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TAPDOANCNGI-llEP-VEENThONGQ1JANDOI CQNGHOAXAHQLCHUNGHiAVIrNAM 
TONGCONGTYCPQ3NG1RINHVIEIIEL Dc 1p — Ttr do — Htnh phüc 

So: 05iBC-DFWXI) Ha N ngày 01 tháng 04 näin 2022 

BAO CÁO 
CUA BAN KIEM SOAT VE KET QUA HOLT BONG NAM 2021 

VA KE HOACH HOST BQNG NAM 2022 

KInh gi.ri: Dti hi dOng CO dông - TOng Cong ty cO phn Cong trInh Viettel 

Can cir vào Lut Doanh nghip 59/2020/QH14 và các van ban có lien quan; 
Cn cr Diêu 1 to chrc và hott dng cüa Tong cong ty; 
Can cir Quy chê hot dng và chCrc nng, nhim vi.J. cüa Ban kiêm soát. 

Ban kim soát báo cáo Dui hi dOng cO dông ththng niên (DI-IDCD) v k& 
qua hot dng nãm 2021 và Kê hoach hot dng nàm 2022 nhu sau: 

PHAN I: HOT BQNG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2021 

I. KET QUA HOiT BONG CUA BAN KIEM SOAT 
1. Bánh giá chung kt qua hot dng nãm 2021 
a) To chuc b may và diu hành 
a.]. To chic bç5 may hogt dç3ng 
- Ban kiêm soát có 03 thành viên hott dng chuyên trách, theo Ngh quyêt 

so 060602/NQ-VCC-DHDCD ngày 06/06/2020, nhu sau: 
1) Ong: Ngô Quang Tu - Ctr nhân Tài chInh - Truâng ban 
2) Ong: Phm HOng Quân - Thtc s Ké toán - Kiêm soát viên 
3) Ba : Mai Thi Anh - Cir nhân Ké toán - Kiêm seat viên 
a.2. Cong tác diêu hành 

- To chirc hçp: 05/05 cuc hp theo dung trInh tr quy djnh cüa pháp lut. 
- Ni dung thu yêu tp trung vào vic 1p kê hoch, dánh giá kêt qua hot 

dng nêu van dê tim giài pháp, djnh huâng triên khai. 
- Diêu hành: phân công, giao nhiêm v1i theo chuyên môn, linh vrc, lam 

chuyên dê, dua ra quan diem cách lam sâu, tim gôc van dê cãnh báo, kiên nghj. 
- Muc tiêu: giãm thiêu rüi ro, hiu qua, tuân thu và thuçmg ton Pháp 1u3t. 
- Hiu qua: phát hin van dê nhanh, phân tIch sâu, cãnh báo kjp thai. 
b) Ni dung kt qua hoyt dng 
- To chirc h9p, phân cong nhim v11 cho tü'ng thành viên; 1p, kê hoch hoat 

dng thông qua cuc hçp DHDCD thithng niên. 
- Giám sat vic tuân thu theoNghj quyêt cüa DI-IDCD dôi vâi HDQT/BDH: 

kêt qua kinh doanh, tài chInh, to chirc mô hInh, pháp 1 dâu tu, dam bâo mi 
hoit dng phâi thirc hin tuân thu và thugng ton pháp 1u.t. 

- Giám sat vic tuân thü, nhtn din nêu các van dê, dua kiên nghj trong các 
cuc hçp cua HDQT/BDH => kêt qua các kiên dêu ducic ghi nhn, chi dao 
thrc hin. 
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- Th.m djnh Báo cáo tài chInh riêng, hçip nhAt truâc và sau kiêm toán qu/6 
tháng/nam nhäm dánh giá büc tranh kinh doanh, tài chInh thông qua các chi so 

hot dng, hiu qua và tài chInh. 
- Giám sat vic ban hành sira doi, bô sung các quy chê, quy djnh cüa Tong 

cong ty theo cap thâm quyên. 
- Giám sat 05 chuyên dê: (1) Cong tác quán l3 tài chInh, (2) HO sapháp l) 

mua sáintgi Clii nhánh tinh/tp dã nhçn diçn du'qc nhthig bat cc2p trong quytrInh 
nháp xuát, kho và dé xuát tha dOi, ('3,) COng tác dáu ftc các dy an và cci ché kinh 
doanh BTS, (4) Chiig tic thanh quyêt toán tgi tinh/Tp, (5) quán l) cOng nci, 
hang tOn kho và quán l dông tiên. 

- Di kiêm tra thuc tê dê nhan diên van dê ti 06 don vj chi nhánh tinhltp. 
- Giám sat vic cong bô thông tin, các hp dông, giao djch vi các ben lien 

quan và vic khac phiic các kêt lun thanh kiêm tra. 
- Nâng cao nàng 1irc giám sat, thông qua các khóa h9c: chuyên sOu quán trf, 

quán l; thám dinh báo cáo tài chInh và dáu ttc dir án, quán trj cOng ty dgi 
ching do UBCK nhà nthc dào tçio và Thành viên HDQT cOng ty (VOID). 

2. Dánh giá kt qua hoyt dng cüa các thành viên trong Ban kiêm soát 
Co si dánh giá: Kê hoach và phân cOng nhim vii, dánh giá nhu sau: 
a) Dông chi? Ngô Quang Tu - Trtràng ban kiêm soát. 

+ Thuc hin tot cong vic theo Kê hoich và theo Quy chê hoat dng; 
+ Dam bão tOt vic xay dimg và diêu hãnh th%rc hin kê hotch cüa Ban; 
+ Giám sat vic tuân thu Nghj quyêt, chiên luqc, Kê hoch cüa HDQT/BDH; 
+ Thâm djnh báo cáo tài chInh trithc và sau kiêrn toán dc lap; tham gia cac 

cuc hQp cüa HDQT/BDH nhäm näm bat van dê, dê xuât giâi pháp thirc hin; 
+ ChÜ trI, phân tIch nhn din các van dê nêu ra trong kêt li4n; 
+ NIhn din van dê, thrc hin kiêm tra, giárn sat chuyên dê hang qu; 
+ Hoàn thành khóa h9c Quán trj COng ty côphân di chüng (UBCKNN cap, 

dào t.o) vã tham gia khóa h9c Thành viên hi dOng quãn trj (VIOD). 
b) Dông ch1 Phm Hông Quân — Thành viên Ban kiêrn soát 

+ Giám sat vic tuân thu theo Nghj quyêt cüa DHDCD dOi vci HDQT/BDH. 
+ Thâm djnh Báo cáo tài chinh cong ty Mc và hqp nhât nhu: cci s& dIc liu, 

cci sà pháp lj 1p báo cáo; dánh giá s&c khOe, bc tranh tài chInh; hç1  thông 
quán fr  rii ro... .nhn din cánh báo, dé xuát giám sátchuyên dé. 

+ Giárn sat tuân thu quy djnh cüa Pháp 1u.t và Tong cOng ty; giám sat các 
chuyên dê: dy an dau tic hçz tang cho thuê, cOng tác quán li cOng n(Y; giám sat 
thirc hin theo Uy quyên thu5c thám quyén. 

c) Dông chi: Mai Thj Anh — Thành viên ban kiêm soat 
+ Giám sat chi tiêt vic thirc hin các ni dung nghj quyêt cüa HDQT. 
+ Giám sat tInh hInh tài chInh: dánhgiá cong tác quãn 1' cong nç phãi thu, 

phái trã; cong no vt tu, hang hóa hang ton kho toàn TOng cOng ty. 
+ Giám sat vic ban hành các quy chê theo phân cap thâm quyen. 
* Dánh giá kit qua chung: hoat  dng giárn sat ngày càng the hin tInh 

chuyên nghip, giám sat các chuyên dê có tInh chat chiêu sâu, có nhiêu kiên dé 
xuât trong hot dng quãn l giüp cho I-IDQT/BDH thông qua các cuc hçp; 
hoàn thành tot nhim vii và khOng có thành viên nào vi phm quy chê. 
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3. Hn ch& chixa phân tich sâu mô hInh to chüc, cong tác dâu ti.r quãn 1' tâi 
san, chi phi khoán,... 

4. Thu lao, chi phi hott dng cüa Ban kiêm soát 
Chi trã, nhn thu lao cüa Ban kiêm soát duqc thirc hin dung djnh mirc d 

duqc DHDCD thông qua nàm 2021: 2,1 t' dông. 
II. BAO CAO KET QUA GIAM SAT 
1. Kt qua giám sat tInh hInh hoyt dng cüa Tng cong ty 

- Hoàn thành vixot chi tiêu kê hoach doanh thu, 1i nhun, näng suât lao 
dng và các chi tiêu tài chinh, luôn dam bâo tôc d tang tru&ng hai con so ben 
vttng Va bão toàn von, thông qua so 1iu báo cáo hçip nhât cii the: 

+ Tong doanh thu tang 24,4%!kê hoach, tang 19,6%!näm 2020; lçii nhun 
sau thuê tang 36,0%!kê hoach và tang 3 6,9%! nàm 2020; 

+ Von hóa cüa Tong cong ty tang ti'I 5.000 t' dông len 8.000 t' dông; 
+ Dông tiên rông tang 172 t' dông 48,1%!näm 2020, thu nh.p bInh 

quânlnguôi dat  25,8 triu dông/ngui/tháng dat  100% ké hoach  và tang 
2,6%!näm 2020. 

- Duy trI mi1c tang trtthng tOt các ngành nghê lOi, d.c bit các ngành nghê 
mOi, co toe d tang tnthng doanh thu cao, dông thai dam bão các miic tiêu 
chuyên djch chiên hiçc: S& hüu 2.42 1 tram  BTS cho thuê, có 2,2 triu m2 DAS, 
16,7 MW näng hxçmg mt trôi; tao  duqc h sinh thai khép kIn trong kinh doanh; 
m rng linh virc kinh doanh näng luçng và M&E; chuyên dôi so xuyên suôt dat 
3.0/5.0 => Kêt qua: Xây dirng dan diing doanh thu dat  tir 195 t dông näm 2019 
len 880 t' dông näm 2021 chiêm 54% toàn lTnh virc xây drng (1.61?  t' dông); 
Doanh thu dâu tu h. tang tang 208% so vOi näm 2020 — tang 136 t dông; doanh 
thu giãi pháp tich hcip dat  193 %/Ke hoach à tang 6%/näm 2020 58 t' dông. 

- Cong tác diêu hành: TOng giám doe Uy quyên theo cap quãn 1, phân cong 
nhim vçi chi tiêt theo lTnh v1rc chü trI, ph11 trách các dâu mOi khOi cci quan và dan 
vi Chi nhánh k thut Tinh!tp. 

- KhOi quãn 1 ttp trung váo xay dirng: "con nguii", "quy trInh", "cOng 
ngh", "quãn trj". 

- Chiên 1uçc giai doan (2021-2025), xây drng Tam nhIn — Sü mnh - mic 
tiêu ci the cho timg giai doan:  vOi tam nhIn tr thành nhã dâu tu, 4n hânh, cung 
cap cOng trInh thông minh, hiu qua cao nhât; si.r mnh thüc day each mng cOng 
nghip 4.0 den doanh nghip và h gia dInh; mic tiêu tth thành nhá dâu tu và cho 
thuê ha tang lan hang dâu trong nixâc, ma rng cung cap djch vi xây dçrng, vn 
hàth khai thác ngoài Tp doàn và nuOc ngoài, phát triên giái pháp näng 1ung 
sach, ca din thông rninh. 

- Cong tác diêu hành và quàn trj rüi ro: nâng cao cOng tác quan trj rüi ro thông 
qua 03 tuyên phông v; dim h thông câi tiên quy trInh Lean six sigma; h thông 
ISO 31000 ye quãn trj rüi ro và h thông BI&DW phân tIch diêu hânh. 

2. Giám sat hoit dng cüa Hi d1ng quãn trl/Ban  diu hành 
a. Hoit d3ng cüa HDQT nhu' sau 

+ To chuc các cuc h9p djnh kSr  thành phân tham dr day dü; diêu hành các 
cuc h9p t.p trung vao cáe ni dung chü yêu: ké hoqch, chién lutrc SXKD, mó 
hInh to ch&c, ccx ché chInh sách, dáu tic d,c an. 
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+ Hoàn thành ho sci chuyn san ma c phiu CTR ttr Upcom sang Hose d 
duçic SGD CK Ho ChI Minh chap thun 

+ Hot dng ban hành van bàn và cong bô thông tin: ban hành 31 van ban 
(23 Nghj quyêt, 08 Quyet djnh thuôc thám quyen); cong hO 51 thông tin theo quy 
djnh phOp luat  và U) ban ch&ng khoán; 

+ To chüc thành cong cuc h9p DHDCD thu&ng niên duçc 100% cô dông 
tham dir biêu quyêt và tan thành; 

+ Tuân thu Nghj quyêt, Diêu lê, Quy chê, dam nhim tOt vai trô vOi Ui cách 
là ngi.thi di din vOn, luOn dam bão tot igi Ich cüa Tong cong ty và cô dông. 

+ Tham gia khóa h9c và dugc cap chCrng chi Thành viên HDQT (VIOD). 
b. Hoit d3ng cüa Ban ditu hành 

+ Thirc hin hoàn thành xuât sac vuçYt chi tiêu kê hotch: doanh thu, igi 
nhun, dông tiên và các chi sO tài chInh. Dc bit, näm 2021 Tong cong ty gt 
hái dugc nhiêu phân thu&ng darih giá do các to chüc dánh giá: dirng thu 65 trong 
Fast 500, xêp 192 trong VNR500, giài thumg yang IT World Award và dc bit 
närn trong top 50 doanh nghip có toe d tang trtthng doanh thu và igi nhu.n 
xuât sac nhât nàm 2021. 

+ Diêu hành hot dtng san xuât kinh doanh sat thirc té, lang nghe 2 kiên dê 
xuât tim nguyen nhân gOc van dé ton ti, du'a ra giãi pháp mang tinh hiu qua 
nhisng van dam bão tuân thu và thiçing ton pháp 1utt. 

+ Nâng cao näng lixc quàn 12  cho các cap quãn 11 thông qua các khóa h9c 
chuyên sâu: Quãn trj rüi ro, quãn tn tài chInh,... xây dirng khôi quail 11  theo 
huOng "con ngi.thi — quy trInh — cong ngh - quãn trj". 

+ lfng diing so hóa vào các linh vrc quàn 12 thông qua hoat dng chuyên dôi 
so, muc tiêu nâng cao näng suât lao dng, giám thai gian, tang hiu qua, nhäm 
dáp irng vth chiên lugc phát trién. 

+ Xây dimg phuang tram hành dng c1i the cho trng näm, t1111g giai doin 
ci.:ia sir phát triên. 

+ N luc, dot phá trong diêu hành, m& rng lTnh vrc hçip tác kêt qua dã 
mang ye nhUiìg hgp dông xây dirng giá trj hang tram t' dông. 

c. Giám sat hoit d3ng cong bii thông tin 
Trong nàm 2021, thrc hin cOng bô 51 thông tin theo quy djnh cüa pháp 

1ut, không vi phrn nghTa v11 cOng bô thông tin theo quy djnh ti Thông tu sO 
155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 cüaB Tài chInh. 

3. Báo cáo kim soát giao djch giü'a Tong cong ty vói các ben lien quan 
Can cir vào Diêu 290 khoãn 4 Nghj dnh 1 55/2020/ND-CP quy djnh ye vic 

giám sat các báo cáo giao djch gifla cong ty vói các ben lien quan. 
- Trong näm 2021 khOng phát sinh các giao djch gifla TOng cOng ty, cOng ty 

con, cOng ty do TOng cOng ty näm quyên kiêm soát trén 50% trà len von Diêu 1 
vâi các thành vien Hi dông quãn trj và nhiing nguôi có lien quan cüa các thành 
vien do. 

- Trong nàm 2021, có phát sinh các giao djch vci các ben lien quan là giao 
djch giCa TOng cong ty vói T.p doàn COng nghip Viên thông Quân di Viettel 
và the don vj trçrc thuc Tp doàn. Day ia các nghip vi cung cap dch vv, hang 
hóa thông thithng nhu: dch vi vQ.n hành mng viên thông, cung cap v.t Ui viên 

4 
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thông, thi cong cong trInh ... dã báo cáo xin kin Dai  hi c dông và cong bô 
thông tin diing quy djnh. Các giao djch nay cIa mang 1i doanh thu on djnh và igi 
nhun tot cho TCT Cong trInh Viettel trong näm 2021. 

4. Kt qua giám sat Nghj quyêt cüa DHDCD thirô'ng niên 2021 
- Hoàn thánh tot các chi tiêu san xuât kinh doanh theo Nghj quyêt. 
- Von diêu 1 näm 2021 tang tü 717.818.280.000d 71.781.828 cô phiêu, 

len 929.23 8.730.000 d 92.923.873 cO phiêu; t' l chia cO tiirc näm 2020 trong 
näm 2021 vó'i t 1 39,458%, nhu sau: 

+ CO tue bang cô phiêu: 2 1.142.045 cô phiêu - 29,458% tang len 92.923.873 
cô phiêu (MG 10.000d/co phiêu). 

+ Trã bang tiên cüa näm 2020 giá tr 10% trong nàm 2021 72,8 t dông. 
- Thirc hin phân phôi igi nhu.n và trIch 1p các qu5 theo dung Nghj quyêt. 

9 A S S .( 5. Ket qua tham dnh bao cao tai chinh va ket qua kinh doanh 2021 
5.1. Cong tác 41p và kiêm loan báo cáo tài chmnh 

a. Vê viêc thyc hiên chê do ké toán và báo cáo tài chInh 
- Báo cáo tài chInh nãm 2021 ducic lap trên cci sâ lua chon chInh sách kê 

toán phü hçp, ap diing các chmnh sách nay mt each nhât quail, thirc hin các 
dánh giá và uâc tInh mt cách hgp 1, tuân thu pháp 1u.t và các quy djnh cüa 
Chuân mire kê toán vâ Chê do kê toán Viêt Nam. 

- Báo cáo tài chInh riêng và hçip nhât närn 2021 duçic kiêm toán bâi Cong ty 
TNHH Hang kiêm toán AASC "là doi vj nám trong danh sách ducic thong qua 
tgi cuç3c hQp DHDCD nám 2021 ", báo cáo disçic chap nhn toàn phân và có 
kiên phãn ánh trung thirc và hqp l trên các khIa cnh trçng yêu và duçic cOng 
bô thông tin theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành. 
b. Vé kiêm toán báo cáo tài chInh 

Kiêm toán viên cIa diia ra kiên trong báo cáo tài chInh hçrp nhât phán ánh 
trung thirc và hçrp l trên các khIa canh  tr9ng yêu ye tInh hInh tài chInh cüa 
TOng cong ty tai  ngày3l/12/2021 cUng nhu kêt qua hoat dng kinh doanh và 
tInh hInh luu chuyên tiên t trong näm tài chInh kêt thüc cüng ngày. Két qua phü 
hçrp vth quy djnh cüa pháp lut Vit Nam và các quy djnh pháp l có lien quan 
den vic l.p và trInh bay Báo cáo tài chInh hçip nhât. 

5.2. Tin!, hlnh kinh doanh và lài chInh cüa Tong cong ty 41 ngày 
31/12/2021 
5.2.1 Ke't qua thirc hin theo Nghj Quylt cza DHDCD 

a) SO lieu theo báo cáo hçxp nhdt 
DVT: T dong,/. 

U NQI DUNG TH2021 KB 2021 TH2020 
CLTH2O21-KH2021 CLTH2O21-TI-12020 

+1- 

I Chi lieu ti chinb 

1 Tôngdoanhthu 7461 6000 6380 1461 24.4% 1081 16.9% 

2 Cbipl 6990 6249 6035 741 11.9% 954 15.8% 

2 Linhunuithcthu 472 351 345 121 34.4% 126 36.6% 

3 Lçi nhun si thu 375 276 274 99 36.0% 101 36.9% 

II Chi 118u hiêu qui 

I ROA 9.5% 5.8% 8.7% 3.7% 64.6% 0.9% 10.1% 

2 ROE 31.6% 24.8% 28.4% 6.8% 27.6% 3.2% 11.2% 
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- Tng cong ty thirc hin hoàn thành vut các chi tiêu kt qua kinh doanh so 
vi kê hoch và cüng kr, nhu sau: 

+ Doanh thu dt 7.46 1 t dOng, vl.19t 1.46 1 t dông '-' 24,4% so vM nghj quyêt vá 
tang 1.08 1 t dông tang 16,9% so vOi näm 2020. 

Lcii nhuan truOc thuê dat 472 t dông, vuqt 121 t' 34,4% so vâi nghj 
quyêt, tang 126 t dông — tang 3 6,6% so vi näm 2020; 

+ Loi nhuân sau thuê dat  375 t dông, vuQt 99 t' dông - 36% so vó'i nghj quyêt, 
tang 101 t9 dôngthng 36,9% so vOi nam 2020; 

+ ROA dat 9,5% vrot 3,7% 106% so vâi nghj quyêt, tang 0,9% tang 10,1% so 
vó'i nàm 2020; 

+ ROE dat 3 1,6% vuçlt 6,8% 27,6% so vâi ngh quyt, tang 3,2% tang 11,2% 
sovàinäm2020. 

- Tong cong ty hon thnh và vu9t 2 con so tat cã 5 chi tiêu hçp nhât do DHDCD 
n.m 2021 giao. DOng thoi, duy trI dà tang tnrâng mnh m cüa các nàm truOc, tôc d 
tang lçñ nhun sau thuê tang nhanh hon mirc pha bang cô phiêu do do EPS tiêp tic 
tang nàm thu 5 lien tiêp. 

b) So 1iu theo báo cáo Cong ty Mc 
DVT: T dng./. 

IT NQIDUNG TN 2021 KH2021 TH2020 
CL TN 202 1-KH 2021 CL TN 2021-TN 2020 

+/- % +1- 

I Ch tiêu tài cbmh 

1 Tngdoanhthu 6669 6010 6034 659 11.0% 635 10.5% 

2 chip1 6217 5673 5701 544 9.6% 516 9.1% 

2 Lçinhunthiócthn& 452 337 333 115 34.1% 119 35.6% 

3 Lhuânsauthu 365 276 269 89 32.1% 96 35.7% 

U CU tiêu biu qui 

I ROA 9.9% 5.8% 8.7% 4.1% 71.3% 1.3% 14.6% 

2 ROE 31.2% 24.8% 28.4% 6.4% 25.8% 2.8% 9.7% 

- Các chi tiêu so vii kê hoach và cüng k' tti Cong ty Mc: 
+ Doanh thu dat  6.669 t' dông, vuçt 659 t dông 11% so vi Nghi. quyêt và tang 

635 t dông tang 10,5% so vói näm 2020. 
± Lqi nhun tn..róc thuê dat  452 tSr dông, vrn7t 115 t5' - 34,1% so vâi Nghj 

quyêt, tang 119 t5 dông tang 35,6% so vth näm 2020; 
+ Loi nhuãn sau thuê dat  365 t5' dông, vl.rçlt 89 t5' dông 32,1% so vó'i Ngh quyêt, 

tàng96t5' dông-tang35,7% sovinàm 2020; 
+ ROA dat  9,9% virqt 4,1% 71,3% so vi Nghj quyêt, tang 1,3% - tang 14,6% 

so vi nàm 2020; 
+ ROE dat 3 1,2% vi.rçYt 6,4% - 25,7% so vâi Nghj quyêt, tang 2,7% - tang 9,6% 

so v&i nãm 2020. 
- Chi tiêu cüa COng ty Mc dêu vu9t tat ca 5/5 chi tiêu do Dai  hi dông cô dông 

na.m 2021 giao. Tiêp tic, duy tn dà tang truâng m?nh me cüa các näm tnrôc, dóng gop 
89% doanh thu và dóng gOp den nhing 93% lçii nhun trong toàn Tong cong ty. 
5.2.2. Tinh hmnh tài chInh cia TCTtai th&i diem 31/12/2021 

So lieu các chi tiêu, chi so ciri the sau: 
DVT: T' dng./. 

IG C 
p 

iNG 
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Yr N()1 DUNG DVT TM 2021 TM 2020 
CL TH 202 l-TH 2020 

±1- % 

I Chi tiêu tài chiub 

1 VnchüsuhOu T'd&ig 1312 1061 251 23.6% 

2 T&ngtãisan Tdong 3963 3879 84 2.2% 

3 EBJTDA T9dng 633 429 204 47.5% 

4 Dongnrong Tdng 531 358 172 48.1% 

U Kh nng thnh toàn 

1 T' I thanh toán hin hánh L.n 1.21 1.09 0.12 10.8% 

2 T1thanhtoán nhanh Ln 0.98 0.85 0.13 15.2% 

III KII n5ng sinh 1o4 

1 T' suât Iqi nhun gp % 8.4% 7.5% 1.0% 13.0% 

2 T' su& loi nhi4n irc thu / Doanh thu % 6.3!/o 5.4% 0.9% 16.7% 

IV Hu sut hot d.ug 

1 Chukkfrthdoanh Ngãy 117.6 111.0 6.7 6.0°fo 

2 Hiu suat six ding toãn b tai san Ln 1.88 1.64 0.2 14.6% 

- Chi tiêu tài chInh: Vn chü si hthi và tng tài san cUa Tong cong ty näm 
2021 duçc bão toàn va tang tn.râng tot den tir cài thin trong hoat dng quân trj: 

+ Von chü si hiru dat:  1.3 12 t' dông, tang manh  23,6%/näm 2020, 
+ Tong tài san näm dat:  3.963 tr dông - tang 2,2% so vi nàm 2020, 
+ Chu k' kinh doanh: 117,6 ngày tang 6,7 ngày - tang 6%Inäm 2020, 
+ Hiu suât si'r diing toàn b tài san là: 1,88 lan tang 0,2 lan tang mtnh 

14,6% so vâi närn 2020. 
Diem sang ye hiu suât hoat dng cüa TCT näm 2021 là hiu suât si:r diing 

toàn b tài san tang mtnh, den tir vic doanh thu näm 2021 tang 16,9% nhung 
tong tài san chi tang 2,2%. 

- Khà näng sinhRii: dam bão tang tru&ng, n djnh, xu huóng phát trin t&: 
+ EBITDA dat:  633 t dông tang 204 t' dông tang 47,5%/näm 2020. 
+ Dông tiên rông dat  531 t dông tang 172 t dông-tãng 48,1%Inäm 2020. 
+ TS'  suât  1?i  nhun gp tang nhanh: 13% so vi näm 2020 tang tr 7,5% nàm 

2020 len 8,4% näm 2021, 
+ T' suât lcii nhuân truic thuê/doanh thu tang nhanh: 16,7% so vci nàm 

2020 tang tir 5,4% näm 2020 len 6,3% näm 2021. 
6. Dánh giá siy phi hqp gifra BKS viii HDQT/BDH và DHDCD 
- Giia hai k' DHDCD thi.thng niên 2021-2022, Tong cOng ty dam bão 

nguôn cung cap thông tin; cOng tác phôi hqp giüa HDQT/BDH van dam bão 
nguyen täc vi lçii Ich hçp pháp cüa Tong cOng ty và cüa CO dông theo quy djnh 
cUa Pháp 1ut, Diêu 1 và quy chê boat  dng. 

- Trong qua trInh hoat dng, Ban kiêm soát không nhn duc dan thu yêu 
câu hay khiêu nai  cüa cô dông hoc nhóm cô dông co t' l quy djnh theo Diêu l 
cüa Tong cong ty và quy djnh cüa Pháp 1ut. 

PHAN II: KE HOACH HOAT DQNG 2022 

1. Muc tiêu k hoach 
- Giám sat toàn bO mci hoat dng san xuât kinh doanh cüa Tong cOng ty; 
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- Giám sat vic tuân thu theo NQ DHDCD và quy dnh pháp lust; 
- Dánh giá h thông Quàn trj rüi ro thông qua các tuyên phông v; 
- Giám sat chuyên sâu theo chuyên dê, tIm bàn chat van dê, ra kiên nghj. 

2. Ke hoch hot d9ng 
1) Giám sat theo kê hoch d thông qua DHDCD theo quy djnh cüa pháp lut. 
2) Giám sat thrc hin Nghj quyêt cüa DHDCD vri I-IDQT/BDH. 
3) Thâm djnh báo cáo tài chInh qu,Vbán niên/näm, truôc và sau kiêm toán. 
4) Giám sat chuyén dé: Xáy dy'ng dan dyng, tài chInh, dáu tu', kênh ban. 
5) Giám sat các ni dung, kiên nghj cüa kiêm toán dc 1p trong báo cáo tài chinK 
6) Giám sat vic côngbô thông tin djnh k' và bat thng theo quy djnh. 
7) Kiêm tra các dê xuât tir phIa các cô dông ti Ban kiêm soát (neu co). 
8) Giám sat khäc phiic các kêt lun thanh kiêm tra và các cong vic khác. 

PHAN III. MEN NGH! E XUAT 

D cong tác diu hành hot dng có hiu qua cao, Ban kiêm soát có int so 
kiên ngh dOi véd HDQT/BDH nhu sau: 

Thi'nhát. Tong cong ty can thirc hin to chirc kê khai, np thuê giá trj gia 
tang, thuê thu nhp cá nhân tti các Chi nhánh k5 thut Viettel tinhlTp. Dam báo 
tuân thu quy djnh cUa Lut thuê và nâng cao vj the cüa các dan vj dóng quân 
trên da bàn. 

Tht hai: Nâng cao näng 1irc quail trj, dam bão lirc luçmg nhân srvà chuyên 
môn, có kê hoach the cho tirng tuyên phông v, tránh chOng chéo, to chirc 
dánh giá hiu qua cüa b may. 

Trên day là báo cáo cüa Ban kiêm soát trInh Dai  hi dOng cô dông thung 
niên näm 2022. Ban kiêm soát xin chân thành cam an HDQT/BDH Tong Cong 
ty dã t.o diêu kin tot dê Ban Kiêm soát hoàn thành nhim vii. 

KInh trInh./. 
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