
PDoANcP—\iJANDcx GIUAMDAM 
Tc!cfrGTYCOFHANu'1NG1IRIMIVIE1]FL DtIc 14p - Tu do - Hnh phüc 

S: 09  /TB-VCC Ha N5i, ngày tháng c4Lnam 2022 

THÔNG BAO 
V ngày Clang k cui cüng tie thiyc hin quyn tham dr 

Dii hi clông cô dông thtring niên näm 2022 

KInh gii: C dông Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel. 

Ten T chi.'rc phát hành: Tong Cong ty c phn Cong trinh Viettel 

Ten giao djch: Tong Cong ty c phn Cong trInh Viettel 

Tri sO' chInh: S 1 Giang Van Minh, P. Kim Ma, Q.  Ba DInh, Ha NQi 

Diên tho?i: 086.208.1111 

Chñng tôi thông báo (tn Qu c dông ngày clang k cui cñng d 1p 

danh sách ngtrôi sr hfru cho chiing khoán sau: 
- Ten chüng khoán : C phiu Tng Cong ty C phtin Cong trInh Viettel 

- Ma chüng khoán CTR 

- Loti chüng khoán : C phiu ph thông 

- Mnh giá giao djch: 10.000 d1ng 

- San giao djch: HOSE 

- Ngaydängkcuicüng: 18/03/2022 

1. L do và mi1c dIch: 
Thrc hin quyn tham dr Dai  hi dng cèi Cong thuO'ng niên näm 2022. 

2. Ni dung ci the: 

Thyc hin quyn tham dir di hi t11ng Co dông 

- T 1 thirc hin: 01 c phiu - 01 quyn biêu quy&. 

- ThO'i gian thirc hin: Di,r kin tr ngày 20/04/2022 dn ngày 3 0/04/2022. 

- Dja dim thrc hin: Thông báo chi tit trong thu mäi. 

- Ni dung cuOc h9p: Thông qua các báo cáo, ni dung vã tO' trInh thue 

thm quyn cüa Di hi dng c Cong. 

(Thai gian, dja dim chInh tht'c theo T ài gi'ri dIn các cd dóng,).t 

Noinhmn: ç'O 1AM DOC 
- Nhi.r trén; 
- Luu: HDQT. AnhO3. 
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