
CNG HOAXA HOI CHU NGHIA vir NAM 
TONGCONGTYCPU3NGTRINHVIEI'I'EL Boc 1p — Ttr do — Hnh  phñc  

S& 03  /BC-DHDCD Ha Nói, ngày&lthángl/ nám 2022 

BAO CÁO CUA BAN BIEU HANH YE KET QUA HOiST BQNG KINH 
DOANH NAM 2021 VA KE HO3CH KINH DOANH NAM 2022 

KInh gl'ri: Dti hi dng c dông Tng Cong ty CP Cong trInh Viettel. 

Ban Diu hành xin duçic báo cáo k& qua hot dng kinh doanh näm 2021 Va 

k hoch kinh doanh näm 2022, cii th nhtr sau: 

I. BÁO CÁO HO3T BONG NAM 2021 
1. Ting quan v môi tru'ô'ng kinh doanh näm 2021: 
Näm 2021, djch covid 19 büng phát tr cuôi tháng 4 den nay d tác dng tiêu 

circ dn mç1 mt diii sng kinh tA xã hi (GDP Viçt Nam tang tru'&ng ' 2,6%, 
giám 10% so vó'i nàm 2020; Giân cách xa'i hi tgi nhieu dia phircing ánh hu&ng 
nghiêm trQng dèn hoçit dng san xuâ't kinh doanh; Dit gy chui cung thig do mat 
can di cung cdu lam cho giá nguyen vt lieu san xudt tang,). 

Ngoài djch bnh, Tng Cong ty c ph.n Cong trmnh Viettel (TCT) con phãi dôi 
m.t vi nhiu khó khan, thách thirc ánh hr&ng tôi hoat dng san xut kinh doanh 
(SXKD) cüa don vj nhu: Tii Vit Nam, ChInh phü chtra ban hânh FIT3; Co SO ha 
tang cho 5G chua duçc trin khai trên din rng; ChInh sách thuê các vj trI diing 
chung ciia the nhà mang h.0 nhu không Cx). Tai nuó'c ngoài, tInh hInh bt n chinh 
trj (Myanmar) vá thay di th ch chInh trj (Peru) 

Khó khän luôn di kern co hi, Chin 1ucic chuyn di s quc gia din ra manh 
me, lam thay di chiên luçyc kinh doanh, each thirc van hârih cüa nhiu Doanh 
nghip và tao  ra các mô hInhlsân phm kinh doanh mâi; ChInh phi:i thüc dy d.0 
tu ha thng tao  ra ngun vic ln cho ngành xây dirng; Tp doàn Viettel quan tam 
duy trI, ma rng mi quan h hqp tác vói B, ngành, dja phuong và các Doanh 
nghip 1&n, dng thyi râ soát kin nghj vói ChInh phü ban hành co ch chInh sách 
tao hánh lang pháp 1 d các cong ty con có co hi m& rng phát trin (Nghf dfnh 
82/2021/ND-CP v vic kéo dài th3'i gian thy'c hin và tha dii, bó sung mç5t so 
diu tgi Nghj djnh s 74/ND/2020/ND-CP czIa ChInh phi v thyc hin thI dié'm 
quán l). lao d5ng, tin hccing di vó'i Tp doàn Cong nghip- Viln thOng Quán di, 
theo do TCT có cci sO' d trie2n khai kinh doanh linh vwc mài là djch vy k9 thuat). 

Trong b& cánh do, toàn th Ban diu hành, CBNV TCT dã doàn kt, quyt 
tam hoàn thành các chi tiêu SXKD và nhiêm vu näm 2021, ci the nhu sau: 

2. Bánh giá thirc hin các chi tiêu k hoch 
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- Chi tiêu k hoich hçrp nhãt: 
Dan vj tInh: t dng 

TT Ten chi tieu TH 2020 
TH2021 So vói 2020 

KH TH %KH Li %Li 
I Clii tiêu tài chInh 
1 Tong doanhthu(t'dOng) 6.380 6.600 7.461 113% 1.081 16,9% 
2 TôngchiphI(tidông) 6.035 6.249 6.990 112% 954 15,8% 
3 LNTT(tdng) 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 

1 ROA (%) 8,7% 5,8% 9,6% 165% 0,9% 10,0% 
2 ROE(%) 28,4% 24,8% 31,6% 128% 3,2% 11,4% 

(So lieu trong báo cáo tài chInh hcip nhát nàm 2021 dã dwcic kiêm toán,) 

- Chi tiêu k hoich cong ty mc: 

Dan vi tInh: ) ddng 

TT 
.. 

Ten chi tieu TH 2020 
T112021 Sovói2020 

MI TH %KII Li 
I Chi tiêu tài chInh 
1 Tôngdoanhthu(t'dong) 6.033 6.010 6.669 111% 636 10,5% 
2 Tong chiphI(tdông) 5.700 5.673 6.217 110% 517 9,1% 
3 LNTT(t'dong) 333,2 337,0 451,8 134% 119 35,6% 
4 LNST (t' dng) 268,7 269,0 364,6 136% 96 35,7% 
II Chi tiêu hiu qua 

I ROA (%) 9,0% 6,7% 10,0% 149% 1,0% 10,7% 
2 ROE (%) 28,3% 24,4% 3 1,2% 128% 2,9% 10,2% 

- Chi tiêu v hiu qua tài chInh: TInh hInh tài chinh an toàn, kinh doanh 

hiu qua. 

TT Chi tieu 
Don vi 

tmnh 
TH Näm 

2020 
TH Näm 

2021 
Tang/giam 

so 2020 
Chi tiêu v Khá nãng thanh toán 
- H s thanh toán ngn h?n Ln 1.1 1.1 4% 
- H s thanh toán nhanh Lan 0.9 0.9 -1% 

2 Chi tiêu ye Co câu vn 
- H s nc/Tng tài san LAn 0.7 0.7 0% 
- He s nc/Vn chü si hüu LAn 2.7 2.3 -14% 
- H sO Von chii si hthilTong tài san Lan 0.3 0.3 1% 

3 Chi tiêu ye NAng 1%rc hot dng 
- VOng quay hang tn kho LAn 11 10.9 -1% 
- Vông quay các khoãn phãi thu Lan 7.2 8.9 24% 
- VOng quay các khoãn phãi trâ Lan 2.8 3.6 28% 
- Doanh thu thuânITng tài san Lan 1.6 1.9 18% 

4 Chi tiêu v Khã näng sinh ion 
- Lcyi nhuân sau thu/Doanh thu 
thuAn (ROS) 

0/ 0 . 0 4 30/  5 0°/ . 0 0 17°/ 

- Lcii nhuân sau thu&V6n chU son hu 
(ROE) 

0/ 0 28 4°/ .0 31 6°/ .0 1 1°/ 0 

- Lgi nhun sau thu/Tng tai san 
(ROA) 

0/ 0 .0 8 7°/ .0 9 5°/ 10°/ 0 

TO 
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3. Dánh giá các mt hoit dng san xuãt kinh doanh 
3.1. Nhfrngmtd(Itdiq1c 
- Hoàn thành vuo't kê hoach các chi tiêu san xuât kinh doanh näm 2021 và 

tang truing cao so vd thirc hin näm 2020. 
- Các chi so tài chInh dat  kê hoach, dam bão & m&c an toàn (Dông tiên rông 

dat 527 tT tang tru&ng 45% so v&i thrc hin näm 2020. Von chü s& httu tàngt 
1.043 t len 1.239,8 tST; Vông quay hang ton kho giãm tü 11 lan xuông 10,9 lan; 
Vông quay các khoãn phái thu tang ti'r 7,2 lan len 8,9 lan; H so nq/tông tài san 
0,7 lan; ROA: 9,5% tang 10% so v&i 2020; ROE: 3 1,6% tang 11% so v&i 2020; 
EBITDA: 6 16,8 t5' tang 41% so vâi 2020). 

- Linh viyc Vn hành khai thác (VHKT): Dam báo các KPI theo hçip dong 
VHKT. Näng suât lao dng nhân viên nhà tram  tang 3,9% so v&i 2020; Näng suât 
lao dng nhân viên day may tang 10,4% so vâi 2020. Doanh thu dat  4.203 t' tang 
tru&ng 24,7% so TH nàm 2020. 

- LTnhvircXâydrng: 
+ Xây lap viên thông: Thirc hin 17.000giãi pháp nâng cao chat 1ung mng 

lu&i; thi cong 1.500 tram  BTS và 322.000 cOng GPON trong näm 2021. 
+ Xây dimg dan diing: Näng 1irc xây dirng cüa TCT duçic nâng cao. Nhiêu chü 

dâu tu lan, uy tin dã tin tu&ng k hçip dông v&i Cong ty nhu: Louis Hoàng Mai, 
Aquacity Dông Nai, Kim Chung — Di Trach, Danko Thai Nguyen .. . (trong nàm 2021 
TCT dak kêt dixçic các hçip dông trj giá 1.331 tv). 

+ Tong doanh thu linh vrc xây drng dat  1.899 t5' tang tru&ng 18% so v&i TH 
näm 2020. 

- Linh vrc Giãi pháp tIch hçrp, thtro'ng mti: Phát triên vâi 4 Business units 
(BU) chInh (Energy, Mechanic & Engineer (M&E), ICT (Information & 
Communication Technology), Smart solution). Trong nàm 2021, TCT thirc hin 
m& rng, da dng các gói san phâm, dông th&i tang cu&ng hcp tác dOi v&i các 
cong ty lan, thi.wng hiu lan tai  Vit Nam và trên the giOi. Doanh thu dat  1.137 
t dOng giãm 13% so v&i TH näm 2020. 

- LTnh vi,rc Du tir hi tang cho thuê: Ngoài h thông DAS, truyên dan, h 
thông NLMT, hét nàm 2021 TCT sâ httu 2.473 tram  BTS, drng thir hai Vit Nam 
sau OCK (2.700 tram). Doanh thu dat  20 1,5 ti', tang tri.thng 208% so TH näm 
2020. 

- Vn hành và quãn trj h thng: Ap diing các mô hInh 4n hành và quãn 
trj theo chuân quOc te và thông 1 tot nhât: ChuOi cung rng; Kiêm toán ni b; 
Quãn trj rCii ro; Chiên luçic nguôn nhân hrc. 

- Chuyên d6i s6: Müc d tru&ng thành sO cüa TCT tang t1r 2.1 len 3.04. 
Thc hin chuyên dOi so toàn din cap TCT den các dan v trirc tiêp san xuât. 

- Hoit dng nghiên ciru: Nghiên ciru cho ra d&i san phâm VCC Smarthome; 
VCC Solar Scada; Nghien c1ru h thông nguOn cho thiêt bj 5G; Nghien cüu cong 
ngh, giái pháp, triên khai linh virc näng luqng gió. Ngoài ra, TCT dang nghiên 
c&u tim ca hi tai  các máng ha tang kêt nôi thông minh, thành phô thông minh, 
nông nghip thông mirth 

- Marketing, xây diyng thtrong hiu: Trong nàm, TCT dành duçc 05 giài 
thu&ng quan tr9ng: Giái Vàng IT World Awards hang miic phân mém quân l 
doanh thu và khách hang tIch hp; Top50 doanh nghip igi thun "xuat sac" Vit 
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Nam; Top500 Doanh nghip lqi nhun t& nht" Vit Nam (PROFIT500); 
Top500 Doanh nghip tang tru&ng nhanh nhât Vit Nam (FAST500); Top500 
Doanh nghip lan nhât Vit Nam (VNR500). TCT chü tr9ng truyên thông, quàng 
bá san phâm, thucrng hiu Viettel Construction tai cong chiing và dOi tác. 

3.2. Nhfing nguy co', diem can cái 1hin 
- Màng Ht tang cho thuê chua hoàn thành kê hoach  nghiên ciru phuung an 

dâu tu san phâm mâi thay the cho phucmg an mua trtm cüa Tp doàn Viettel; dãu 
tu näng luqng mt tthi không tang do không có chInh sách mi cüa Nba nuc. 

- Vic ma rng VHKT nuâc ngoài khOng dat  mic tiêu ke hoach  (Myanmar: 
tiêp nhn VI-IKT duçic 13/18 Tinh 72% ké hoach nàm). 

II. KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2022 
1. Dtr báo v môi trtrôrng kinh doanh 
- Quy hoach din 8 dir kiên duçic ChInh phü ban hành nàm 2022 -> Cu hi 

tiêp tijc phát triên màng nàng luçmg tái tao  (triên khai và dâu tu). 
- ChInh phU thüc day each mang cong nghip 4.0 lam tang chuyên djch so 

trong san xuât kinh doanh -> Thun lçii trong vic phát triên nghiên can và kinh 
doanh các giái pháp thông minh, tir dng hóa phitc vii san xuât. 

- Nguai tiêu dung có tam i tIch circ sau khi vaccine dã duqc tiêm phô biên 
-> cu hôi cho 1mb virc GPTH, XDDD, DVKT. 

- Näm 2022, dâu tu cong së t.p trung vào dix an tao  dng lin e phát triên kinh 
té cà nuâc; Tp doàn Viettel và TCT dä k thóa thun hçp tác toàn din vai nhiêu 
T.p doàn lan nhu ACV, Tan Càng Sài Gôn, NovaLand, GFS, TTC, Minh Linh, 
MBland, FCN... là diêu kiin thu.n lçii cho tn Xây drng dan diing cña TCT tang 
tru&ng manh. 

- Các S& TTTT tai  các tiithITP có quy hoach tuyên cOng be ha ngâm giai 
doan 2020-2025; Các nhà mng (Viettel, Mobifone, ...) van có djnh huang m& 
rng qu tram  BTS và tôi ixu chi phi do ânh hu&ng cüa covid nên s tang ti trçng 
thuê tram  xâ hôi hóa -> Cu hi cho TCT dâu tu them và tang t' 1 dung chung ha 
tang. 

- Các nhà mang day manh  triên khai mng 5G là cu hi nguôn vic cho linh 
virc VHKT và Xây dirng. 

2. Mt so dlnh  hirong kinh doanh nãm 2022: 
Nàm 2022, TCT dà xay dimg ké hoach nhäm tiêp tic nâng cao hiu qua và 

hin thinc hóa mine  tiêu theo djnh hithng chiên luçic giai doan 202 1-2025, trong do 
tp trung vao các ni dung tr9ng diem sau: 

- Khâu hiu hành dng. "Trong tiên phong lien kêt, Ngoài dt phá tang 
truâng" trên cu sa giài pháp: 

+ 3 Cores: Chiên luçic - Con nguai - Thrc thi. 
+4 Factors: Con nguai - Quy trInh - Cong ngh- Quãn trj. 
+ 3 Keys: Kênh bàn - Kênh triên khai - Kênh kiêm soát. 

- HoiE d3ng SXKD theo 6 1ri chInh: 
+ Xây dirng (trong Tp doàn Viettel và xây drng dan ding). 
+ Van hành khai thác. 
+ Giãi pháp tIch hçp. 
+ Xây drng dan ding B2B. 
+ Dâu tu ha tang. 

53 
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+ Djch v11 k5 thut. 
- San phâm. Day minh kinh doanh các giâi pháp thông minh, to giá trj cho 

xâ hi: Smart home, smart city, Djch vçi k5 thu.t, Giâi pháp chuyên ctôi so quãn 
trj riêng cho ti'rng doanh nghip. 

3. Các chi tiêu san xut kinh doanh: 
A 3.1. Chi tieu hçrp nhat 

TT Chi tiêu hç'p nht TH 2021 KH 2022 
So vO'i 2021 

I Chi tiêu tài chInh 
1 Tôngdoanhthu 7.461 8.586 1.125 15% 
2 Tong chi phi (t dong) 6.990 8.069 1.079 15% 
3 LNTT (t' dng) 471,6 517,6 46 10% 
4 LNST 375,3 413,8 38 10% 
II Chi tiêu hiu qua 
I ROA (%) 9,6% 9,0% -0,5% -5,5% 
2 ROE (%) 3 1,6% 28,8% -2,8% -8,8% 

3.2. Chi tiêu cong ty mc 

TT Chi tiêu cong ty mc TH 2021 1(11 2022 
So vói 2021 

Chi tiêu tãi chinh (t 
dng) 

1 T6ngdoanhthu 6.669 7.607 938 14% 
2 Tôngchiphi(t'dcng) 6.217 7.109 891 14% 
3 LNTT(t'dng) 451,8 498,2 46 10% 
4 LNST 364,6 399,4 35 10% 
II Chi tiêu hiu qua (%) 
1 ROA 10,0% 9,9% -0,1% -0,7% 
2 ROE 31,2% 29,45% -1,7% -5,6% 

4. Nhim vii trQng tam nãm 2022: 
4.1. Vn hành khai thác 

( VHKT hçi tang mng Iw&i cüa Ttlp doàn Vieltel: 
- Tôi img tang NSLD tai  Vit Nam va cac thj tru&ng nuic ngoài (Vit Nam 

tang tru&ng 5%; Campuchia tang tic 5% den 15%, Myaninar tang tru'óiig 6%).
NH 

- Doanh thu 5.110 t', tang 12,6% so vài näm 2021. 
/ Djch vy k9 thuIt: Cung cap djch v11 den 500.000 h gia dInh; 2.000 c1ra 
hang dng chuôi. 

4.2. Xãy diyng: Doanh thu màng xay lap d.t 2.333,8 t, tang tru&ng 43% so 
nàm 2021 trong do doanh thu tr các hqp dông ngoài T.p doàn Viettel tang tru&ng 
77%. 

4.3. Dan tir ha tang cho thuê 
- So i thj tnthng Vit Nam ye si hü'u ha tang viên thông (vi 4.487 tram 

BTS, ti 1 dung chung dit 1.05). 
- Doanh thu dat  342 t)' tang truâng 70,6% so vOi nãm 2021. 
4.4. Giãi pháp tIch ho'p: 
- Dua It nhât 3 san phâm mi vào kinh doanh (VCC smarthome, VCC Solar 

Scada, giâi pháp nông nghip thông minh...). 
- Doanh thu dat  790 t' dông. 
5. Giãi pháp thiyc hin: Xác djnh tp trung thirc hin các giâi pháp sau: 
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5.1. Con nguôri, quy trinh, cong ngh, quãn trj: 
' Con ngtr: 
- Mo hInh to chüc hçc tp và phát triên theo phurcing pháp BSC (Balanced 

Scorecard). 
- Bô nhim can b dira trén thành tIch näng hrc theo tu van ci'ia TCT kiêm 

toán Big-4 (Deloitte). 
V QuytrInh: 
- Ap diving quy trInh quán trj chat hrçing vào hoat  dng SXKD. 
- Tiêu chuân hóa quy trInh (SCOR, ISO 9001, 45001, 27001, 20000-1, 

10002; SA8000 & ISO 26000, ISO 22301). 
- S boa quy trInh d kim soát tp trung, realtime (IOC — Infrastructure 

Operation Center, BOC — Bussiness Operation Center). 
V Cong ngh: 
- Ap di1ng chuyên dôi so xuyên suOt vào hot dng SXKD. 
- Xây drng và áp dtng các 1rng diing nhu: Data-Warehouse, Bussiness 

Inteligent, Cong ngh Cloud, cong ngh Al dé diêu hành SXKD. 
V Quan.tr!: 
- Chuân bj cho vic 1p báo cáo tài chInh theo tiêu chuân kê toán quôc tê 

IFRS. 
- Ap dung b nguyen t&c quãn trj cong ty theo thông 1 t& nht dành cho 

cong ty di chüng tai  Vit Nam. 
- Hot dng SXKD hthng ti 3P (People, Profit, Planet). 

A P A . . A . F A 5.2. Kenh ban, kenhtrien khai, kenh kiem soat chat lu'ç'ng: 
- Kênh ban: Phát trién da kênh; nâng cao chat luqng kênh Digital, d phü 

cong tác vién, di l. 
- Kênh triên khai: Tiêp ti1c nãng cao chat luçing nguOn 1irc (ni b và dôi 

tác/thâu ph%1). 
- Kênh kiêm soát: 
+ Ap diing dy dü quy trinh quán 1 chit lucxng (KCS- QA- QC- TQC- TQM). 
+ Kiêm soát da kênh: H thông quy trInh - Group diêu hành - Giám sat trirc 
tiêp - H thông phân mém IOC, BIM. 

KInh trInh Di hi xem xét và thông qua.!. 

PHAM IMNH TRUNG 
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