
TPDOAN P-VEFIN31JANfXX CçNGHOAXAHQICHUNGH1AVITNAM 
TONGQ3NGTYCPQ3NGThINHVIEITEL Bc Ip —  T do  —  Hnh phüc 

S& 02/BC-DHDCD Ha N5i, ngày 19 tháng 04 nám 2022 

BAO CÁO CUA HQI BONG QUAN TR! yE 
KET QUA HOIT BONG NAM 2021, DINH  HU'ONG NAM 2022 

KInh gui: Dai  hi dng c dong Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel. 

Hi dng quãn trj (HDQT) xin di.rçic báo cáo D?i  hi kt qua hoat dng cüa 
HDQT näm 2021, djnh huàng näm 2022, nhu sau: 

I.KET QUA HOiST BQNG CUA HBQT NAM 2021 
1. Dánh giá chung 
- Trong näm 2021 tInh hInh djch bnh Covid 19 tip tVc  din bin phüc tap, 

vuçlt qua khó khän chung Ting Cong ty c phn Cong trInh Viettel (sau day gi 
tt là Cong ty) vn duy trI t& hot dng san xuAt kinh doanh, dam bão cong vic 
và thu nhp cho ngiRi lao dng và hoàn thânh các nhim vii duçxc Dai  hi c 
dong (DHDCD) giao; nhtng phm chAt tiêu biu "Tam th t& nhAt - K' lutt 
nghiêm nhAt - Tn thirc t& nhAt - ThIch i'rng nhanh thAt - Thirc thi t& nhAt - Hiu 
qua cao nhAt" dä thAm nhun vào nhn thrc cüa mi can b nhân viên Cong 
trInh Viettel và trà thành kim chi nam xuyen su& cho mçi hoat dng SXKD. 

- Trong nàm, Cong ty dtt duçc 05 giãi thuing quan trng: Giái Vàng IT 
World Awards hang mic phn mm quán l doanh thu và khách hang tich hcp; 
IAn dAu tiên lot Top50 doanh nghip 1ci nhun "xuAt s&c" Viet Nam; Top500 
Doanh nghip 1çi nhun t& thAt" Vit Nam (nâng tir htng 344 näm 2020 len 
236 näm 2021); Top500 Doanh nghip tang twang nhanh nhAt Vit Nam (nang 
tir hang 103 näm 2020 len 65 nàm 2021); Top500 Doanh nghip lan nhAt Vit 
Nam (nâng tr hang  243 nàm 2020 len 192 näm 2021). 

- V vn hóa thj twang: Vn hóa tti ngày 3 1/12/2021 cüa Cong ty là 8.140 
t9 dng tang 64% so vâi dAu näm. 

2. Bánh giã vic thiuc hin nhim viiI do Bi hi (lông Co (lông giao 
2.1. Kt qua hoit dng san xuAt kinh doanh: 

2.1.1. KIt qua kin/i doani, nám 2021 
Tnrâc nhüng din bin khó 1umg và ành huâng sâu rng cUa Covid-19 

cUng nhu thiên tai, Ban Diu hành dà nhanh chóng xây dirng các kjch bàn kinh 
doanh khác nhau barn sat theo bin dng cüa thj trumg và tInh hInh, t chirc 
diu hành quy& lit theo miic tiêu (là d ra nhu sau: 
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- Tng doanh thu h?p nhAt nàm 2021 dtt 7.46 1 t' dng hoàn thành 113% k 
hoich, tang twang 17% so vâi cüng k' 2020. 

- Li nhun sau thu hp nht nàm 2021 dt 375,3 t' dng hoàn thành 136% 
k hoch, tang truang 37% so vài cüng k5' 2020. 

2.1.2. KIt qua t/lyc /,in các ci, uyln dii chili, iwtc: 
Trong näm 2021, Cong ty dã thrc hin dung các djnh huang chuyên dôi 

chin luqc, cii th: 
- Chuyn ti nhà thu djch vii, thuo'ng mai  thành cong ty sà hüu tài san, ha 

tAng cho thuê (Dn cu6i näm 2021 Cong ty tth thành dn vi sa hu ha tang vin 
thông cho thuê lan thtr 2 tai Vit Nam). 

- Tao ra he sinh thai khëp kin tu vAn - thi& k - xây dirng - giãi pháp - tIch 
hqp - vn hành và ti uu san phAm. 

- Chuyn djch s& Chuyn di s toàn din tr cAp Cong ty dn cAp chi nhánh 
dat 3.0/5.0 dim trong thang dim DMM và üng diing Cong ngh vào nâng cao 
näng suAt lao dng: Calibot, chatbot, Super App, EBSC, CRM 

- CáC mãng kinh doanh nang hxçing, M&E tiêp tiic dat  duqc k& qua tot 
doanh thu dat  740 t'. 

2.2. Thkrc hin nhUng ni dung thrçrc DHDCD üy quyên 

2.2.1. Lu'a c/ion do'n vj kiln, loan báo cáo tài chin/i 2021: 
HOi dOng quàn trj/Ban kim soát tO chrc và quy& djnh 1ira ch9n dn v 

kim toãn báo cáo tài chinh cUa Cong ty nàm 2021 là Cong ty TNHH Hang 
Kim toán AASC. 

2.2.2. Clii Ira c tá'c nám 2020 trong nàm 2021: 
Nghj quy& sO 14/NQ-VCC-HDQT ngày 23/04/202 1 thông qua phi.rcng an 

chi trã cO tCrc và Nghj quyt sO 19/NQ-VCC-HDQT ngày 04/05/202 1 và so 
22/NQ-VCC-HDQT ngày 01/06/2021 v vic chi trã cô tirc và phát hành cO 
phiu tang vOn c0 phAn t1r nguOn vOn chU sâ hu dam bão dUng nOi  dung da 
duçc DHDCD thuang nien nàm 2021 phê duyt: 

- Trá cO tuc bAng tin mt vOi t' l 10%: tOng sO tin chi trã 71.781.828.000 
dOng. Th?yi gian chi trã: 15/07/2021. 

- Trà cO tUe bAng c0 phiu vâi tr  1 22,676% vOn diu 1 và phát hành cô 
phiu tang vOn c0 phAn ti~ nguOn vOn chU sa hü'u (Qu dAu tu phát trin) vâi t 
1 6,782%. TOng t' 1 phát hành theo phtwng an phát hành cO phiu tang vOn c0 
phAn tr nguOn vOn chU sâ hU'u (Lçii nhun sau thuO và qu dAu tu phát trin) là 
29,458%. TOng sOc0 phiu phát hãnh 21.142.045 cô phiêu. Thai gian thiic hin: 
tháng 6/202 1. 

2.2.3. P/,át han/i cphiIu tang vn diu tfr ngun vñn c/,ü so Iziru: 
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Thrc hin Nghj quyt s 14/NQ-VCC-HDQT ngày 23/04/202 1, Cong ty dã 
hoàn thãnh vic phát hành c6 phiu chi trã c tirc trong tháng 06/202 1, thuc hin 
các thU tiic tang vn diu 1 vOi c quan Dang k kinh doanh và ducic cp Giy 
chUng nhtn dàng k doanh nghip thay di 1n thir 16 ngày 10/08/2021. 

2.2.4. Niêm ylt cp/iiEu trên HOSE: 
Thrc hin theo nghj quyt cUa Dai hi, HDQT cia ban hành 03 ngh quyêt 

s 32/NQ-VCC ngày 06/09/202 1; 35/NQ-VCC ngày 08/11/2021 v thông qua 
chU truang trin khai chuyn giao djch C6 phiu trên HOSE, thai dim niêm yt 
và k ho?ch niêm y& C6 phiu và nghj quyt s6 47/NQ-VCC ngày 21/12/2021 
v phucing pháp tInh giá ngày giao djch du tiên. Trên ci sâ các nghj quyt 
HDQT ban hành, C6 phiu CTR cia duçic HOSE k quyt djnh chap thun niêm 
yt chInh thirc ngày 27/12/2021. 

2.2.5. Sü'a &i Dliu 1: 
Ngay sau khi DHDCD thuông niên näm 2021 thông qua ni dung Dir thão 

sUa d6i Diu 1 Cong ty, HDQT cia chi dao  ban hành Diu l theo dUng quy 
djnh. 

2.2.6. TI,wc Iz&n  giao did, vO'i ngwô'i lien quan: 
T6ng Giám d6c Cong ty cia k2 01 có giá trj hçip d6ng uOc tInh ? 35% tong 

giã trj tài san cUa Cong ty theo t trInh chp thun hp d6ng, giao djch vài di 
din Tp doãn Cong nghip - Vin thông quAn dti theo tar trinh ducic DHDCD 
thông qua, ci th là Hcip d6ng S6 2812.02-DTTS/VTT-VCC/2020 v cung c.p 
djch v1i quãn 1 duxarng day thuê bao và phát trin mài khách hang c6 djnh bang 
rng näm 2021. Giá trj hçip d6ng: 2.163 t d6ng. 

Ngoài hçrp d6ng trên, duqc sir chp thuan cUa DHDCD ththng niên 2021, 
T6ng Giám d6c cong ty cia k 02 hçp d6ng thi;rc hin nOi  dung vn hành khai 
thác näm 2022 vOi giá trj không vuçt qua 35% giá trj hcip d6ng näm 2020 và 
khOng Co ni dung nào gay Mt lçi cho Cong ty và c6 dOng: 

- Hqp d6ng s6 301201-BQLDAIVTNet-VCC/VHKT2O21 v cung cp djch 
vi;i vn hành khai thác và Ung ciru thông tin djch vv vin thông. Giá trj hçip 
d6ng: 1.750.035.320.855 d6ng, tang 2,73% so vâi hcp d6ng k näm 2020. 

- Hqp d6ng s6 3112-DTTS/VTT-VCC/202 1 v cung cp djch vi;i quãn l 
di.rarng day thué bao và phát trin mâi khách hang c6 djnh bang rng. Giá trj hçip 
d6ng: 2.406.337.492.395 d6ng, tang 11,25% so vri hçp d6ng k näm 2020. 

Ben c?nh  do, các hcip d6ng, giao djch mang tinh cht thuarng xuyên, lien 
ti;ic có giá trj < 35% t6ng giá trj tài san theo báo cáo tài chInh g&n nhAt vi Tp 
doàn Viettel cia duçc T6ng Giám d6c k näm 2021 là 2.977 hçp d6ng, vài t6ng 
giá trj 2.089.745.058.528 d6ng. 
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3. To chfrc vã hoit dng cfla HDQT 
3.1. Cong tác to chfrc Va hot dng cüa HDQT: 
Trong nàm 2021, HDQT Cong ty dä t chirc 16 phiên h9p (trong do: 02 

phiên biu quy& t?i  cuc hQp và 14 phiên ly kin bang van ban) thông qua 31 
Nghj quyt/Quy& djnh nhm quyt djnh các vn d thuc thm quyn cUa 
HDQT. 

HDQT dã tp trung vào nhim vii phê duyt chU tmng du ttr các dir an 
du iii h tAng cho thuê; phê duyt và chuAn hóa mô hInh t chirc; thông qua 
phát hành c phiu chi ira c trc, tang vn diu 1; thông qua k hoch niêm yt 
hose và các ni dung khác theo dam bão hoit dng Cong ty duçrc trin khai 
diing tin dt dam bão hoãn thãnh các mlic tiu DHDCD d ra. 

S lucmg các cuc h9p: 

STT Thành vien 
HDQT 

Chtrc vi 
(TVHDQTd3c 4j', 
TVHDQTkhong 

diu han/i) 

Ngãy bAt du/khong con 
là thành viên HDQT/ 

HDQT dQc IP 
S bui 

h9p HDQT 
tham dir 

T lé 
tham dir 

h9p Ngày b 
nhiêm 

Ngay mien 
nhiém 

1 Ong Nguyn 
Dinh Chiën 

ChCi tjch HDQT (TV 
HDQT khong diu 

hành) 
06/06/2020 23/04/2021 06/06 100% 

2 Ong Nguyn 
Thanh Nam 

Chü tjch HDQT (TV 
HDQT không diu 

hành) 
23/04/2021 10/10 100% 

Ong Phm 
DInh Tnrông 

TV HDQT 26/01/2019 16/16 100% 

BàNghiêm 
Phuang Nhi 

TV HDQTkhôngdiu 
hành 

06/06/2020 15/16 93,75% 

Ong Bii Th 
Hung 

TV HDQT 25/04/2015 16/16 100% 

6 Ong Nguyn 
TAt TruO'ng 

TV HDQT không diu 
hành 

19/6/2018 16/16 100% 

3.2. Thu lao HIJQT — Chi phi hoit dng cüa HDQT: 
Vic chi trã lucing, thu lao cUa HDQT tuân thu theo dung mrc da thrçic 

DHDCD thông qua (Chi tit theo t?Y trinh v vic thông qua mrc thu lao cho 
HDQT và BKS näm 2021 và d xuAt mirc thU lao cho nam 2022). 

4. Dánh giã Kt qua hot dng cUa HDQT Va ttrng thành viên HDQT 

cO 
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4.1. Dánh giá chung 
- Trong näm 2021, HDQT dä hot dng tIch crc, tuân thu cac quy djnh 

chung di vài hott dng cUa HDQT, chi do kjp th?yi, giám sat chltt chë hot 
dng cüa Ban diu hành trong vic t chic, diu hânh thirc hin các miic tiêu và 
khochdãdra: 

- Quãn 19 và vtn hành Cong ty theo nhng thông l quãn trj tht nhm dam 

bão quyn 1çi cüa c dông và các ben lien quan. 
- Dam bão vic si~ dung dông tin hçp 19 cho các hott dng SXKD và dãu tu 

d khOng lam thn hai  1i Ich cüa c dông và các ben lien quan. 

- Các ch d, chInh sách di vài ngtthi lao dng dã duc Cong ty thirc hin 

tot to di.rqc nim tin cUa ngixi lao dng dOi vâi Cong ty. 

4.2. Dãnh giá kt qua tfrng thành viên 
Thành viên HDQT d tham gia dÀy dü các cuc hçp HDQT và 1y 9 kin 

bAng van ban vâi tinh thAn trách nhim cao, vi 1çi ich cüa các cO dông và sr 

phát trin bn vt1ng cüa COng ty. 
Ben c?nh  vic hoàn thành các trách nhim chung cUa HDQT, các thành 

viën HDQT dã hoàn thành tOt các nhim vii theo sir phân cOng, cii th: 

- ChU tjch HDQT da hoàn thành nhim vi theo quy djnh cüa pháp 1utt doanh 

nghip, Diu l Cong ty trong vic triu tsp,  tO chic các chung trInh cong tác 

nAm, phân Cong nhim vii gifla các thành viên, tO chic h9p, 1y 9 kin bAng van 

ban d ban hanh các Nghj quy& dung quy djnh cüa pháp lu.t, dam bão kjp thO'i 

trong cong tác chi do, ban hành các quyt sách quan tr9ng tai COng ty. 
- Thành viên HDQT chuyên trách hoàn thành nhim vii theo phân cOng cüa NO 

HDQT, kim soát tOt cong tác cong bO thông tin theo quy djnh và giám sat, dánh AN 

giá lien quan dOn hot dng cUa kiOm soát ni b Cong ty. EL 
- Các thành viên HDQT khác d hoãn thành các nhirn vii duçc giao, có 

nhng dóng gop sang tao, kjp thai dOi vài hot dng quãn 19, diOu hành cüa 
HDQT, gop phAn hoàn thânh xuAt sc kO hoch kinh doanh näm 2021. 

5. Dánh giã vic thic hin nhim viii cüa Ban diu hành 
5.1. Ph uv'ng p/lap giám sat: 
Thirc hin theo quy djnh ti Diu 1, Quy chO Quãn trj Cong ty, các Quy 

djnh, Quy chO quân 19 ni b vã Pháp 1ut hin hành, ho?t dng giám sat cua 
HDQT gOm: 

- Giám sat thirc hin các Nghj quyOt/QuyOt djnh cüa DHDCD và HDQT dã 
ban hành. 

- Giam sat và chi do vic thirc hin cOng bO thông tin vi mvc  tiêu dam bão 

tInh minh bach và kjp thñ dung theo quy djnh. 



- Giám sat hoat dng diu hành, quán 1 cüa Ban Giám dc nhtm nâng cao 
hiu qua hott dng kinh doanh vã hãnh thành các chi tiéu k hoch dã dat  ra. 

- Vic t chirc thirc hin các di,r an do Cong ty lam chü du tu. 
- Vic xây diing ngun nhân hrc và tinh hiu qua cUa mô hInh th chirc. 

5.2. Dánh giá 
Näm 2021, HDQT d thuc hin giám sat và chi do Ban diêu hành to chic 

trin khai các Nghj quyt cüa DHDCD, HDQT cUng nhu chi dao,  diëu hành hot 
dng san xu&t kinh doanh cüa Cong ty djnh kS'  và dt xuAt dam báo tuân thu quy 
djnh cüa Diu 1, các quy ch ni b vã quy djnh cüa pháp luat.  Cij th nhu sau: 

- Ban Diu hành duy trI vic báo cáo HDQT tInh hInh SXKD (djnh k' tháng, 
qufl, tin d thrc hin các Nghj quyt cUa DHDCD, HDQT (djnh k' qu) và 
báo cáo chuyên d lien quan dn cac vn d phát sinh /vuó'ng mtc trong qua 
trInh diu hành hot dng XSKD. 

- Trin khai các dir an, chuorng trInh tr9ng dim; giao chi tiêu, xây d1rng các 
kch bán/phumg an kinh doanh nhm htn ch di da rüi ro (din bin phirc tp 
cUa djch bnh Covid-19; chinh sách giá mua ban din näng h.rcmg mat  tthi mái 
nhà näm 2021; bin dng giá vat  1iu xây dirng, ...) dam báo cong an vic lam, 
thu nhp và các ch d phic lçi cho ngu?ii lao dng; cO trách nhim, uy tin vi 
các ben dM tác. 

- To h sinh thai khép kin (Tu vn - Thit k - Xâu di,rng - Van hành - Tôi 
t.ru). 

- Tip tVc  dy mtnh cOng tác dâo tao, tuyn diing thu hiit ngun nhân sir ch.t 
lucng cao; rà soát các san phm, các tiêu chI dánh giá nhm nâng cao hiu qua 
cUa hot dng chuyn di s, irng diing cong ngh; kin toàn mô hInh t chirc 
theo djnh hung phát trin chin luçic. 

- T chirc thirc hin có hiu qua cong tác phông chng Covid-19, dam bão an 
toãn sirc khOe cho ngi.r?ii lao dng trong nuOc và tai  các thj truô'ng nuc ngoái. 

II. KE  HOACH VA D!NH  HU'JNG CUA HDQT NAM 2022 
1. Djnh hu*ng - Nhim viii trçng tam nãm 2022 

- La Towerco so 1 ti Vit Nam. 
- Tip tiic Nang cao cong tác quãn trj, hInh ãnh thuong hiu và trái nghirn 

khách hang. 
- Chuyn di s6 dt 3.8 dim (Theo DDM cUa TMForum). 

2. Các chi tiêu SXKD chInh näm 2022 (S6 1iu I:pp nh6t) 
- Ting doanh thu: 8.586 t' dng tang tmng 15,1% so vri näm 2021. 
- Lciri nhuan sau thu: 413,8 t dng, tang 10,3 % so vi näm 2021. 
- T lê trá c ttirc dir kin: 20%. 
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- Trong do: Tng doanh thu cüa Cong ty mc: 7.607 t)' dng và 1i nhun sau 
thu cüa Cong ty mc: 399,4 t' dng; ROE dt 29,5 %. 

Nàm 2022 vn s là mt nàm dy thách thic vâi Cong ty, vOi nhüng k& 
qua d dt dixçc cUng sir quy& tam, doàn kt, sang tao, ChUng tôi hoàn toãn tin 
tuing se hoàn thành nhttng k hoch, miic tiêu d ra. 

Trên dày là báo cáo cüa HDQT, kInh trInh DHDCD xem xét thông qua.!. 
TM. HO! BONG QUAN TRI 

TICH 

THANH NAM 
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