 
Email: viettelxlct@viettel.com.vn Website: congtrinhviettel. corn. vn  
3. Vn diu I 

Vn diu l: 717.818.280.00O d811g. 
Bang chI: Bay tram mithi bay t,3 tam train mithi táni triu hai train tam 
mirni nghIn dong 

Mnh giá c6 ph.n: 1O.000d6ng 
Tóng s c phn: 71.78 1.828 
4. Ngtrôi di din theo phãp 1ut cüa cong ty 

* HQ và ten: PHM DtNH TRISONG GiOi tInh: Nam 
Ch(rc danh: Tng giám dc 
Sinh ngày: 02/06/19 79 Dan tOc:  Kinh Qu6c tjch: Vit Narn 
Loi giy t pháp I cüa Ca nhân: The can cuóc cong dan 
S giy t pháp l cüa cá nhân: 051079000759 
Ngày c&p: 15/03/2021 Nai cp: Cuc C'ánh sat Quán l,3 hành chInh ye trat 

twxahç5i 
Dja chi thi.thng trü: TDP s6 13, Phu&ng Trung Van, Qun Nam TI- Liêm, Thành pM 
Ha Nôi, VietNam 
Dja chi lien lac: TDP sO' 13, Plnt&ng Trung Van, Qun Nam Tit Liêm, Thành pM Ha 
N5i, VietNam 

TR!fNG PHONG 
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