
,i üy q 
TONG CONG TV 

COPHAN 
CONG TRI 

VIE L 

Zn to chüc 
ng bô thông tin 

n Ng9c Anh 

TONG CONG TY CO PHAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIFT NAM 
CONG TRINU VIETTEL Dc 1p - Tir do - Hnh phüc  

S: O  /CBTT-VCC Ha N3i, ngàyolJJháng  näm 2022 

CONG BO THONG TIN 
TREN CONG THONG TIN DIN TU' CUA UY BAN CHUNG KHOAN 

NHA NIJ%C vA SGDCK TP.HCM 

KInh giri: 

- Uy ban Chrng khoán Nhà nu'Oc; 
- Sâ Giao djch chxng khoán TP.HCM. 

Ten t chirc: TONG CONG TY cO PHAN CONG TRINH VIETTEL 

Ma chüng khoán: CTR 

Da chi trii sâ chInh: S 1 Giang Van Minh, Kim M, Ba DInh, Ha Ni 

- Dinthoai: 086.208.1111 

NgiRii thirc hin cong b thông tin: Nguyn Ng9c Anh 

Chirc vv: Ngiii ducic Uy quyn cong b thông tin 

Loi thông tin cOng b: I 1djnh kS' bAt thiing LI  24h  LI theo yêu câu 

Ni dung thông tin cong bô: 

Biên bàn và Nghj quy& Dai  hi dng c dông thi.rmg niên näm 2022. 

Thông tin nay cia duçic cong b trên trang thông tin din tcr cüa cong ty vào 

ngày 22/04/2022 tti du?mg dan: https.i/viettelconstruction.com.vn/quan-he-co-

dong/dai-hoi-dong-co-dong/.  

TOi cam k& các thông tin cong b trên day là dung sir that và hoàn toàn chju 

trách nhim truOc pháp lut v nOi  dung các thông tin cia cOng bô.I. 

Nii nhân: 
- Nhtrtrën; 
- Liru: TKHDQT. AnhO3. 

Tài lieu tlinh kern: 
- BB s 12/BB-DHDCD; 
- NQ s 13/NQ-DHDCD. 



CONG HOA xA HQI cHUNGHIA VIETNAM 
TONG CONG TY CP CONG TR1NH VIETFEL Bc Ip — T' do — Hnh phñc 

S& 12/BB-VCC Ha Ni, ngây 22 thOng 04 nOm 2022 

BIEN BAN HQP BA! HQI BONG CO BONG THU'ONG NIEN NAM 2021 
TONG CONG TY CO  PHAN CONG TRINH VIETTEL 

Do',, vj: Tdng Cong iy cdphn Cong trInh Viettel 
Giy dáng kj kin/i doanh s6: 0104753865 do SO' Kê hoqch và Ddu tu' TP Ha 
Ni cdp ngày 09/06/2010 và dãng kj thay ddi ldn thz 16 tgi ngOy 02/08/2021. 
Try sO' chin!,: So'] Giang Van Minh, Kim Ma, Ba Dlnh, Ha Nç5i 

Vào hi 09h00 horn nay, ngày 22 tháng 04 näm 2022, tii Hi tnthng tang 
15 tôa nhã Viettel, s 1 Giang Van Minh, Phuing Kim M, Qun Ba DInh, 
Thành ph Ha Ni, Tang Cong ty c phn Cong trInh Viettel d t chUc hop  Di 
hi dng c dong thung niên näm 2022. 

Din bin và nOi  dung Di hOi  nhu sau: 
A. KHAI MAC BAI HOI.  

1. Ong Lê Trng Cuong — Dn chtrcing trInh dà giOi thiu dai  biu v dr Di 
hOi. Dii biu gm có: 

• Di biu di din Cong ty mc - C dông Tp doàn Cong nghip - Vin 
thông Quân dci: 

- Ong Ba Nghiêm Phuong Nhi Truâng ban Du tu Tài ChInh - Tp doàn 
COng nghip — Vin thông Quân dci. 

- Ong D M?nh  Hung — Chü tjch Cong ty — COng ty TNHH Cong ty TNHH 
nhà nuâc mt thành viên Throng mi và xut nhp khu Viettel. 

• Di din don vj kim toán báo cáo tài chInh: Cong ty TNHH Hang kim 
toán AASC. 

• Di din Hi dng Quán tn, Ban kim soát, Ban diu hành, các k.hách mi 
Phông, Trung tam trirc thuc cüa Tang Cong ty. 

• Các Qu vj c dông cüa Tng Cong ty. 
2. Di hi dã nghe ông Ong Nguyn Thanh Tun - dti din Ban thm tra tix 

cách c dOng dcc Báo cáo thm tra tu cách c dOng tharn di Dii hi. Ni dung 
báo cáo nhu sau: 

Tng s c phn Co quyn biu quyt cüa Tong cong ty là 92.923.873 cO 
phn. 

Tang s c dOng vâ nguôi d?i  din di.rçic üy quyn cUa cë dOng có mt ti 
Dti hi ti thii dim khai mc là: 95 c dong, dii din 67.761.887 c ph.n cO 
quyn biu quyt; chirn 72,92% tng s c phn có quyn biu quy& cüa Tang 
Cong ty. 
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Theo quy djnh tti Diu l, cuc hop Di hi dng c dong duqc tin hành khi 
Co s c dông dçr hop di din It nht 50% thng s c phân có quyn biêu quyêt 
cUa Tng Cong ty. Nhu v.y, Di hi dng c dông thuông niên näm 2022 cüa 
Tong Cong ty c phn Cong trInh Viettel dã dñ diu kin d tin hành. 
3. Dii hi âà biu quy& và nht trI thông qua s luqng và thành phn Doàn 

Chü tjch vâi t l biu quyt 100 %. Doàn Chü tjch gm: 
- Ong Phm DInh Truông - Chü ta!Chi.i tjch doàn 
- Ong BUi Th Hung - Thânh viên 
- Ong Büi Duy Báo - Thânh viên 

4. Di hi dà biu quyt và nht trI thông qua s liicing và thành viên Ban 
Thur k, Ban kim phiu vi t9 1 biu quy& 100 %, cii th: 

• Baiz Thwkfi: 
Ong Pham Hng Quan - Truâng ban 
Ong Nguyn Xuân Thành - Thành viên 

• Ban Kk4npliilu: 
- Ong: Nguyn Thanh TuAn - Tn.thng Ban 
- Ba: Nguyn Ngoc Anh - Thành viên 
- Ong Lê Dirc Thjnh - Thãnh viën 
- Ba: Doàn Thi Thanh - Thành viên 
- Ba: D Thj Huyn Trang - Thành viên 

5. Dii hi dà bik quyt và nht tn thông qua Chuong trInh Dai  hi, Quy 
ch lam vic cña Dji hi vOi t' l biu quyt là 100 % thng s c ph.n có quyn 
biu quy& cO mt tai  Di hi. 

B. NOT DUNG BA! HO!.  
I. Trl,ili bàp các Báo cáo, to trmnh dwo'c trinh bay tai Dai hôi.  
1. Ong Büi Th Hung — Thành viên HDQT kiêm Phó Tng Giám d& Tong 

Cong ty thay mt HDQT trInh bay các ni dung: 
- Báo cáo cüa HDQT v kt qua hoat dng 2021, djnh huâng näm 2022; 
- Ti trInh v vic thông qua mirc thu lao cho thành vien HDQT và BKS 

näm 2020 và d xuAt mi'rc thu lao cho thành viên HDQT và BKS näm 2022; 
- Ta trInh sra di, b sung ngành ngh kinh doanh; 
- T trInh v vic sira di Diu 1 Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel, 

quy ch quân trj ni b. 
2. Ong Pham DInh Tnrang — Thành viên HDQT kiêm Tng Giám doe Tong 

Cong ty trInh bay: 
- Báo cáo cüa Ban diu hành v két qua hoat dng kinh doanh nàm 2021 và 

k hoach kinh doanh näm 2022; 
- T trinh cüa HDQT v chap thun H?p  dng, giao djch vâi Tp doãn 

Cong nghip — Vin thông Quân dci. 
3. Ong Büi Duy Báo — K toán trtthng Tng Cong ty trInh bay t tnInh: 
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- T? trinh cUa Hi dng quán trj v vic thông qua Báo cáo tài chinh d 
ducc kim toán nãm 2021; 

- T trInh cüa HDQT v phucing an phân phi lcii nhuan vã trIch l.p các 
qu nàm 2021. 

4. Ong Ngô Quang Tu - Truâng Ban Kim soát trInh bay: 
- Báo cáo cüa Ban kim soát tai  DHDCD thixrng niên näm 2022; 
- Ti trInh 1ira chQn don vj kim toán Báo cáo tài chInh nàm 2022; 
5. Pham DInh Trtthng — Thành viên HDQT kiêm Tng Giám d& Ttng 

Cong ty trInh bay to trInh min thim và bu thãnh viên HDQT cho thOi gian 
con lai nhiêm k5' 2020-2025. 

II. Tháo luân các vdn d Iii uôc nôi dunj' Dai hi 
1. Tom tat các kin phát biu thão 1un cüa c dOng: 
- C dông: Büi Xuãn Hung 
Câu hOi: K hoach nAm 2023 du kin du tu bao nhiêu tr?m BTS? 
Doàn Chü tic!, giãi dáp tlzdc mdc cüa cô dông: 
K hoach nám 2022 thrc hin ducic 2.500 tram BTS, di kin du tu 2.500 

trtm BTS mi näm dn näm 2025. Ngoài ra, Cong ty së du tu them h thong 
cap quang cho thuC. 

- C dông: Minh
TON 

Câu hOi 1: Mãng xay dirng thI Cong ty se thi cong EPC hay chIa khóa trao 
tay hoc hInh thüc não? cOi 

Câu hOi 2: Vói vic that chat vn cho máng Bat dng san thI có ánh h.thng 
dn k hoach phát trin máng xay dirng trong tuong lai? 

CAu hOi 3: Cong ty cO djnh s diing them thau phii cho máng nay không? 
Doàn c/ia tic!, Ira lài: 
Câu hOi 1: Cong ty dü näng 1irc d lam turnkey, ngoài ra Cong ty së h trçY 

mãng thu tic pháp l cho linh vçrc xây dirng. V B2B, nàm 2022 Cong ty ngoài 
thirc hin xây thô sê lam hoán thành va cung cap giãi pháp tIch hap. 

Câh hOi 2: Máng xây dirng a Via Nam dr kin tang twang mi närn 7% do 
vy quy mô thj truOng rat iOn. Cong ty së tp trung vào thj truOng xây dirng 
nguOi dan và xay dirng cho doanh nghip. Doanh thu xây dirng dir kin mi näm 
tang 70% dn näm 2022 

Câu hOi 3: Cong ty tp trung thirc hin vào phn c& lOi, các hoat dng don 
giãn së thuê thu phii theo tiêu chuan chat lu'ng cüa Cong ty. 

- C dông: Hoàng Anh Tn 
Câu hOi 1: Cong ty cp nht tin d dr an d&u tu trV sO Tng Cong ty? 
Câu hOi 2: Cong ty lam th nao di phó vOi vic leo thang giá nguyen vt 

lieu du vào? 
Doàn chü tic!, Ira liii: 
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Câu hOi 1: COng ty sê mua tài san hInh thành trong tuong lai (Co d.t và xay 
drng tôa nhà), dir kin cui näm 2024 së hoàn thành. 

Câu hOi 2: Cong ty cO chui nhà cung 'ing vOi quy mô lan, ci1ng vài vic 
dua ra dir doán giá vat lieu sê giñp Cong ty kim soát du?c giá dAu vào. 

- C ctong: Nguyn IXuc Quang 
Câu hOi 1: Biën 1çi nhuan mãng ht thng cho thuê hin tai  rAt t6t, vic lam 

phát giá nguyen vat lieu có ânh hi.rang dn biên igi nhuan mãng nay khong? 
Câu hOi 2: Tim näng tang truâng mãng JOT, 5G? 
Doàn cli a tic/i trá lô'i: 
Câu hôi 1: K hoch dà có tir du näm d Cong ty tinh toán giá và mua sAm 

nguyen vat lieu, giãm thiAu vic biAn dng giá dAu vào. Do vy biên 1i nhuan 
s duçyc dam bão. 

Câu hOi 2: Các nba mng së dAu tu manh  vào 5G day là c hi ion cho phát 
trin cüa Cong ty. Cong ty dã chuAn bj chin luc, con ngu&i, vn và cong ci 
don du si.r büng n cüa mãng lOT, 5G. 

- Cdông:Hào 
Câu hOi: K hoach lcii nhuân nàm 2022 hoi khiêm thn? 

Doàn clzü tjch Ira là'!: 
K hoach igi nhuan 517 t' là hoàn thành chin krcic 5 näm. Biên igi nhuan 

cüa Cong ty khoãng 5% nên vOi k hoach doanh thu 8.500 t' thI lçii nhuan dat 
517 t'. Tuy nhiên, Cong ty phAn dAu s dat  10.000 t doanh thu nAm 2022 khi 
do lgi nhuan së tang them. C tirc dir kin së trên 20%. 

- C dông: Nguyn Düc Hoàng 
Câu hôi 1: COng ty con gii k hoach nhan tram BTS tir Viettel khong? 
Càu hOi 2: Cong ty se du tu mnh tram BTS 0 khu vijc nào? Giá cho thuê 

tram? 
Doàn cl,ü tic/i trá là'!.' 
Câu hôi 1: Cong ty vn mong mu6n nhan tram tr Viettel, tuy nhiên hin tai 

chua thirc hin dugc vAn d nay. 
Câu hOi 2: Cong ty s d.0 tu tram tai  cá thành thj và nông thOn. Giã cho thuO 

tram khoãng 7 triu!tramItháng. 
- C dông: Minh nguO'i du'Q'c Uy quyn cüa c ilong 
Câu hOi 1: Chin luçc phãt trin màng xãy dirng B2C? 
Câu hOi 2: VI sao kAt qua cUa mãng giãi pháp tIch hgp trong qu 1 tang 

truOng thAp? 
Doàn cl,ü tich lTd là'!: 
Câu hOi 1: Hin nay, chua CO dcm vj dü iOn trong mãng xây dirng dan diing. 

COng ty s tap  trung th manh  cüa mInh d thirc hin máng nay bao gm tu vAn 
thi& k, xay dirng va ban giai pháp tIch hgp và ni thAt cho các can hO. 
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Câu hôi 2: Giâi pháp tich hçp thi có phn nàng luqng tái t?o  vn chi chInh 
sách giá din cüa nhà nuâc d có ngun vic vâ doanh thu. Do vy doanh thu 
máng nay tang tnrng am trong qu)' 1. 

III. Bu cii, biu quvt và cong b6 kIt qua 
Truâc khi bu c, biu quy&, Ban Thm tra tu cách Co dông cong b Báo 

cáo kt qua thm tra tu each c6 dông th?i dim truâc khi bu ci.r và biu quyt. 
Ni dung nhu sau: Tng si c dong cO mt truàc thji dim bu ci:r, biu quyt là 
107 cë dong, dai  din cho 67.859.898 c phAn Co quyn biu quyt, chim 
73,03% thng s c phn có quyn biu quyt có m.t tai D?i hi. 

Ong Nguyn Thanh Tun — Trtxâng ban kim phiu thay mt Ban kirn 
phiu d9c Quy ch b.0 cü, huâng dn c dông th thlrc bAu Di hi dà biu 
quyt và nht trI thông qua Quy ch b.0 cir vi t l tan thành là 100%. 

Dai hi da biu quyt và nht tn thông qua danh sách bAu cIt vói t' l tan 
thành là 100% 

Ni dung niur sau: 
- S Iung thành viên HDQT nhim kS'  2020-2025 cn bu b sung: 02 

thành viên. Trong do có 01 thành viên dc 1p HDQT. 
- Nguyen tc xac djnh nguôi trüng ei'r: Ngu?i trüng ci:r dugc xác djnh theo 

s phiu biu quyt tInh tlr cao xung thp, bt dAu tIt 1mg cIt viên cO s phiu 
biu quy& cao nht cho dn khi dli s thành viên HDQT cn bu. 

- Danh sách 1mg cli viên HDQT gôm: 
> Ong: D Manh  Hung — Thành viën HDQT 
> Ong: Nguyn Quang Khãi — Thành viën dc 1p HDQT 

Di hi da tin hành bu cli và biu quyt thông qua các báo cáo và tt trinh. 
Di hi dà nghe Ong Nguyn Thanh Tun - di din Ban Kim phiu cOng 

b kt qua bu cli và biu quyt các ni dung nhu sau: 
1. Kt qua bu cfr: 

- Tng s6 phiu bu cli phát ra là 107 phiu, tucmng ling vâi 67.859.898 
phiu biu quyt. 

- Tng s phi&i bu cli thu v là 103 phiu, di din cho 67.858.783 phiu 
biu quyt, chim t l 99,998% trên tng s phiu biu quy& phát ra, 

- Tng s phiu bu cli không tham gia bu cli là 04 phiu, tuang 1mg vói. 
1.115 phiu biu quyt, chim t l 0,002% trên tng séi phiu biu quy& phát ra. 

- Tng s phiu bAu cli không hqp l là 02 phiu, tucing 1mg v9i 5.547 
phiu biu quyt, chim tb" l 0,01% trên tng s phiu biu quy& phát ra. 

- Tng s phiu bu cli hçrp l l 101 phiu, tuong 1mg vOi 67.853.236 
phiu biu quyt, chim t' l 99,99% trên thng s phiu biu quyt phát ra. 

Kt qua bu hi dng quán trj: 

3475 

3 COg 
) PHA 
JGTR 

TTE 

F-I  - TP 
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(i) Ong D Mnh Hung: nhân duçc 100 phiu, trnYng i1ng vài 67.853.136 
phiu biu quy&, chim t' l 99,99% trén tng s phiu biu quyt. 

(ii) Ong Nguyn Quang Khái nhn duqc 91 phiu, tuclng i'rng vii 
67.8 12.857 phiu biu quy&, chim t' l 99,93% trên t6ng s phiu biu quy& 
phát ra. 

- Danh sách ngu6i trüng cir chilic danh thành viên I-1i dng quán tri b 
sung nhim k' 2020-2025 là: 

> Ong: D Manh  Hung — Thânh viên Hi dng quãn trj. 
> Ong: Nguyn Quang Khãi — Thành viên dOe  1p  HOi  dng quãn trj. 

2. Kt qua biu quyêt: 
- Tng s phiu biu quy& phát ra là 107 phiu, tuang irng vi 67.859.898 

phiu biu quyt. 
- Tng s phiu biu quyt thu vào là 103 phiu, di din cho 67.858.783 

phiu biu quyt, chim t' l 99,998% trén tng s phiu biu quyt phát ra. 
- Tng s phiu không tham gia biu quy& là 04 phiu, tucing i'xng vâi 

1.115 phiu biu quyt, chim t' l 0,002% trên tng sé, phiu biu quyt phát 
ra. 

- Tng s6 phiu biëu quy& không hqp l là 03 phiu, thong üng vi 12.393 
phiu biu quyt, chim t l 0,02% trên thng s c phn tham di và biu quyt 
ti cuOc hop. 

- Tng s phiu biu quyt hcip l là 100 phiu, tuo'ng i1ng vii 67.846.390 
phiu biu quyt, chim t l 99,98% trên thng s c phn tham dir và biu 
quy& tai  cuOc h9p. Trong do: 

Cãc nOi  dung dà di.rçic Di hOi  biu quyt và nht trI thông qua gm: 
(1) Thông qua Báo cáo cüa HDQT v kt qua ho?t dng 2021, djnh huOng 

nàm 2022 t?i  van bàn S6 02/BC-DHDCD ngày 19/04/2022. 
- So' philu tan thành: 100 philu, tu'o'ng ig vói 67.846.390 cl phdn có 

quyen bilu quylt, chilm tj' l 99,98% trên tdng s Cd phdn tham dy và bilu 
quylt tçii cu5c hQp. 

- so philu không tan thành: 0 philu, tu'o'ng ing vái 0 cd phdn có quyln 
bilu quylt, churn tj" 1 0% trên tOng sO cd phdn tharn c4c và bilu quylt tqi cuc 
hQp. 

- SO' philu khOng j kiln: 0 phie'u, tiwng ang vOi 0 cd phdn cO quyn bilu 
quylt, chilm t lç 0% trên tOng sO cd phdn tham dr và bilu quylt tgi cuc hQp. 

(2) Thông qua Báo cáo cUa Ban diu hành v kt qua hot dng kinh doanh 
näm 2021 vâ k hoach kinh doanh nàm 2022 tai  van bàn s6 03/BC-DHDCD 
ngày 0 1/04/2022. 

- SO philu tan thành: 100 philu, two'ng thig vó'i 67.846.390 cd phdn có 
quyê'n bilu quylt, chilm tj) lç 99,98% trén tOng sO c0 phdn tham dt và bilu 
quylt tcn cu5c hQp. 
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- sd phie'u khong tan thành: 0 phiê'u, tu'cmg i'mg v&i 0 cd phn có quyn biê'u 
quyê't, chiln'z t) l 0% trên tlng sl clphdn tham dy' và bilu quylt tgi cuac  hQp. 

- So' philu khOng j' kiln: 0 philu, tuv'ng &ng vái 0 cd phdn Co quyn bilu 
quylt, chie',n tj lç 0% trên tdng so' cdphcn tham dr và bilu quylt tgi cu5c hQp. 

(3) Thông qua Th  trInh v vic chAp thun HçTp dng, giao djch vói Tp 
doàn Cong nghip — Vin thông Quan di tui van ban s 04/TTr-DHDCD ngày 
01/04/2022. (Tap doân Cong nghip — Vin thông Quân di khong có quyn 
biu quy& ni dung nay). 

-  SO' philu tan thành: 97 phiê'u, tztang 'mg vO'i 6.832.787 cdphdn cO quyn 
bilu quylt, chilm t lê 99,98% trên tdng so' cd phdn tham dy và bilu quylt tal 
cu5c hQp. 

- Slphilu khong tan thành. 0 phiê'u, tucrng rng v&i 0 cd phdn cO quyn bilu 
quylt, chilm 1) l 0% trén tdng so' cdphdn tham dr và bilu quylt tgi cuc hQp. 

- So' philu khOng kiln: 0 phie'u, tirang ing vó'i 0 cd phn có quyn bilu 
quylt, chiê'in tj l 0% trên tdng so' cdphn tham d và bilu quylt tçxi cuç5c hQp. 

(4) Thông qua Báo cáo cUa Ban kim soát ti DHDCD thu?rng niên näm 
2022  tai  van ban s 05/BC-DHDCD ngày 0 1/04/2022. 

-  so'  philu tan thành: 100 phiê'u, tuclng i'ng v&i 67.846.390 cl phdn có 
quyo'n biê'u quylt, chilm tj lê 99,98% trén tlng so' co' phdn tham dr và bilu 
quylt tqi cuç5c hc'p. 

- so'  phie'u khong tan thành: 0 phiê'u, tuvng ing vài 0 cl phn cO quyn 
bilu quy&, chiê'm tj l 0% trén tdng so' cd phcn tharn dy' và bilu quylt tqi cu5c 
hQp. 

- so' philu khOng , kiln: 0 philu, tu'clng i'mg vói 0 cl phn cO quyn bilu 
quylt, chilin tj l 0% trên tdng so' co'phn tham dy' và bilu quylt tgi cuçäc hQp. 

(5) Thông qua T? trInh hra chn don vj kim toán Báo cáo tãi chInh näm 
2022 ti van ban s 06/TTr-VCC-DHDCD ngày 01/04/2022. 

-  so' philu tan thành: 100 philu, 1uvng tng vái 67.846.390 Cd phdn cO 
quyn bilu quylt, chie'm t) le 99,98% trên tdng so' co' phdn tharn dy' và bilu 
quylt tgi cu5c hQp. 

- so' philu khOng tan thành: 0 philu, tu'crng zmg vol 0 cd phdn cO quyn bidu 
quylt, chilm j' l 0% trên tdng so' cdphdn tham dy' và bilu quylt tçzi cu5c hQp. 

-  so' philu khong j kiln: 0 philu, tu'ctng ig vOl 0 cd phdn cO quyn bilu 
quylt, chilm tj,' l 0% trén tdng so' cdphdn tham dy' và bilu quylt tqi cuç5c hQp. 

(6) Thông qua báo cáo tài chInh nám 2021 
- so' philu tOn thành: 100 philu, tuv'ng th'zg vOi 67.846.390 cd phdn cO 

quyn bilu quylt, chilm tJ  lé 99,98% trên tdng so' co' phdn tham dy' và bilu 
quyê't tgi cu(5c hQp. 

-  so'  philu khong tan thành: 0 philu, tu'ong ng vOi 0 cd phdn cO quyn bilu 
quylt, chilm tj' l 0% trên tdng so' cdphdn tham dy' và bilu qicylt tçzi cu(5c hQp. 
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- So' ph/lu khOng j' kiln: 0 ph/lu, tuang &ng vái 0 cd phdn có quyln bilu 
quylt, chie'm t)) lç 0% trên tdng sl clphtn tham dir và b/lu quye't tgi cuc hQp. 

(7) Thông qua T trInh Thông qua phucing an phân ph& lçii nhun và trIch 
1p các qu näm 2021 tai  t trinh 08/TTr-EHDCD ngãy 01/04/2022. 

- SO' ph/lu tan thành: 100 phiê'u, tu'clng zng vái 67.846.390 cl phn có 
quyln b/lu quylt, chilm ) l 99,98% trên tdng sl cd phn tham dr và bilu 
quyét tQi cuóc hQp. 

- SI philu khOng tan thành: 0 philu, tuang ig vái 0 cl phn có qiln 
b/lu quylt, chilm ) l 0% trên tdng sl cd phdn tham 4t và b/lu quylt tqi cuc 
hQp. 

- SI ph/lu khOng j kiln: 0 ph/lu, tuang t'mg vái 0 cl phdn có quyln b/lu 
quylt, chilm l 0% trên tlng sO' cIphdn tham di! và b/lu quye't tgi cuc hQp. 

(8) Th trInh Thông qua miirc thu lao cho thânh viên HDQT và BKS nàm 
2021 vã d xut mirc thu lao cho thânh viên HDQT và BKS näm 2022 t?i  van 
ban s 09/TTr-DHDCD ngày 19/04/2022. 

- sI ph/lu tan thành. 100 ph/lu, ttwng &ng vái 67.846.390 cd phn có 
quyln b/lu quylt, chilm l 99,98% trên tdng sd cd phn tham dy và b/lu 
quylt tg/ cuc hQp. 

- sl ph/lu khOng tan thành: 0 philu, 110ng iig vái 0 cd phln có quyln 
b/lu quylt, chilm l 0% trên tlng sl cd phdn tham dy và b/lu quylt tqi cuc 
hQp. 

- SI ph/lu khong j kiln: 0 ph/lu, ttto'ng i'ng vol ü c1 phln có quyln b/lu 
quylt, chilin lê 0% trên tlng sl cdphdn tham di!  và b/lu quylt t/ cuc hQp. 

(9) Thông qua T trInh v vic sira di, b6 sung ngành ngh kinh doanh tai 
van ban s 10/TTr-DHDCD ngày 0 1/04/2022. 

- sl ph/lu tan thành: 100 ph/lu, tuvng áng v&/ 67.846.390 cd phdn có 
quyln b/lu quylt, ch/lm le 99,98% trên tdng sl cd phn tham di!  và bilu 
quylt ti cuc hQp. 

- SI ph/lu khóng tan thành: 0 ph/lu, titang ig vó'i 0 cd phln cO quyn 
b/lu quylt, chilm l 0% trên tdng so' co' phdn tham dy' và bilu quylt tgi cuc 
hQp. 

- so' ph/lu khOng j kiln: 0 philu, twcng zng vO'i 0 cd phn CO quyln b/lu 
quylt, chilm t) lé 0% trên tdng so' cdphdn tham dy và bilu quylt tQi cu5c hQp. 

(10) Thông qua T trinh v vic Si'ra di Diu l, Quy ch& nOi  b ye 
quãn tr Tng Cong ty c phn COng trinh Viettel ti van ban s 1 1/TTr-
DHDCD ngày 01/04/2022. 

- SI ph/lu tan thành: 100 ph/lu, twang th'zg vói 67.846.390 cd phn cO 
quyln b/lu quylt, ch/lrn lé 99,98% trén tdñg so' co' phln tham di!  và bilu 
quylt tg/ cu5c hQp. 
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- So' philu không tan thành: 0 philu, tu'clng ing vol 0 cl phdn có quyln 
bié'u quyê't, chilrn t)' l 0% trên tlng s c phn tham d và bilu quylt tqi cuc 
hQp. 

- só philu khong j kiln: 0 philu, tirung tng vó'i 0 cd phdn có quyn bilu 
quylt, chie'rn tj' l 0% trên tlng sl cdphn tham c4r  và biê'u quylt tQi cuc hQp. 

(11) Thông qua Ti trinh v vic min nhim và bu b sung thành viên 
HDQT s 12/TTr-DHDCD ngày 19/04/2022. 

- Só'phie'u tan thành: 97phi1u, tu'crng áng vOi 66.671.875 clphdn có quyê'n 
bilu quylt, chie'm tj) lç 98.25 % trên tdng s6 cd phdn tham dit và bilu quylt tgi 
cu5c hop. 

- S philu không tan thành: 0 philu, &crng ig vOl 0 co' phdn có quyn 
bilu quylt, chilm t)" l 0% trên tdng sO' co' phdn tham dy và bilu quylt tçii cu5c 
hQp. 

- SO' philu khong kiln: 03 philu, .tzcang g vOi 1.174.515 cO' phdn có 
quyln bie'u quylt, chilin t3' l 1,73% trên tdng so' cdphdn thain dy' và bilu quylt 
tgi cuc hQp. 

NhU'ng nOi  dung Di hOi bi&j quy& và nh.t trI không thông qua: không. 
C. THÔNG QUA BIEN BAN, NGHI QUYET VA BE MAC PAl HOI 

1. Biên bàn và Nghj quyt do Ong Pham Hng Quân — Thu k2  Di hi d9C 
ti Dai  hi ducrc các c dong biu quyt và nhAt trI thông qua vi t l tan thành 
là 100%. 

2. Dai hôi c dông thung niên nàm 2022 cüa Tng Cong ty dâ hoàn thành 
tt dep, Di hOi  b mc vao hi 1 1h00 cüng ngày. 

Các tài 1iu kern theo Biên bàn h9p: 
- Chu'crng trInh hQp Dgi h5i do'ng co' dong thu&ng niên näm 2021. 
- Báo cáo so' 02/BC-DHDcD ngày 19/04/2022 caa Hôi do'ng Quán fr/. 
- Báo cáo sO' 03/BC-DHDCF) ngày 01/04/2022 cza Tong Giám dô'c. 
- TO trInh so' 04/TTr-DHDC'D ngày 01/04/2022 caa H5i do'ng quán trj v 

viçc chd'p thuçn Hcip do'ng, giao dich vOl T2p doàn Cong nghip — Viên thông 
Quân d7i. 

- Báo cáo so' 05/BG-DHDcD ngày 01/04/2 022 caa Ban kthn soát. 
- TO' trInh so' 06/TTr-DHDGD ngày 01/04/2022 v vic ly'a chQn do'n vi 

kilin toán Báo cáo tài chinh nám 2022. 
- TO trInh so' 07/TTr-DHDD ngOy 01/04/2022 caa Hi do'ng quán fr/ vl 

vic thông qua Báo cáo tài chInh dä kilm toán nám 2021. 
- TO trInh so' 08/TTr-DHDGD ngày 01/04/2022 cza Hi do'ng quOn tr/ v 

vic Thông qua phu'o'ng an phân pho'i lcii nhun và trIch 1p  các qu9 nárn 2021. 
- TO trinh so' 09/TTr-DHDGD ngày 19/04/2022 cüa Hi dng quán tr( v 

vic Thông qua mz-c thu lao cho thành viên HDQT và BKS nám 2021 và d xuO't 
niu'c this lao cho thành viên HDQT và BKS náin 2022. 
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- To' trinh sO' 10/TTr-DHE)CE) ngày 01/04/2022 cza Hi dOng quãn trj ye 
vic tha dO'i ngành ngh kinh doanh. 

- To' trInh sO' 11/TTr-DHDCE) ngày 01/04/2022 tha .dôi Diêu l, quy ché nc5i 
bç5 ye' quán frl  Tdng COng ty cO'phá'n COng trInh Viettel. 

- TO trInh sO' 12/TTr-DHDC'D ngày 19/04/2022 v4 vic mien nhim vci báu 
bó sung th.ành viên HDQT 

CHU TICH BANTHU' KY 
QA 

TONG CONG TY 

CO PHAN 
CONG TRINH 
--VIET-TE 

/ 
H TRUO'NG PHAM HÔNG QUAN 

NGUYEN XUAN THANH 



cQNGHOAXAHOICHUNGIIIAVIETNAM 
TONGCONGTYCPCONGThINHVWITEL Bic Iip - Ty do -  Hanh phñc 

S& 13/NQ-DHDCD Ha Nói, ngày 22 tháng 04 nãm 2022 

NGHJ QUVET BiJ HQI BONG CO BONG THU'ONG NIEN 
TONG CONG TY CO PHAN CONG TR!NH VIETTEL 

BI HQI BONG CO BONG 
TONG CONG TV CO PHAN CONG TRINH VIETTEL 

àn cu Luat Doanh nghip 2020 và các van ban hu&ng dan thi hành, 
Can ci'r Diêu 1 Tong cOng ty CO phân Cong trInh Viettel, 
Can ci Biên ban Di hi dOng cO dOng so 12/BB-DHDGD ngày 
22/04/2 022. 

QUYET NGH!: 
Biu 1. Thông qua Báo cáo s 02/BC-DHDCD ngãy 19/04/2022 cüa Hi 

ding Quãn trj v kt qua hoat dng 2021, dlnh  huing näm 2022. 

Diu 2. Thông qua Báo cáo s6 03/BC-DHDCD ngày 01/04/2022 cüa 

Tng Giám dc v két qua hot dng kinh doanh näm 2021 và k hoch kinh 

doanh näm 2022. 

Môt s chi tiêu chInh nhu sau: 
2.1. KIt qua kin/i doani, ithm 2021. 
- S6 1iu cong ty hçip nhih: 

TT Ten chi tteu TH 2020 
TH2021 So vói 2020 

KR TH %KH %A 
I Chi tiêu tài chinh 
1 Tngdoanhthu (tdng) 6.380 6.600 7.461 113% 1.081 16,9% 
2 Tng chi phi (ti' dng) 6.035 6.249 6.990 112% 954 15,8% 
3 LNTF(t'dng) 345,1 351,0 471,6 134% 126 36,6% 
4 LNST(t'dng) 274,2 276,0 375,3 136% 101 36,9% 
II Chi tiêu hiu qua 
I ROA (%) 8,7% 5,8% 9,6% 165% 0,9% 10,0% 
2 ROE (%) 28,4% 24,8% 3 1,6% 128% 3,2% 11,4% 

- So lieu cOng ty me 

TT Ten chi tiêu TH 2020 
TH2021 So vri 2020 

KR TH %KH %A 
I Chi tiêu tài chInh 
I Tng doanh thu (t' dng) 6.033 6.0 10 6.669 111% 636 10,5% 
2 TngchiphI(t'dng) 5.700 5.673 6.217 110% 517 9,1% 
3 LNTT (t dng) 333,2 337,0 451,8 134% 119 3 5,6% 
4 LNST (t' ding) 268,7 269,0 364,6 136% 96 35,7% 

4 
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II Chi tiêu hiu qua 
1 ROA (%) 9,0% 6,7% 10.0/ 149% 1,0% 10,7% 
2 ROE (%) 28,3% 24,4% 31,2% 128% 2,9% 10,2% 

2.2. 1(1 Ijoach kinh doanh ham 2022: 

- Ch tiêu hçp nhât 

TT Chi tiêu hop nhãt TH 2021 KH 2022 
So vO'i 2021 

A %A 
1 Chi tiêu tài chInh 
1 Tngdoanhthu 7.461 8.586 1.125 15% 
2 Tng chi phI (t' dng) 6.990 8.069 1 .079 15% 
3 LNTT (ti' dèng) 471,6 5 17,6 46 10% 
4 LNST 375,3 413,8 38 10% 
II Chi tiêu hiu qua 
1 ROA (%) 9,6% 9,0% -0,5% -5,5% 
2 ROE(%) 31,6% 28,8% -2,8% -8,8% 

- Chi tiêu cong ty mc 

TT Chi tiêu cong ly mc TH 2021 KH 2022 
vó' 2021 

A 
I ChI tiêu tãi chInh (t' dng) 
I Tng doanh thu 6,669 7.607 938 14% 
2 TngchiphI(tdng) 6.217 7.109 891 14% 
3 LNTT (ti' dng) 45 1,8 498,2 46 10% 

4 LNST 364,6 399,4 35 10% 

II Chi tiu hiu qua (%) 

I ROA 10,0% 9,9% -0,1% -0,7% 
2 ROE 31,2% 29,45% -1,7% -5,6% 

Diêu 3. Thông qua Báo cáo si 05/BC-DHDCD ngày 01/04/2022 cüa Ban 

ki&Tn soát ti DHDCD thi.thng niên nàm 2022. 

ljiêu 4. Thông qua Báo cáo tài chInh närn 2021 dâ du'Q'c kiêrn toán. 

Diu 5. Thông qua Phu'ong an phân phi Igi nhu.n Va trIch 1p các qu 

närn 2021. Cuthê: 

I. Phu'ong an phân phôi Içi nhun và trIch 1p  các qu5 nám 2021 

STT 
- 

Chi tiêu 
Nãm 2021 

(Triu dông) 

T' trgng 

%/VDL %/LNST 

1 Von diêu lê dâu RS': 929.23 9 

2 Tong LNST dung dé phân phi: 364.648 39,2% 
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- LNST thirc hin trong k' 364.612 

- LNST chua phân phôi k' truâc 36 

- Qu DTPT t?i  Cong ty m 0,0% 

D xut co' cu phân ph& 1ci 

nhun: 

3.1 TrIch qu DTPT - 

3.2 
TrIch lap Qu khen thung 

. ' 
phic Igi 

54.692 5,9% 15,0% 

3.3 
TrIch thu'ông BDH, HDQT 

' 
B KS 

2.200 0,2% 0,6% 

3.4 Trâctirc: 307.756 33,1% 
* Trã c t1rc bng tin mat 92.924 10,0% 
* 214.833 23,1% 

4 LNST con lai  chu'a phân phi: - 0% 

5 Vn diu l sau khi tängvn: 1.144.071 

- DHDCD iy quyn cho HDQT, BKS xem xét, quyé't a'fnh mzc thu'diig, 

hInh thc thuàng và phwo'ng an thu'ó'ng ci the' cho mic 3.3 cia Tong COng ty. 

- Di vó'i vic trIch qu9 khen thu'ng, phic lcri. Giao TOng Giám dO'c 

Tong cOng ty phán bO tj.' l trIch qu9 khen thwdng, qu9 phic lcii trên co' sO,  nhu 

ccu chi thu'c té' và quy djnh pháp lugt vâ nçäi bó cl.a TOng cOng ty 

II. Phu'o'ng an phat hãnh cô phiêu dê trã cô tfrc 
1. Phu'o'ng an phát Iiành 

Tng Cong ty Co phAn Cong trInh Viettel phát hành CO phiu d trã c tilc 

cho ci dông vâi phuang an nhu sau: 

Ten c phiu: Tong cong ty cô phn Cong trmnh Viettel 

Loi cO phiêu phát hành: CO phiu ph thông 

- Mnh giá c phn: 10.000 dng/cô phiêu 

Tng s c phn hin có: 92.923.873 cô phân 

- SO lugng cô phiêu dix kiên phát hành: 2 1.465.414 cô phiu (Tuang 

duo'ng 23,1% tong so cô phân hiên co) 

- T l thirc hin: 1.000:23 1 (mi C6 dông s hU'u 1.000 c6 phn tai  ngày 

ch6t danh sách c6 dông së ducc thithng them 231 cO phn rno'i) 

- Nguôn v6n phát hành: Lgi nhun sau thu chu'a phân phôi 

- D6i tuçlng phát hành: c6 dông hin hfl'u có ten trong danh sách c6 dông 

ti thai dim ch6t danh sách cô dOng duc hurng quyn. 

TONG 

CONG 
VIET 
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- Ngay chi& danh sach ca &mg &roc hueng quyan: Dai hai ca dOng Uy 
quyen cho Hai clang quan tri Iva chon thai diem thich hop, can cif vao tinh hinh 
thi twang va hoat clang dm Tang &Ong ty, dam bao dung cac quy dinh cüa Phap 
luat hien hanh. 

Phucmg thee thvc hien: Ca 'long có ten trong danh sach vao ngay chat 
danh sach ca dong sê dugc nhan sa luong cot  phan mOi tuong eng vai ty le thfrc 
hien. 

- 	Phuang an xe b't cO phial' le: S6 luang ca phieu pith hart se di.roc lam 
trim den hang don vi, s6 co phieu le thap phan (nu có phat sinh) se bi hey be va 
ghi nhan be; sung vao lgi nhuan elm phan ph& va de lai nam sau. 

- Thai gian dv kin pith haft: Trong nam 2022 (sau khi duet liJy ban 
cheng khoan Nha nufac chap the phuong an). 

2. Ta chat thIrc hien 
Dai hOi clang co dong ey quyan cho Hai clang quan tri Tang Cong ty quyet 

dinh cac van de sau va giao cho Tong Giam ciac Tong Cong ty lien hanh: 
- Thfrc hien cac the Mc can thiet theo quy dinh cea Phap luat de thvc 

hien viec pith hanh ca phieu dé tra ca titc va quyet dinh viec re 19 só c6 phieu le 
phat sinh. 

- Thvc hien cac the Mc d thay di Giay chung nhan Bang k9 doanh 
nghiep tai Ser Ke hoach va Dan tu Thanh 016 Ha Nal; Thay d& Giay Chang 
nhan (tang ky cheng khoan tai Trung tam Luu k9 Chung khoan Viet Nam va 
clang ky giao dich bb sung tai Sat Giao dich Chang khoan TP.HCM doi voi s6 
luang caphiu phat hanh thanh cong. 

Chi) clang sea dal, ba sung Dieu le Tang COng ty theo quy m6 van dieu 
le tang them va bao cao Dai hai clang c6 &mg vac) phien hap gan nhat. 

Diu 6. Dai hai fly quyen cho HDQT quyet dinh Iva char' mot Cong ty 
Kim toan trong dart sach cac dog ty sau theo de xuat dm Ban Kim soat va 
giao Tang Giam (lac k9 ket hcrp clang dich Iry kiem toan voi C6ng ty Kim toan 
dove chip dé thve hien kiem toan hoc soat xet Bao cao tai chinh ban nien (6 
thang) va Bao cao tai chinh nam 2022 cea Tong C6ng ty theo quy dinh cUa phap 
teat. Danh sach cac cong ty bao 

Cong ty TNHH Hang kiem toan AASC 
C6ng ty TNHH Kim toan va Tham dinh gia Viet Nam (AVA) 
Cling ty TNHH Kim toan va tu van UHY 
Citing ty TNHH Deloitte Viet Nam 
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Diu 7. Thông qua to' trInh rutrc thi lao cho Hi dông quãn tr, tiêu 

ban thu k, Ban kim soát nàm 2021 và dê xut mü'c thO lao cho näm 2022 

nhui' sau: 

1. Quyt toán thñ lao, liro'ng Hi dông quãn trl,  tiêu ban thu' k và 

Ban kiêm soát nm 2021: 

a. Hui dông quãn tr, tiu ban thtr k: Tong mirc thO lao, lucrng näm 2021 

là: 2,1 t dng trong do: 

- Thñ lao cho thành viên HDQT không chuyên trách: 

+ Thu lao cho Chü tjch HDQT: 10 triu dng/tháng. 

+ Thu lao cho các thành viên HDQT khác: 7 triu dông/ngui/tháng. 

- Lu'o'ng cho thành viên Hi dông quãn trj, Tiêu ban Thu k chuyên 

trách: 

Thrc hin chi trá theo Quy ch h.rcrng cüa Tong cong ty và thirc hin dung 

theo Nghj quyt ducic Di hi dng c dOng thuing niên 2021 thông qua. 

b. Ban Kiêm soát: Tong mOc thO lao, lu'ong narn 2021 là: 2,09 t dông trong 

do: 

- Thu lao cho Thành viên Ban Kiêm sot không chuyên trách: 

+ Thii lao cho Tru&ng Ban Kim soát: 2 triu dng/tháng. 

+ Th lao cho các thânh viên BKS khác: 1 triu dng/nguô'i/tháng. 

- Luong cho Ban Kiêm soát chuyên trách: 

Thrc hin chi trã theo Quy ch luGng cüa Tong cOng ty và thçrc hin dung 

theo Nghj quyt ducc Di hi dng c dông thuO'ng niên 2021 thông qua. 

c. Chi phi hot ding 2021: Tong chi phi hot dng 2021 cüa Hi dông quán 

trj và Ban kiêm soát: 882 triu dng. 

2. Be xut mac thO lao, luo'ng cho Hi dng quãn tr, Ban Kiêm soát, 

Thu k Hi dông quán tr!  nàm 2022: 

2.1. Be xut Thu lao, lu'o'ng cüa HBQT, Tiêu ban thu k: 

Dir kiên tng mrc thu lao, lucng cüa HDQT, Tiêu ban thu k näm 2022 là 
6,3 t' dông, trong do: 

- ThO lao cho Thành viên HDQT, Thtr k không chuyên trách: 
+ Thu lao cho Chü tch HDQT: 10 triu dôngltháng 
+ ThO lao cho các thành viên HDQT khác: 7 triu dng/nguOi/tháng. 
+ ThO lao cho thu k? HDQT khOng chuyên trách: 5 triu 

dông/nguii/tháng. 
- Luong cho Chü tjch HDQT, Thành viên HDQT, tiêu ban thu k chuyên 

trách: Chi trã theo Quy ch luong và các Quy chê ni b cüa Tong cong ty trên 
co s& kêt qua hoàn thành san xuât kinh doanh cUa Tong Cong ty, darn báo 
nguyen täc tôc d tang luong cüa ngui quãn l' không dugc virçrt qua tôc d 
tang lçii nhun. 

ONG fl 
HAN 
TRINH 

TP 
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2.2. D xut Thi Lao, Iu'o'ng cüa Ban kim soát: 
Dx kin tng rnl'c th lao, lu'cing cii'ia Ban kiêrn soát näm 2022 là 2,3 t' 

dng, trong do: 

- Thu Lao cho Thành viên Ban kirn soát không chuyên trách: 5 triu 

dng/ngu'O'i/tháng. 

- Luang cho ChÜ tjch HDQT, Thành viên HDQT, tiu ban thu k chuyên 

trách: Chi trã theo Quy ch lwing và các Quy ch ni b cüa Tong cong ty trên 

cci so' kt qua hoàn thành san xut kinh doanh ci:ia Tong Cong ty, dam bão 

nguyen täc tôc d tang lwing cüa nguo'i quân ! không duçyc vuclt qua tc d 

tang lçi nhu.n. 

3. Chi phi phyc vy hott dng cüa Hi dông quãn trI Ban kiêm soát: 
Dê thirc hin nhirn vi trong phm vi quyn hn và nghia v cüa mInh, Hi 

dtng quán trj/Ban kirn soát sr ding chi phi tuân thu theo các Quy ch ni b 

ma Tng cOng ty ban hành. Dir kin chi phi hot dng 2022 cia Hi dông quán 

trj và Ban kiêrn soát: 1,3 t dông. 

Diêu 8. Thông qua vic chip thun Hcip dông, giao dch vâi Tp doãn 

Cong nghip — Vin thông Quan dci. 

Biêu 9. Thông qua ni dung sira dôi, bô sung ngành nghê kinh doanh. 

1. Lo,i bO, chi tit mt s ngành ngh kinh doanh dã däng ks': 

Nhm darn bâo t' l so' hüu nuo'c ngoài ti da cüa lông Cong ty c ph.n 

Cong trInh Viettel o' imi'c 49%, Tng Cong ty d xuât: 

- Loi bô các ma ngành ngh kinh doanh: 

+ 2391: San xuât san phâm chju lira 

+ 2392: San xuãt vat 1iu xây dirng tir dat set 

+ 2394: San xuât xi mäng, vOi và thch cao 

+ 4742: Ban lé thiM bj nghe nhIn trong các cira hang chuyên doanh 

+ 0730: Khai thác qung kim 1oi quI hiêrn 

+ 2420: San xuât kim loii màu và kim loi qu 

- Chi tiêt các ma ngãnh ngh kinh doanh: 4651, 4659, 4652, 4663, 4752, 

4610, 4741, 4759, 6810, 7120, 7820, 7830, 4221, 5229. 

2. B sung ngành nghê kinh doanh mo'i: 
2.1. Kinh doanh djch vçi giái pháp và san ph.m 19c nu'o'c, xü I' nuo'c, h 

thng cung cp nuâc, h thng tuo'i tiêu. Ma ngành bô sung: 

- 3600: Khai thác, xir 1 và cung cp nu'o'c. 

- 3700: Thoát nuo'c và xCr l' nuóc thai 

2.2. Cung cap, 1p dt thi& bj dành cho nhà xuOng, khu cong nghip. Ma 

ngành b sung: 3320: L.p dt may móc và thit bi cOng nghip 
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Diêu 10. Thông qua ni dung süa di Diu 1, Quy ché ni b ye quãn til, 
Quy ch hott dông ct'ia Hôi dng quãn trj Tong Cong ty Co phân Cong trInh 

Viettel. 

Diu 11. Thông qua vic min nhim chirc danh thânh viên HDQT dôi vó'i 

Ong Nguyn Thanh Nam vâ Ong Büi Th Hung. 

Diu 12. Bè nhiêm thành viên Hi dông quán trj Tong cong ty cô ph.n 

Cong trInh Viettel cho thi gian con Ii ciia nhirn kS'  2020-2025: 

- Ong Do Mnh Hing — Thánh viên HDQT 

- Ong Nguyn Quang Khãi — Thánh viên dc !p  HDQT 

Diêu 13. Diu khoãn thi hành: Nghj quyêt nay có hiu 1irc ké tü ngày ks'. 

Hi dng quân trj, Ban kim soát Tng Cong ty có trách nhirn to chiic triên 

khai thirc hin nghj quyt nay.!. 

No'i nhân: 
- UBCK, S GDCK HCM; 
- HDQT, BKS, BTGD; 
- Các Co dOng qua Website; 
- Luu: HDQT; Quan 03. 

PHAM B!NH TRUONG 


